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7000 ماده سمى 
در سیگاروجود 
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طلسم احداث شهرك طالى اصفهان مى شکند
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سهم اصفهان در هیئت 
رئیسه مجلس نصف شد

فوالد مبارکه در شاخص 
کیفیت محصوالت رکورد زد

برنامه خاموشى ها
 به صنایع اصفهان
ریخت و پاش در شورا و شهردارى؛ چرا؟! اعالم نشده است

در پایان نخستین دوره شــوراها بود که شهردارى 
اصفهان به منظور اطالع رســانى از اقدامات خود 
و پارلمان شــهر در طول چهار ســالى که سکاندار 
شــهر بودند، کتابچــه اى مختصر و تقریباً ســى 
چهل صفحه اى را در آســتانه انتخابــات دور دوم 
منتشــر و توزیع کرد که به تبلیغات انتخاباتى تعبیر 
شــد و واکنش هاى فراوانى را به همراه داشــت. 
از جمله موضع گیرى «مهندس عبــدا... کوپایى» 
از اعضاى شــوراى اول که در اولین جلسه شوراى 
بعد از انتخابات، شــهردارى را مورد عتاب و خطاب 
قرار داد و با تــک مصرع:«از طال بودن پشــیمان 
گشته ایم...» نسبت به ریخت و پاش تبلیغاتى در زمینه 
انتشار چنان نشریه اى که به صورت غیرمستقیم از 

جیب مردم هزینه شده بود، اعتراض کرد.

نمى دانم اکنون آن عضو شــوراى اول کجاست و 
چه مى کند ولى اى کاش یک نسخه از کتابى که 
هفته گذشته در اصفهان منتشر شد به دست او هم 
برســد تا ببیند در زمانه اى که شهر اصفهان در هر 
کوچه و خیابان خود نیاز به صرف هزینه هاى فراوان 
دارد، چگونه چوب حراج بر بودجه شورا و شهردارى 

زده مى شود.
هفته گذشته با همراهى شهردارى اصفهان، کتابى 
در قطع بزرگ با بیش از 350 صفحه به طور کامًال 
رنگى و با جلد و کاغذ مرغوب منتشر و توزیع شده 
که در یک برآورد ساده مى تواند حداقل بین صد تا 
دویست میلیون تومان هزینه مستقیم در بر داشته 

باشد.
  ادامه در صفحه 2...

جزئیات حادثه در تله سیژ اصفهانجزئیات حادثه در تله سیژ اصفهان
مقصر، صاعقه، باران و باد آنى بودمقصر، صاعقه، باران و باد آنى بود
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شجاعى مهر: براى اجراى 
برنامه هاى سیاسى 
ساخته نشده ام

اتفاق جالب براى تعویض طالیى پرسپولیس؛

شهریار از سپاهان تا ذوب آهن!
مهاجم تیم پرسپولیس با گلزنى در ورزشگاه فوالدشهر اتفاق جالبى 
را رقم زد. شــهریار مغانلو که تعویض طالیى یحیى گل محمدى در 
فوالدشهر بود اولین گل خود در لیگ برتر را با پیراهن پرسپولیس به 
ثمر رساند و او در حالى زمینه ساز کامبک تماشایى پرسپولیس در این 

دیدار شد که اصفهانى ها خاطره خوبى از گلزنى هاى او ندارند...
3
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ایرج ناظمى

واکسیناسیون افراد 
سالمند به تعدادى 
که باید باشد نیست

راه اندازى کارناوال هاى انتخاباتى در اصفهان ممنوع است
3

اممساخته نشده ام نشده ساخته
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سیگار حاوى 600 نوع ماده  مختلف است. 
بسیارى از این مواد در سیگار برگ و قلیان 

هم پیدا مى شوند. وقتى این 600 ماده  
موجود در سیگار را آتش مى زنید، بیش از 

7000 ماده  شیمیایى تولید مى شود...

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، مدیر 
مخابرات منطقــه اصفهان با همراهى معاونت شــبکه ، 
مدیریت نیروى انسانى و مشاور امور بانوان به منظور ایجاد 
راهکار و تعامالت بیشــتر درجهت بهره مندى همکاران 
و خانواده هاى آنها از خدمات و ســرویس هاى شهرك 
سالمت، مرکز رسا و آزمایشــگاه ملل در راستاى بهبود و 
حفظ ســالمت همکاران،  از این مجموعه بازدید بعمل 

آوردند.
 در این بازدید مدیر مخابرات منطقه ضمن گرامیداشــت 
شهداى عملیات بیت المقدس و مقام واالى شهداى فتح 
خرمشهر ، با اشاره  به ویژگى هاى ممتاز این شهرك عنوان 

نمود : شهرك ســالمت با عزم و اراده شرکت پرستیژلند 
ایران براى ایجاد تحولى در پزشــکى و ســالمت شهر 
اصفهان در چهار قسمت مجهز به مساحت 316 هزار متر 

مربع در سال 1395  به بهربردارى رسید.
مهندس قربانى افزود : پارت اول این شهرك،  36 کلینیک 
تخصصى با مساحت 12 هزار و پانصد متر مربع میباشد که 
در حال حاضر 16 کلینیک آن اعم از ( کلینیک دندانپزشکى، 
کلینیک قلب، کلینیک مغز و اعصــاب، کلینیک زنان و 
زایمان، کلینیک پوست و ... ) ،به مرحله بهره بردارى رسیده 
است و قسمت دوم مرکز جامع پرتو پزشکى شامل امکانات 
تشخیصى و درمانى مانند ام آر اى، سیتى اسکن و ...، پارت 

سوم در قالب هتل چهار ستاره به منظور رفاه و پذیرایى از 
بیماران غیربومى و همراهان آنها از داخل و خارج از کشور 
و پارت چهارم بیمارستان فوق تخصصى هزار تختخوابى 
با رویکرد جذب توریست سالمت در کشوردر قالب چندین 
ساختمان جداگانه با کاربرى تمامى رشته هاى تخصصى 

تاسیس و در حال تکمیل مى باشد .
وى یکى از اهداف اصلــى از این بازدیــد را بهره مندى 
همکاران از فضاى مجهز و مدرن پزشــکى اعالم نمود 
و افزود: بــا انعقاد قرارداد فى مابین مخابرات و شــهرك 
سالمت ، همکاران مى توانند از خدمات بروز این شهرك 

بهره مند گردند.

بازدید مدیر مخابرات منطقه اصفهان از شهرك سالمت

کانون وکالى دادگســترى اســتان اصفهان دیروز 5 
خرداد میزبان سى و هفتمین همایش اتحادیه سراسرى 

کانون هاى وکالى دادگسترى کشور بود.
نخستین روز این همایش با حضور مدیران و پیشکسوتان 
نهاد وکالت، معاون دادستان کل کشور، استاندار اصفهان، 
ریاست دادگسترى کل استان اصفهان، شهردار اصفهان 

و جمعى از پژوهشگران و مقامات کشورى در 
تاالر عباسى هتل عباسى اصفهان برگزار شد.

استاندار اصفهان در این همایش گفت: هر چند 
وکالت کسب و کار نیست، اما منبع درآمد است و 
باید جایگاه آن مشخص شود. بسیارى از ضوابط 
این عرصه را مى تــوان تبیین کرد اما اینکه چه 

مقدار از آنها عملى شود جاى کار دارد.
عباس رضایى با بیان اینکه شغل وکالت در همه 
جوامع از جایگاه خاصى برخوردار است، گفت: 
مى گویند جراحان چشم بیشترین درآمد را دارند، 
اما قشرى که از نظر درآمدى در جوامع اروپایى 
با پزشکان برابرى دارند وکال هستند، اگر به این 

صنف توجه نکنیم از حق مردم گذشته ایم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه براى دفاع از حقوق مردم 
باید جایگاه وکالت را در جامعه خود مشخص کنیم، گفت: 
خود وکال باید با هم زبانى و همدلى این جایگاه را حفظ 
کنند. رضایــى با تاکید بر اینکــه وکال همچون قضات 
جایگاه واالیى دارند، افــزود: هیچ گاه قاضى و وکیل در 
مقابل هم نیستند، بلکه با هم عدالت را تحقق مى بخشند.

وى در خصوص کمبود یا مازاد وکال در اصفهان، گفت: 
باید به این موضوع پرداخته شــود تا بتوان سرانه جامعه 
در مورد وکال را مشــخص کرد. باید ببینیم چگونه و با 
چه آمارى در دانشگاه دانشجو بگیریم، هر چند در همه 
رشــته ها باید این موارد را در نظر گرفت و هر شغلى باید 

ســرانه خاص خود را داشته باشــد. باید در این همایش 
بررسى شود که هر شهرستان به چند دانشجوى حقوق 

نیاز دارد.
رضایى با اشاره به اینکه مجلس یازدهم وکالت را کسب 
و کار شناخته است، اظهار کرد: هر چند وکالت کسب و 
کار نیست، اما منبع درآمد است و باید جایگاه آن مشخص 

شود. بسیارى از ضوابط این عرصه را مى توان تبیین کرد 
اما اینکه چه مقدار از آنها عملى شود جاى کار دارد.

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان هم در افتتاحیه 
ســى و هفتمین همایش اتحادیه سراسرى کانونهاى 
وکالى دادگســترى به میزبانى کانون اصفهان گفت: 
وکال و قضات هر دو دنبال یک هدف هستند، زمانى که 
بنیان متن سوگند نامه قضات و وکال هردو اجراى عدالت، 
احقاق حق، و کشف حقیقت است پس چطور مى توانند 

مقابل هم باشند؟
محمدرضا حبیبى اعالم کرد: این تفکر اشتباه که قاضى 
و وکیل مقابل هم هستند باید در چنین جلساتى رفع شود.

وى بیان داشت: هدف از تاســیس کانون وکال مشاوره 
و پیشگیرى است، نه اینکه مردم به هنگام وقوع جرم و 
تخلف سراغ وکیل روند،  در این حالت نه تنها زیادى وکیل 

نداریم، بلکه با کمبود وکیل مواجه هستیم.
حبیبى افزود: تعداد زیادى از  پرونده هایى که به دستگاه 
قضایى مى آید ناشى از قولنامه ها و قرارداد هاى غلطى 
اســت که اگر مردم مشــاورین حقوقى داشته 
باشند، قطعا  از ورودى دســتگاه هاى قضایى 

کاسته مى شود.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 
هم گفت: کانون وکالى مقتدر، مى تواند یک 
قوه قضائیه مقتدر بسازد و با وجود کانون وکالى 
مســتقل و مقتدر، دالالن خدمات حقوقى که 
همانند زالو خون مردم را مى مکند، نمى توانند 

سر برآورده و رشد قارچ گونه اى داشته باشند.
لیال رئیسى دراین همایش تصریح کرد: متاسفانه 
برخى، نه تنها بــه ایفاى نقش مثبــت و موثر 
وکال در موارد گفته شــده توجه جــدى ندارند، 
بلکه نســبت به وکال، اتهام هاى ناروایى وارد 
مى کنند و حتى در موارد زیادى نیز در فیلم هاى سینمایى و 
دیگر آثار نمایشى، وکال را در نقش هاى منفى و مجرمانه به 
تصویر مى کشند. در نتیجه همین هجمه ها، شأن و جایگاه 

وکال در موارد زیادى رعایت نمى شود. 
وى با بیان این که برخى تالش مى کنند تا در ماهیت نهاد 
وکالت استحاله ایجاد کنند، تصریح کرد: نهاد وکالت یک 
نهاد غیرتجارى بوده و ســوگندى که وکیل یاد مى کند 
گویاى این حقیقت است که وظیفه و رسالت اصلى وکیل، 
دفاع از حقوق افراد و نظارت بر اجراى صحیح قوانین بوده 
و در این راه، وکیل حق ندارد مصالح و منافع شــخصى 

خودش را دخیل سازد.

در همایش اتحادیه سراسرى کانون هاى وکالى دادگسترى در اصفهان عنوان شد؛

قاضى و وکیل مقابل هم نیستند

بى 
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ین 

در صفحه 5 بخوانید

رئیس اتحادیه طال و جواهر مى گوید قرار است در اسرع وقت با حضور یکى از مسئوالن ملى، کلنگزنى شهرك طال انجام شود

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2414/ش مورخ 99/11/06 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظردارد تعداد 5 قطعه زمین مسکونى واقع در سطح شهر 
شاهین شهر را با قیمت کارشناسى از طریق آگهى مزایده بصورت نقد به فروش 

برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر واخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خودراحداکثر تا پایان 

وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/03/25
به دبیرخانه حراســت تحویل نمایند.شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است .

آگهى تجدید مزایده عمومى
(نوبت چهارم)

احمد رضا پرى تبار-- شهردارشاهین شهر

        چاپ اول

م.الف:1141463

جناب آقاى منصور نادرى
مدیر کل محترم ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

انتصاب جنابعالى را صمیمانه تبریک گفته و امیدواریم 
در ســایه تأییدات الهى در این عرصــه خطیر موفق و 

سربلند باشید.
ایرج ناظمى – روزنامه نصف جهان
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استقبال شــهروندان خارجى از خرید مسکن در ترکیه 
ادامه دارد و تا کنون 15 هزار و 814 قطعه زمین و 213 
هزار و 308 واحد مســکونى به اتبــاع خارجى فروخته 

شده است.
تا کنون اتباع ایرانى 5939 واحد مســکونى، عراقى ها 
5315، روس ها 2408، اتباع افغانستان 1791 و آلمان 

1111 واحد مسکونى در ترکیه خریدارى کرده اند.
در حالى که کسب حق شــهروندى در ترکیه پیش تر با 
خرید ملک به ارزش یک میلیــون دالر ممکن بود این 
میزان به 250 هزار دالر کاهش یافت و در پى آن استقبال 

گسترده اى براى خرید ملک در ترکیه به عمل آمد.

مدیر کل ثبت اسناد و کاداستر ترکیه اذعان کرد: تاکنون 
اتباع خارجــى در ترکیه 15 هــزار و 814 قطعه زمین و 
باغ، 213 هزار و 308 واحد مســکونى، مغازه و دفتر کار 

خریدارى کرده اند.
در ســال جارى در ترکیه بــه ارزش 18 میلیارد و 478 
میلیون و 509 هزار و 431 لیر ملک و مستغالت به اتباع 

خارجى به فروش رسیده است.
تعداد خانه هاى فروخته شــده به خارجى ها در سراســر 
کشور در ده ماه ســال جارى 31 هزار و 423 باب بوده 
کــه 65/2 درصد از آنهــا متعلق به اســتانبول و آنتالیا 

بوده اند.

به گزارش ایســنا، حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانى صبح دیروز چهارشــنبه در جلسه هیئت دولت 
درباره بررســى صالحیت نامزدهاى انتخابات ریاست 
جمهورى گفت: ما از تصمیمى که از ســوى شــوراى 
نگهبان گرفته شده عصر روز دوشنبه مطلع شدیم و شب 
صریح تر براى ما روشن و واضح شد و معلوم شد که چه 

کسانى مدنظر هستند. 
روحانى با تأکید بر اینکه دولت در این زمینه کار زیادى 
نمى توانست انجام دهد، تصریح کرد: من نسبت به اصل 
113 قانون اساسى حتمًا متذکر هســتم و اشکال دارم. 
منتهى ما هم اصل 113 را به شوراى نگهبان مى نویسیم 

آنها تفسیر خودشان را دارند و مى گویند نمى توانید در این 
زمینه تذکر بدهید.

وى اضافه کرد: به هر حال من دیروز(سه شنبه) به ناچار 
درباره  این موضوع به مقام معظم رهبرى نامه نوشتم و 
آنچه در ذهنم بود به ایشان انتقال دادم، حاال ایشان هرچه 
مصلحت مى دانند و بنا به مصالح کشور و مردم تصمیم 
خواهند گرفت؛ البته آقا در این موارد کمتر وارد مى شوند 
اما به هرحال مواردى هم بوده که ورود پیدا کرده اند. در 
هر حال این موضوع مربوط به همه مردم است و ما هم 
درخواست و تقاضایمان را از ایشان انجام داده ایم که اگر 

صالح مى دانند اقدام کنند.

ایرانیان همچنان در صدر 
خریداران ملک در ترکیه

روحانى: به ناچار به 
مقام معظم رهبرى نامه نوشتم

طوفان نگران کننده 
مدیرکل هواشناســى خوزستان    ایسنا|
با اشاره به طوفان روز ســه شنبه در چهارمحال و 
بختیارى گفت: وقوع طوفان گرد و خاك در استانى 
مرتفع در کشور که تأمین کننده اصلى آب رودخانه 
بزرگ کارون بوده و در سالیان گذشته، رکورد بارش 
باالى 20 متر برف را در مناطقى مانند کوهرنگ 
ثبت کرده است، زنگ خطرى براى تغییر شرایط 

اقلیمى منطقه است.

«ضایعات برنج» 
محبوب شد!

  تجارت نیوز | جهش قیمت برنج، مصرف 
غذاى محبوب ایرانى ها را به نصف رساند. مسیح 
کشــاورز گفت: مصرف برنج خارجى در سال 99 
نسبت به سال 98 نصف شــد و امسال هم روند 
کاهش مصرف ادامــه دارد. کاهش مصرف برنج 
خارجى موجب شده، مصرف برنج هاى نیم دانه یا در 

اصطالح برنج شکسته یا ضایعات برنج زیاد شود.

رئیس و معاون 
دستگیر شدند

  ایسنا| رئیــس اداره راه و شهرســازى 
شهرســتان کرمان و معاون وى به اتهام دریافت 
رشوه دستگیر شدند.  این افراد که در قبال انجام 
امور ادارى به صورت شبکه اى از ارباب رجوع رشوه 
دریافت مى کردند در پى رصد بازرسان بازرسى کل 
اســتان با اقدام قاطع دادسراى عمومى و انقالب 
کرمان و تالش نیروهاى پلیس امنیت اقتصادى 

دستگیر و بازداشت شدند.

کنایه به روحانى 
مشــاور عالى فرمانده معظم کل    مهر |
قوا با بیان اینکه امیدواریم با روى کار آمدن یک 
دولت کارآمد و مردمــى به یک وضعیت مطلوب 
برسیم، گفت: بعضى افراد مى گویند على برکت ا...

اما کارهاى آنها برکت ندارد. سرلشکر سید یحیى 
صفوى با بیان اینکه از کار بعضى سیاسیون سر در 
نیاوردیم گفت: امیدوارم عاقبت برخى از سیاسیون 

ختم به خیر شود.

ایران خشک تر مى شود
مطابــق پیش بینى چند ســاالنه    ایرنا |
ســازمان جهانى هواشناســى، انتظار مى رود در 
پنج ســال آینده میانگین بارش کشور با احتمال 
75 درصد کمتر از نرمــال و میانگین دما بین نیم 
تا 75 صدم درجه بیشتر از میانگین بلندمدت باشد. 
بارش هاى ســال آبى جارى تا پایــان خردادماه 
41 درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت با کاهش 

همراه شده است.

سن مصرف دخانیات:
 13 سال 

معاون بهداشــت دانشــگاه علوم    بهار |
پزشکى تبریز بیان کرد: بر اســاس آمارها، سن 
مصرف دخانیات و قلیان در کشــور به 13 سال 
رسیده اســت. عباسعلى درســتى گفت: اکنون 
15 درصد از جوانان کشور، به طور مستمر قلیان 

مصرف مى کنند. 

پرداخت سود به کجا رسید؟
  باشگاه خبرنگاران جوان | بازرس 
اتحادیه تعاونى هاى سهام عدالت در پاسخ به این 
پرسش که مابقى سود ســهام عدالت چه زمانى 
به حساب ســهامداران واریز مى شود؟ بیان کرد: 
مسئوالن شرکت ســپرده گذارى که وعده داده 
بودند تا شب عید فطر ســود سهام عدالت را واریز 
کنند باید دلیل خلف وعده و چشم انتظار گذاشتن 
سهامداران را مطرح کنند و این تأخیر ارتباطى با 

 مجامع نمى تواند داشته باشد.

احتمال انصراف رئیسى؟!
سه شــنبه شــب یک کانال انتخاباتى    مدارا |
مدعى شد ســید ابراهیم رئیسى درحال تصمیم گیرى 
براى انصراف از انتخابات 1400 است! اینکه این خبر چه 
میزان مقرون به واقعیت باشد، سئوال برانگیز است اما 
بى شک، پیروزى رئیسى زمانى براى او ارزشمند است 
و دولتش را مشــروع و مقتدر مى سازد که در فرایندى 

رقابتى باشد.

چیزى به نام 
ردصالحیت نداریم

عباســعلى کدخدایى، سخنگوى شوراى    رکنا |
نگهبان دربــاره دالیل عدم احــراز صالحیت برخى 
نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى گفت: چون احراز 
شرایط است، فقط مى توانیم بگوییم آقاى الف یا ب این 
شرایط را واجد نبودند. اصوًال در ریاست جمهورى بحث 

رد صالحیت وجود ندارد و احراز صالحیت است.

مجلس حمایت کرد
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در    مهر |
جلسه علنى روز چهارشــنبه مجلس شوراى اسالمى 
با امضاى بیانیه اى از اقدام شوراى نگهبان در بررسى 
دقیــق صالحیــت نامزدهــاى انتخابــات مجلس 
شــوراى اســالمى حمایت کردند. پرونده داوطلبان 
انتخابات ریاســت جمهورى حدود ده روز در شوراى 

نگهبان مورد بررسى قرار گرفت.

پیشنهاد وسوسه کننده
  روزنامه شرق | برخالف اخبار منتشرشده 
مبنى بر اینکه «یک» کاندیداى ریاســت جمهورى به 
عادل فردوسى پور پیشنهاد همکارى تبلیغاتى داده و از 
عادل خواسته تا از او حمایت کند، منابع آگاه مى گویند 
عادل نه یکــى دو تا، بلکه تقریبــًا از همه چهره هاى 
مطرح انتخابات پیش رو پیشنهاد همکارى دارد...و چند 
کاندیدا به عادل فردوسى پور پیشنهاد وزارت داده اند!  
عادل فردوسى پور پیشنهاد آنها را خیلى محترمانه رد 

کرده است. 

گزینه بعید
امیررضــا واعظ آشــتیانى، فعال    نامه نیوز |
سیاسى اصولگرا شانس همتى را کمتر از مهرعلیزاده 
براى تبدیل شدن به گزینه مورد حمایت اصالح طلبان 
مى داند. او مى گوید: اقبال به مهرعلیزاده بیشتر است. 
وى افزود: آقاى همتى وقتى که رئیس بانک مرکزى 
شــد دالر را با 12 هزار تومان تحویل گرفت، نرخ دالر 
در زمان او به 30 هزار تومان رسید و االن هم بیشتر از

 20 هزار تومان است. لذا مى توان گفت که او عملکرد 
قابل دفاعى نداشته است.

3 نامزد اجراى مناظره ها
کم کم رســانه ملى آماده برگزارى    تسنیم|
مناظره مى شــود و همه منتظرند ببیننــد کدام یک از 
مجریان سنوات قبل روى صندلى اجرا خواهد نشست 
یا اینکه کمیسیون تبلیغات انتخاباتى شخص جدیدى 
را انتخاب مى کند. پیگیرى ها حاکى اســت که ســه 
مجرى مورد نظرند؛ مرتضى حیدرى که نام آشــنایى 
براى مناظرات تلویزیونى به شمار مى رود، محمدجعفر 
خسروى که او را با مناظره هاى غیرمحرمانه شبکه 2 
به یاد مى آوریم و المیرا شریفى مقدم که گوینده صاحبنام 

شبکه خبر است.

اولین سالم!
  آفتاب  نیوز | امیرحسین قاضى زاده هاشمى، 
کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى که شعار دولتش 
را «سالم» اعالم کرده اســت در نشست خبرى طى 
سخنانى اظهار کرد: دولت سالم اولین سالم را به ملت 
عزیز ایران مى کند؛ مردمى که 60 سال است در مسیر 
پیروزى انقالب و پس از آن پیگیرى آرمان ها تاکنون 

ایستادگى کرده.

تا انتخابات

...ادامه از صفحه اول
محتواى ایــن کتاب صرفــًا اختصــاص دارد به 
کلى گویى پیرامون آنچه در چهار ســال گذشته 
شوراى شهر سپرى شده و جدول ها و نوشته هایى 
که چندان کاربرد عمومى نداشته و ذکر و درج آنها 

در چنین مجموعه اى چندان الزامى نبوده است.
اینکه ناشــران این کتــاب چه اهــداف و برنامه هایى 
را در تدوین آن داشــته انــد، نیاز به تشــریح و تبیین 
توســط خود آنان دارد ولى آنچه در نگاه اول رخ نمایى 
مى کند، چیزى به جز ریخت و پــاش و صرف بیهوده 

پول مردم نیست.
شگفت آور است؛ شورایى که خود وظیفه نظارت بر روند 
صرف بودجه توسط شــهردارى اصفهان را دارد تا مبادا 
درهم و دینارى بدون توجیه منطقى هزینه شود، اینگونه 
براى خود دست به جیب بودجه مى شود و کتابى را تهیه 
و توزیع مى کند که بود و نبود آن هیچ تأثیرى براى امروز 

و فرداى شورا و شهردارى ندارد.
شــاید حضرات پارلمان نشــین که در طول چهار سال 
گذشته تمام ساختار رسانه اى شــهردارى را در اختیار 
داشته اند و با صرف میلیاردها تومان بودجه شهر که از 
عوارض مردم تأمین مى شــود، از روزنامه و خبرگزارى 
اختصاصى بهــره برده انــد، هنوز از تبلیغ خــود اقناع 
نشده اند که حتى آخرین روزهاى حضورشان در پارلمان 
شهر را هم غنیمت شــمرده و همچنان سرگرم تعریف 
از خود هســتند. آن هم به گونه اى کــه تنها «از خود 
متشکر» بودنشــان در ذهن مخاطب تداعى مى شود 

و بس!  
شــاید نمى دانند «مشک آن اســت که خود ببوید» و 
عملکرد چهار سال گذشته آنان اســت که باید بر زبان 
مردم جارى باشــد و در زمانه اى که هنوز نتوانسته اند 
التفات مردم را به خود جذب کنند، انتشــار این کتاب و 
طومارها دردى از غفلت هاى گذشــته شان را جبران 

نمى کند.

امیدواریم شوراى شهر بعدى که کمتر از یک ماه دیگر 
هدایت شهر را به دست مى گیرد، تا آن حد جسارت داشته 
باشد که فهرست هزینه هاى بیهوده شورا و شهردارى 
در طول چهار سال گذشــته را علنى کند و همه چیز از 
روایت هاى در گوشــى کارمندان شهردارى به صفحه 
رسانه ها کشیده شــود؛ روایت هایى که همواره با آه و 
تأسف همراه است و روح هر شنونده اى را آزار مى دهد. 
فقط در یک فقره مســلم آن باید به کارت هدیه هایى 
اشاره کرد که در پایان سال گذشته و در جلسه مصاحبه 

مطبوعاتى شهردار و رئیس شــوراى شهر اصفهان به 
خبرنگاران داده شــد و برخى مبلغ آن را به ازاى هر نفر 
تا چند صد هــزار تومان هم روایت کردند! تفســیر این 
کار هنوز هم براى بسیارى از افراد مشخص نیست. آیا 
سخنان شهردار و رئیس شوراى شهر اصفهان بى اهمیت 
بوده است و قصد داشته اند به زور پول آنها را به رسانه ها 
قالب کنند؟ یا بودجه شهردارى بى حساب و کتاب و بدون 

نظارت شده که بریز و بپاش در آن معنایى ندارد؟ 
هر چیز حد و حدود و تعریف و نســبت و تناسبى دارد و 

به اندازه دو برابر تعداد اعضاى شــوراى شهر نیاز است 
تا فقط بر ریخت و پاش روابط عمومى و اداره ارتباطات 
رسانه اى آن نظارت کند تا مبادا گرایشات و برخوردهاى 
سیاسى، حذفى و سلبى این دو مجموعه، بودجه شهر را 
به تاراج ببرد. آن وقت در چنین شرایطى، به جاى اینکه 
نمایندگان مردم مواظب پول مردم باشند، خودشان دست 
به کار انتشار کتاب رنگینى مى شوند که لکه اى سیاه در 
عملکرد نظارتى شــوراى فعلى بوده و چیزى  جز تأسف 

به همراه ندارد. 

ریخت و پاش در شورا و شهردارى؛ چرا؟!

سهم استان اصفهان از نمایندگان وارد شده به هیئت رئیسه 
مجلس شوراى اسالمى کاهش پیدا کرد. 

هر چند گمانه زنى ها پیش از انتخابات هیئت رئیسه مجلس 
جدید حکایت از حذف هر دو نماینده اصفهانى در دومین 
سال فعالیت هیئت رئیســه جدید مجلس داشت اما با آراء 
نمایندگان، یک نفر از دو نماینــده اصفهان در این هیئت 

ماندنى شد.
در دومین سال از انتخابات هیئت رئیسه مجلس محمدباقر 
قالیباف با همان رأیى که سال اول آورد ریاستش را تمدید 
کرد، یک نایب رئیس، یک ناظر و دو دبیر هیئت رئیسه هم 

تغییر کردند.
سال گذشته سید ناصر موسوى الرگانى، نماینده فالورجان 

و حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده شاهین شهر در جمع 
دبیران مجلس حضور داشتند که موسوى الرگانى بیشترین 
رأى را هم در میان شش دبیر به خودش اختصاص داده بود. 
اما دیروز در انتخابات براى شــش کرســى دبیرى و سه 
کرسى ناظرى مجلس، موســوى الرگانى و  امیرآبادى 
حذف شدند و رشیدى و یوسفى به هیئت رئیسه مجلس 

آمدند. 
در میان دبیران، حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده شاهین 
شهر با 168 رأى در سمت خود ابقا شد. او اگرچه 20 رأى 
نسبت به اجالسیه اول بیشــتر رأى آورد اما در مجموع، 
پایین ترین میــزان آراء را در اجالســیه دوم به خودش 
اختصاص داد.  انتخابات هیئت رئیسه امسال برخالف روال 

سابق با گلدان نبود و الکترونیکى برگزار شد. 

مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور گفت: 
حتمًا بروز قطعى آب در تابســتان وجود دارد اما تالش 
مى کنیم با مدیریت فشار شــرایط آبرسانى را مدیریت 

کنیم.
حمیدرضا جانبــاز در جمــع خبرنگاران اظهــار کرد: 
پیش بینى مى کنیم در تابستان گرم امسال، منابع آبى 
برخى روستاها را از دست بدهیم و تعداد روستاهایى که 

مجبور به آبرسانى سیار و تانکرى هستیم افزایش یابد.
مدیرعامل شــرکت مهندســى آب و فاضالب کشور 
تصریح کرد: در تابســتان امسال تعداد شهرهاى داراى 
تنش آبى به بیش از 210 شــهر خواهد رسید که از این 

تعداد صد شهر در وضعیت قرمز تأمین آب هستند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه با مشترکان پرمصرف 

آب برخورد مى شود، گفت: با اســتفاده از سیستم هاى 
نرم افزارى به میزان مصرف سنوات گذشته مشترکان 
دسترسى داریم و به مشــترکان پرمصرف اخطارهایى 

مى دهیم و با آنها برخورد مى شود.
مدیرعامل شرکت مهندســى آب و فاضالب کشور در 
پاسخ به سئوالى در خصوص احتمال قطعى یا جیره بندى 
آب در تابستان سال جارى گفت: حتمًا بروز قطعى آب 
در تابستان وجود دارد، اما قطعى آب جزو سیاست هاى 
وزارت نیرو نیست، بلکه تالش مى کنیم با مدیریت فشار 

شرایط آبرسانى را مدیریت کنیم.
وى افزود: پیش بینى مى کنیم قطعى هاى آب را بیشتر 
در صــد شــهر داراى وضعیت قرمز تنش آبى شــاهد

 باشیم.

قطعى آب هم در راه استسهم اصفهان در هیئت رئیسه مجلس نصف شد 

آرمان کیانى

با رأى گیرى دیروز نمایندگان در صحن علنى مجلس، 
ترکیب هیئت رئیســه دومین ســال مجلــس یازدهم 
مشخص شد و قالیباف دومین سال ریاستش بر پارلمان 

را تثبیت کرد.
در نگاهى مقایسه اى میان اجالســیه اول و دوم ادوار 
مجلس به ایــن نکته مى توان اشــاره کــرد که على 
الریجانى در مجالس هشتم و دهم با کسب 237 رأى، 
بیشترین رأى مثبت را از نمایندگان گرفته است. از این 
منظر او محبوب ترین رئیس مجلس در 11 دوره تشکیل 

خانه ملت است. 
رتبه بعدى از آِن اکبر هاشمى رفسنجانى در قامت رئیس 
مجلس سوم و محمدباقر قالیباف در قامت رئیس مجلس 
یازدهم اســت، که هردوى آنها توانستند 230 رأى را به 
خود اختصاص دهند البته با این تفاوت که مجلس سوم 
به لحاظ تنوع احزاب و جریان هاى سیاسى به هیچ  عنوان 
قابل قیاس با مجلس یازدهم نیســت و مى توان گفت 
قالیباف در یک رأى گیرى کامًال درون حزبى و ترکیبى 

یکدست توانست 230 رأى به دست بیاورد.

الریجانى همچنان رکورددار است

دانش آموزان در حال چاق شدن هستند
تعطیلى مــدارس همزمان بــا قرنطینــه فرزندان در 
خانه، محدودیــت فضاى بازى و تحــرك کودکانه در 
آپارتمان هاى کوچک، فقدان اطالعات و الگوى غذایى 
مناسب و متناسب با نیاز و ذائقه کودکان و نوجوانان و رواج 
خوراکى هاى نازل عوامل عمومى تأثیرگذار بر افزایش 

چاقى در این طیف سنى هستند که شایع هم شده اند.
بنا بر اعالم کارشناسان سالمت و متخصصان تغذیه همه 

این عوامل که این روزها محدودیت هاى ناشى از شیوع 
ویروس کرونا هم به آنها اضافه شــده در مجموع سن 
شــروع چاقى را در دوره کودکى و نوجوانى خانواده هاى 

شهرنشین، به زیر شش سالگى رسانده است.
این پدیده زنگ هشدار جدى را در مورد سالمت عمومى 
جامعه به ویژه آینده کودکان امروز و بزرگساالن فردا به 

صدا درآورده است.

مدیرعامل باشگاه خلیج فارس بندر ماهشهر در واکنش به 
توقیف اتوبوس حامل اعضاى این تیم در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: براى اینکه خودمان را براى برگزارى دیدار 
هفته ششم برابر صنعت ابریشــم به اصفهان برسانیم 
مجبور شــدیم یک دســتگاه اتوبوس از ترمینال بندر 
ماهشهر کرایه کنیم متأســفانه در بین راه و در یکى از 
ایست بازرسى هاى شهرکرد متوجه شدیم که اتوبوس 
حامل کاالى قاچاق است که پس از کشف و ضبط کاالها 

راننده و تمامى اعضاى تیم به پاسگاه منتقل شدند.
ایوب عســکرى افزود : تمام اعضاى تیم ما از نیمه شب 
سه شنبه تا صبح در پاسگاه بالتکلیف بودند و مشخص 

نبود که چه سرنوشتى در انتظار آنهاست ما موفق شدیم 
مقتدرانه از مرحله اول به مرحله نهایى لیگ دسته سوم 
صعود کنیم و در حــال حاضر در گروه مــان تیم صدر 
جدول هستیم و یکى از مدعیان اصلى صعود محسوب 

مى شویم.
پس از این اتفاق و بازجویــى از اعضاى این تیم فوتبال 
و همچنین ارائه مدارك و مســتندات الزم توسط جهاد 
پژوهان مدیر تیــم فوتبال خلیج فارس بندرماهشــهر 
اعضاى تیم ماهشهرى پس از حدود پنج ساعت حضور در 
ساعت 11 صبح از بازداشتگاه آزاد مى شوند و با اتوبوسى 

دیگر به اصفهان سفر مى کنند.

ماجراى بازداشت اعضاى تیم جنوبى 
در راه اصفهان!
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افتتاح چهاردهمین
 نمایشگاه طال

چهاردهمیـن نمایشـگاه طـال، فلـزات گرانبهـا، 
گوهرسـنگ ها، ماشـین آالت و صنایع وابسـته پیش از 
ظهر دیـروز در محل دائمى نمایشـگاه هـاى اصفهان 
افتتاح شـد. این دوره از نمایشـگاه که بـا حضور جمعى 
از مقامات اسـتان و کشور افتتاح شـد، این اولین دوره از 
نمایشگاه هاى برپا شده در سال 1400 در اصفهان است 

که  در آن 70 شرکت و موسسه مشارکت دارند.

جمع آورى
 74 خودروى فرسوده 

حسن محمدحسینى مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات 
شهرى شهردارى اصفهان گفت: در راستاى جمع آورى 
خودروهاى فرسوده رها شـده در معابر شهر در دو ماهه 
نخست امسال 144 اخطاریه صادر شده و 74 خودروى 

فرسوده رها شده جمع آورى شده است.

فرود اضطرارى در اصفهان
پرواز مسـیر دزفول به تهران در پى بدى هواى تهران 
در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان به زمین 
نشست. حسـن امجدى مدیر کل فرودگاه هاى استان 
اصفهان گفت: پرواز شـماره 3416 شرکت هواپیمایى 
ایران ایر مسـیر دزفول بـه تهران به دلیـل بدى هواى 
فرودگاه مقصـد، سـاعت 4 و 30 دقیقه صبح روز سـه 
شـنبه در فرودگاه بین المللى شـهید بهشـتى اصفهان 
به زمین نشست. او افزود: مسـافران این پرواز به هتل 

منتقل شدند.

جریمه روزانه 500 خودرو 
رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: به صورت میانگین 
روزانه 500 خـودروى پـالك غیربومـى در محورهاى 
اسـتان اصفهان اعمال قانون مى شـود. سرهنگ اصغر 
زارع با اشـاره به اینکه در زمینه تردد بین شـهرى براى 
تردد ناوگان حمل بار و مسافر مشکلى وجود ندارد، ادامه 
داد: براى تردد خودروهاى بین شهرى نیز باید ترددها بر 

اساس رنگ بندى شهرها انجام شود.

خرید تضمینى 2500 تن گندم 
خرید تضمینى محصول استراتژیک گندم از مرز 2500 
تن در استان اصفهان گذشت. مدیر کل غله و خدمات 
بازرگانى این اسـتان گفت: از اواخر اردیبهشت تاکنون 
این میزان گندم در قالب 600 محموله از 280 گندم کار 
در شهرستان هاى گرمسـیرى اردستان، کاشان و آران 
و بیدگل خریدارى شده است. محسن ضیائى افزود: از 
این میزان گندم خریدارى شده با نرخ تضمینى 50 هزار 
ریال ، 300 تن به سیلوها حمل شده و بقیه محموله ها 
هم در حال حمل اسـت. وى گفـت: ارزش گندم هاى 
خریدارى شده از بهره برداران 130 میلیارد ریال برآورد 

شده است.

عملیات توسعه شبکه آب 
به گزارش روابط عمومی آبفا منطقه 3، عملیات توسـعه 
شـبکه آب در خیابـان نبوي منـش اصفهان در دسـت 
اجرا اسـت. به گفته رئیـس اداره بهره برداري و توسـعه 
آب منطقـه 3 ، این عملیات توسـعه به طـول 80 متر از 
جنس لولـه 110 میلى متر پلـی اتیلـن در خیابان نبوي 
منش کوچه تیموري در حال اجرا است. گفتنى است، با 
اجراي این پروژه تعداد 13 خانوار از نعمت آب شرب سالم 

بهره مند مى شوند.

اصالح شبکه آب 
به منظور رفع مشـکالت قطـع و کمبـود آب، عملیات 
اصالح شـبکه روسـتاى دسـتگرد مار منطقـه برآن و 
کراج به طـول 1500 متر اجرا شـد. به گـزارش روابط 
عمومـى آبفـا منطقه بـرآن و کـراج، بـا اصـالح قطر 
لوله قبلـی از 40 به 90 میلـی متـر و همچنین اصالح 
مسیر لوله ، مشـکالت قطع و کمبود آب در این روستا 

مرتفع شد.

خبر

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان گفت: سرانه و 
امکانات ورزشى اصفهان متناسب با ظرفیت بالقوه استان 

نیست.
سید محمد طباطبایى با بیان اینکه سرانه فضاهاى ورزشى 
اســتان اصفهان 46 صدم مترمربع براى هر نفر اســت، 
اظهارکرد: در سال هاى اخیر با اجراى پروژه هاى ورزشى 
دولتى و خصوصى این ســرانه افزایش یافته ولى تا نقطه 

مطلوب فاصله زیادى دارد.
وى افزود: اســتان اصفهان به دلیل باشگاه هاى ورزشى، 
ورزشــکاران قهرمان و مربیان فرهیخته ملى و بین المللى 
ســر بلندى در کشــور دارد و به عنوان پایتخت ورزشــى 

مى توان مطرح کرد اما امکانات و سرانه ورزشى جوابگوى 
کل نیاز نیست. مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با 
بیان اینکه 120 طرح نیمه تمام ورزشى در این استان وجود 
دارد، تصریح کرد: تکمیل آن ها بر افزایش سرانه ورزشى و 

عدالت امکانات در این حوزه موثر خواهد بود.
طباطبایــى یادآورشــد: بخــش خصوصــى در راه اندازى 
باشگاه هاى ورزشى، استخر شنا و ســالن هاى بدنسازى و 
پرورش اندام نقش داشته اند ولى شــرایط ناشى از کرونا بر 
درآمدزایى و عملکرد آن ها اثر گذاشته است. وى اضافه کرد: 
30 هزار نفر از محل اقتصاد ورزش درآمدزایى و اشتغال داشته 
اند که این موضوع بر درآمد عملکردى آن ها اثر گذاشته است.

رئیس مرکز بهداشت اســتان اصفهان در رابطه با روند 
واکسیناسیون گروه هاى خاص و پرخطر در اصفهان بیان 
کرد: گروه هاى افراد مسن  باالى 80سال را شروع کردیم 
و به تدریج به پایین مى آییم و جمعیت گروه هاى پایین تر 

به ترتیب بیشتر خواهد شد. 
کمال حیــدرى افــزود: بــراى اینکه ازدحــام صورت 
نگیرد ترتیبى اتخاذ شده اســت که هموطنان در سایت 
salamat.gov.ir ثبت نام مى کنند و همکاران ما روزانه 
با آن ها تماس گرفته و براى روز و ساعت مشخصى آنان 
را براى انجام واکسیناسیون دعوت مى کنند. براى مثال در 
مرکز حرم زینبیه که به تازگى راه اندازى شده  است، ظرفیت 

روزانه پذیرش یک هزار نفر را دارد و علت این دعوت عدم 
ایجاد ازدحام و عدم معطلى افراد است.

رئیس مرکز بهداشت اســتان اصفهان با تاکید بر مراجعه 
گروه هاى سنى پرخطر بیان کرد: متاسفانه میزان مراجعه 
افراد سالمند به تعدادى که باید باشد، نیست مثال در گروه 
باالى 80ســال هنوز حدود 40درصد از جمعیت مراجعه 
نکردند درحالیکه براى آنان واکسن تهیه شده است. البته با 
پایین آمدن گروه هاى سنى درصد جمعیت بیشتر مى شود. 
وى افزود: به غیر از یک روز بعد از عید فطر که پرواز حامل 
واکسن از چین تاخیر داشت و برنامه ها یک روز بهم ریخت، 

تاکنون کمبود واکسن در اصفهان نداشتیم.

واکسیناسیون افراد سالمند به 
تعدادى که باید باشد نیست

120 طرح نیمه تمام ورزشى 
در استان وجود دارد

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشــاره به اینکه به 
زودى و تا پایان این دولت، شهرك طالى اصفهان کلنگ 
زنى خواهد شد، گفت: در طراحى شهرك طالى اصفهان، 
از نقشه هاى روز دنیا و نمونه هاى مشابه این شهرك الگو 

خواهیم گرفت.
هوشنگ شیشه بران با بیان این که تمام مجوزها و مکان 
احداث این شــهرك مهیا و آماده کلنگ زنى است، گفت:  
همواره طى یک دهه گذشته موضوع احداث شهرك طالى 
اصفهان مطرح شده و مشکالتى پیش روى آن وجود دارد، 
چراکه با اهالى این صنف با ارگان هاى مختلفى روبرو بوده 

که آنها نیز با یکدیگر در ارتباط هستند.
وى با بیان اینکه شــهرك طالى اصفهان قرار اســت در 
مساحتى به وسعت 30 هکتار احداث شود، توضیح داد: در این 
مساحت قرار است ساختمان سازى انجام شود و در مجموع 

این شهرك نیازها و پیش نیازهاى خود را دارد.
شیشه بران با اشاره به اینکه در مطالعات مختلف این شهرك 
باید نزدیک به فرودگاه و راه آهن باشد، گفت: این شهرك 
در کمربندى شرق اصفهان و در مجاورت شهرك صنعتى 

جى قرار دارد.
وى با بیان اینکه طى دو ماه گذشــته و بعد از فراز و نشیب 
ها و نشست هاى بسیار، اســتاندار اصفهان دستور ساخت 
این شهرك را امضا کرد گفت: با موافقت استاندار اصفهان 

قرار شد، بانک مرکزى، شهردارى، سازمان صمت و تمام
 ارگان هایى که در آینده ساخت این شهرك نقش دارند، با 
لحاظ مسائل امنیتى و زیست محیطى جانمایى این شهرك را 
انجام دهند، البته هنوز زمین شهرك تحویل داده نشده است.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهــان افزود: حدود 20 روز 
پیش قرار بود در ســفر آقاى جهانگیرى معاون اول رئیس 
جمهور این شــهرك کلنگ زنى شــود که این سفر انجام 
نشد و اکنون در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه طال، فلزات 
گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته، عالوه 
بر نشســت هاى صنفى مقدمات احداث این شهرك طال 

کلید خواهد خورد.
وى با بیان اینکه معرفى شهرك طال و فاز ثبت نام آن، در 
حاشیه این دوره از نمایشــگاه انجام مى شود، اظهار کرد: 
قرار است در اســرع وقت با حضور یکى از مسئوالن ملى 
در اصفهان، کلنگ زنى شهرك طال اصفهان انجام شود، 
همچنین در حال حاضر شرکتى براى طراحى این شهرك 

مشخص شده است.
شیشه بران در پاسخ به این سوال که این شهرك قرار است 
طى چند سال به بهره بردارى برسد، گفت: با توجه به اینکه 
تعدادى از نقشه هاى این شهرك در قالب برج و بخشى به 
صورت ویالیى است، نمى توان زمان دقیقى براى ساخت و 

تکمیل نهایى آن اعالم کرد.

وى با بیان اینکه در طراحى شــهرك طالى اصفهان، از 
نقشه هاى روز دنیا و نمونه هاى مشــابه این شهرك الگو 
خواهیم گرفت، تاکید کرد: با توجه به اینکه شهرك طالى 
اصفهان در فاصله 30 کیلومترى اصفهان واقع است، مباحث 
امنیتى آن مهمترین مسئله پیش روى احداث این شهرك 
است، همچنین ایجاد زیرساخت هاى مورد نیاز یک شهرك 

از جمله آب و گاز و ... باید درنظر گرفته شود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشــاره به اینکه کار 
احداث شــهرك طالى اصفهان، تقریبا در مرحله شروع 
است، تاکید کرد: تا زمانى که این شهرك کلنگ زنى نشود، 
نمى توان از عملیاتى شدن آن سخن گفت، با این وجود حتى 
لوگوى این شهرك آماده شده است، اما به طور قطع پیش 

از اتمام این دولت، کلنگ زنى این شهرك انجام مى شود.
وى درباره برآورد هزینه اى احداث این شهرك، گفت: هنوز 
عدد مشخصى براى احداث شهرك طالى اصفهان تعیین 
نشده است، اما زمین این شــهرك به قیمتى که دولت به 
شرکت تعاونى این شهرك واگذار مى کند، با همان قیمت در 

اختیار اهالى صنف قرار خواهد گرفت.
به گفته شیشــه بران، اجزاى تشکیل دهنده این شهرك در 
بعد نمایشگاهى، کارگاهى، فروشگاهى و ... است و در مرحله 
اول باید حدود 500 واحد در این شهرك ساخته شود که در 
فازهاى بعدى باید 1300 کارگاه در این شهرك احداث شود.

طلسم احداث شهرك طالى 
اصفهان مى شکند

مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، 
فرهنگى و ورزشــى ســپاهان گفت: یک شرایط 
جوى نابهنگام باعث توقف تله سیژ و گرفتار شدن 
کاربران شد و در حالى که امکان استفاده از موتور 
دیزل ژنراتور و جایگزین وجود نداشت، آتش نشانى 

توانست با موفقیت مسافران را تخلیه کند.
على معینــى در گفت وگو با ایمنــا اظهار کرد: در 
پیش بینى هاى هواشناســى روز ســه شــنبه باد 
شــدید گزارش نشــده بود و صاعقه، باران و باد 
به صورت آنى اتفاق افتاد؛ اگر بــاد و بارندگى در 
پیش بینى هواشناســى اعالم شــده بود به طور 
حتم تله سیژ تعطیل مى شــد، اما ساعت یک بعد 
از ظهر در کوه صفه و ناژوان با این مشکل مواجه

 شدیم.
وى افزود: حتى به خاطر این شرایط جوى برخى از 
درختان ناژوان شکست و باعث ایجاد مشکل براى 
کابل مخابراتى و قطع خط تله سیژ شد به طورى که 
امکان استفاده از موتور دیزل ژنراتور که جایگزین 
منبع برق تله سیژ در مواقع قطعى برق است، نبود؛ 
در این راستا با آتش نشــانى تماس گرفتیم که با 
استفاده از تجهیزات فنى توانستند مسافران گرفتار 

را از تله سیژ خارج کنند.
مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع هاى سیاحتى، 
فرهنگى و ورزشى سپاهان افزود: در زمان قطعى 
خط تله سیژ مسافران شرایط روحى خوبى داشتند 
و خوشبختانه حادثه اى براى آنان پیش نیامده بود 
که نیروهاى آتش نشانى به موقع رسیدند و نسبت 

به خارج کردن هفت مسافر اقدام کردند.
معینى ادامه داد: یکــى از صندلى ها در جاى بدى 
متوقف شده بود و امکان حضور ماشین آتش نشانى 
سخت بود اما آتش نشــانان با توجه به مانورهایى 
که در ناژوان برگزار شده بود با روش هاى امداد در 
ارتفاع هر سه پسر جوان را به راحتى پایین آوردند 
و بعد از پذیرایى از آن ها و اطمینان کامل از وجود 
نداشــتن هیچ مشــکلى، محل را ترك کردند و 

خوشحالیم که حادثه اى رخ نداد.
وى خاطرنشــان کرد: به هر جهــت امکان بروز 
مشکالت فنى براى هر سازه وجود دارد و وقوع این 
حادثه در کابل ها غیر محتمل نیست، اما در چهار 
سال گذشته هیچ حادثه اى نداشتیم و این اتفاق هم 
حادثه فنى نبوده و یک شرایط جوى نابهنگام باعث 

شد که این توقف در خط ایجاد شود.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
راه اندازى کارناوال ها و برگزارى مراســم اســتقبال از 

کاندیداهاى انتخاباتى در استان ممنوع است.
حجت اله غالمى در حاشــیه جلســه ستاد 
اســتانى مقابله با کرونا که با حضور استاندار 
اصفهان در سالن جلسات استاندارى برگزار 
شــد، اظهار کرد: مهم ترین موضوع جلسه  
رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى در زمان 
برگزارى انتخابــات در روز 28 خرداد بود که 
مبناى دستورالعمل طرح مدیریت هوشمند 

است.
سخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا 
در اصفهان با بیان اینکــه محدودیت هاى 
پنجگانه بــراى رنگ بندى هاى مختلف در 
زمان انتخابات پیش بینى شده است، تأکید 

کرد: هرگونه تجمع انتخاباتى، برگزارى مراسم سخنرانى، 
گفت وگو و مناظره در مکان هاى سرپوشیده مانند مساجد، 

سالن هاى اجتماعات و تاالرها ممنوع است.
وى تصریح کرد: برگزارى تجمع انتخاباتى و سخنرانى ها 
تنها در ورزشگاه ها، فضاهاى ورزشى روباز، حیاط مدارس 

و مراکز آمــوزش  عالى با رعایت دقیق دســتورالعمل ها 
امکان پذیر خواهد بود.

غالمى اضافه کرد: در سخنرانى هاى انتخاباتى باید براى 

هر نفر هشــت مترمربع مکان در نظر گرفته شود یعنى 
فاصله صندلى ها با یکدیگر چهــار متر و فاصله ردیف ها 
از هم 2 متر باشد و 30 درصد مکان به جمعیت حاضر در 

جلسه و مابقى به فضاى باز اختصاص یابد.
ســخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان 

خاطرنشان کرد: مســؤوالن برگزارى موظف  به کنترل 
جمعیت در مکان  سخنرانى ها هســتند تا هنگام خروج 

افراد، تجمع ُرخ ندهد.
وى گفت: حداکثر زمان برنامه هاى انتخاباتى 
2 ساعت است و تمام دستگاه هاى اجرایى از 
جمله ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و 
مراکز آموزش عالى موظفند مکان هاى باز 
خود را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند تا 
با هماهنگى فرماندارى ها و استاندارى بین 
نمایندگان و نامزدهاى انتخاباتى به صورت 

مساوى تقسیم شود.
غالمى ادامه داد: ظرفیت برگزارى جلسات 
ستاد انتخابات هر نامزد، اگر در فضاى بسته 
باشد براى شــهرهاى قرمز حداکثر 15 نفر 
و براى شــهرهاى نارنجــى 20 نفر و براى 

شهرهاى زرد 30 نفر است.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان افزود: 
مقرر شد صدا و سیما، فضاى تبلیغاتى خود را گسترش دهد 
تا اکثر برنامه هاى تبلیغى و گفت وگو با مردم پوشش داده و 

کمتر از فضاى فیزیکى استفاده شود.

جزئیات حادثه در تله سیژ اصفهان

راه اندازى کارناوال هاى انتخاباتى در اصفهان ممنوع است

جانشین فرمانده انتظامى استان از توقیف 83 میلیارد 
ریال انواع کاالهاى خارجى قاچاق در عملیات دو روزه 
ماموران پلیس امنیت اقتصادى این فرماندهى خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر بیان داشت: ماموران 
پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان در راستاى اجراى تدابیر قرارگاه تشدید مقابله 
با قاچاق کاال و ارز و قرارگاه عملیاتى اقدام و عمل این 
فرماندهى طى هماهنگى بــا مرجع قضائى عملیات 
شناســایى و توقیف محموله هاى خارجى قاچاق در 

محورهاى مواصالتى به اجرا گذاشته شد.
وى افزود: در این طرح که از تــوان تمام یگان هاى 
انتظامى و کارشناسان ســازمان هاى صنعت، معدن 
و تجارت نیزه بهره گیرى شــده بــود حجم زیادى 

از کاالهاى قاچاق شامل 240 دســتگاه ماینر ، 12 
عدد کارت گرافیک ، 2 دســتگاه هلی شــات ، 960 
کیلومغزفندق ، 56 رأس گوسفند، 54 هزار و 680 نخ 
سیگار ، 197 قوطی سموم کشاورزي ، 11 هزار و 625 
گیلو گردو ، 71 کیسه آرد دولتی خارج از شبکه توزیع ، 
یک هزار و 214 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی ، 4 هزار 
و 360 کیلو برنج و 29 دستگاه لوازم خانگی کشف شد.

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان ارزش 
کاالهاى مکشوفه در عملیات مذکور را برابر ارزیابى 
کارشناسان مربوطه بالغ بر 83 میلیارد ریال عنوان کرد 
و اظهار داشــت: در این رابطه 20 دستگاه خودروى 
سبک و سنگین توقیف و 61 نفر نیز دستگیر و تحویل 

مراجع قضائى شدند.

توقیف 83 میلیارد ریال کاالى قاچاق در اصفهان 

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان اصفهان 
گفت: برنامه خاموشــى ها على رغــم پیگیرى هاى 
مختلف به صنایع استان اصفهان اعالم نشده است و 

ازاین رو صنایع دچار مشکالت جدى هستند.
رضا چینى اظهار داشــت: قطعى برق در واحدهاى 
صنعتى اصفهان که بیشــتر واحدهاى آن در زمینه 
صنعت و تولیدى هستند، مشکالت زیادى را ایجاد 

کرده است.
وى با بیان اینکه پیگیرى هاى زیادى براى دریافت 
برنامه زمان بندى قطع برق در شهرك هاى صنعتى 
اصفهان صورت گرفته است، ابراز داشت: این در حالى 
است که پاسخ مکتوبى در این زمینه دریافت نکرده ایم.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان اصفهان 
با بیان این که جریان برق حکم حیات و تنفس یک 
واحد صنعتى را دارد، گفت: هر زمان که برق واحدهاى 
مســتقر در شــهرك هاى صنعتى اصفهــان بدون 
هماهنگى قبلى قطع مى شود، بسیارى از شرکت هاى 

فعال در تولید مــواد غذایى و همچنیــن واحدهاى 
تولیدکننده مواد پالستیکى، پلیمرى و الستیکى دچار 
مشکل مى شوند و مواد اولیه مصرفى آنها در خط تولید 

از بین مى رود.
وى ادامه داد: باید توجه داشت که واحدهاى صنعتى 
گاهى اوقات با مشقت بسیارى مواد اولیه مورد نیاز خود 
را تأمین مى کنند تا چراغ کارخانه خود را روشن نگه 
دارند و از این رو، قطع برق به یکباره مواد اولیه در خط 

تولید را از بین مى برد.
این فعال حوزه صنعت اســتان اصفهــان گفت: در 
وضعیت تحریم، چنانچه یک قطعــه الکترونیک و 
دستگاه کنترلى واحدهاى صنعتى از مدار خارج شود 
و آســیب ببیند، تأمین دســتگاه جایگزین آن بسیار 

دشوار است.
وى اضافه کرد: پیشنهاد مى شــود ساعت خاموشى 
براى صنایع از ساعت 17 به بعد لحاظ شود که صنعت 

آسیب کمترى در خاموشى ها متحمل شود.

برنامه خاموشى ها به صنایع اصفهان
 اعالم نشده است

رئیس اداره امور قرآنى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: 27 داور قرآنى در سومین مرحله ارزیابى 
داوران قرآنى در اصفهان در دو بخش صحت حفظ و 

وقف و ابتداء با یکدیگر رقابت مى کنند.
حمید بخشــى با اشــاره به برگزارى سومین مرحله 
ارزیابــى داوران قرآن کریم اســتان اصفهان اظهار 
داشــت: مرحله اول این ارزیابى در 24 اســفند ماه و 

مرحله دوم در 19 فروردین برگزار شده است.
وى با بیان اینکه در این مرحله برگزیدگان دو مرحله 

قبل طرح ارزیابى و ساماندهى داوران قرآنى با یکدیگر 
به رقابت مى پردازند، تصریح کرد: براى این امر 27 نفر 

از استان اصفهان در این مسابقات شرکت مى کنند.
رئیس اداره امور قرآنى با بیان اینکــه 21 نفر از این 
افراد شامل 15 خانم و 6 نفر آقا در مرکز استان در این 
مســابقات با رعایت پروتکل هاى بهداشتى در اداره 
کل اوقاف و امور خیریه حضــور مى یابند، افزود: این 
افراد در رشته هاى صحت حفظ و وقف و ابتدا با ارتباط 

ویدئوکنفرانسى در این آزمون شرکت مى کنند.

27 داور قرآنى در سومین مرحله ارزیابى در 
اصفهان رقابت مى کنند

قرار است در اسرع وقت با حضور یکى از مسئوالن ملى، کلنگزنى شهرك طال انجام شود
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کتاب «کیانو ریوز»
نیامده محبوب شد

هرمز شجاعى مهر مى گوید براى اجراى برنامه هاى سیاسى 
ساخته نشــده، زیرا دوســت دارد با مردم درباره دغدغه هاى 
اجتماعى شان صحبت کند. او همچنین حضور مجریان زن در 
برنامه هاى سیاسى را گامى مهم مى داند و حتى تاکید مى کند 
که مجریان زن مى توانند برنامه هاى سیاسى را بهتر و دقیق تر 

مدیریت کنند.
این مجرى باســابقه تلویزیون درباره ویژگى هاى یک مجرى 
مناســب براى اجراى مناظره هاى ریاست جمهورى گفت: در 
مناظره انتخاباتى تلویزیون، مــردم مى خواهند با واقعیت هاى 
وجودى و شخصیت اشخاصى آشنا شوند که خود را نامزد ریاست 
جمهورى کرده اند. مجرى باید کامًال بى طرف باشد و سواالتش 
را به عنوان یکى از آدم هاى کوچه بازار بپرسد و همان سواالتى 
که در ذهن مردم است را مطرح کند. مجرى مناظره ها باید سعى 
کند با سواالتى که مى پرسد اطالعات مردم را درباره شخصیت 

و توانایى نامزدها افزایش دهد.

شجاعى مهر با بیان اینکه اجراى مناظره ها کار بسیار سخت و 
دشوارى اســت، درباره ویژگى هاى مجرى مناسب براى اداره 
این برنامه گفت: مجرى مناظره ها باید از فهم و شعور سیاسى 
باالیى برخوردار باشد؛ البته طبیعى است که چنین اشخاصى به 
یک سمت خاصى تمایل دارند براى همین باید از میان مجریان، 
افرادى که حقگوتر و متعادل ترند انتخاب شــوند. کسانى که 

انصاف را رعایت مى کنند.
این مجرى باسابقه با اعتراف به اینکه توانایى بى طرفى محض 
را در خودش نمى بیند و فکر مى کند فرد ناخودآگاه به ســمت 
عالیقش کشیده مى شود، تاکید کرد که رعایت اصل بى طرفى 

در برنامه هاى سیاسى سخت تر و البته ضرورى تر است.
او در همین زمینه افزود: یکــى از ویژگى هاى مهم براى یک 
مجرى، به ویژه در برنامه هاى سیاســى این اســت که کامال 
بى طرف باشــد و بداند اگر کمترین تمایلى به یکى از نامزدها 
داشه باشــد به مردم خیانت کرده و دروغ گفته است. صداقت 

و راســتگویى یکى از وظایف اصلى مجرى هاســت. مدیران 
باید کســى را انتخاب کنند که بتواند احساستش را کنترل کند 

و واقعیت ها را بگوید.
او با تاکید بــر موفقیت خانم ها در عرصه اجــرا، اظهار کرد: ما 
مجریان خانم بســیارى خوبى داریم که خیلى بهتر از آقایان 
مى توانند خیلى از برنامه ها را اداره کنند. خانم ها از صبح تا شب 
برنامه هاى مختلف را اجرا مى کننــد. خانم ها  چون دقت نظر 
بیشترى دارند، نکته سنج هســتند، رعایت انصاف را مى کنند 
و خیلى قانون مندند مى توانند در اجراى برنامه هاى سیاســى 
موفق تر هم باشند. در  کارهاى اینچنین این قانونمندى ضرورى 
است و حضور بانوان در این عرصه گام بزرگى است. اینکه دو 
شخصیت سیاسى مقابل هم بنشینند و یک مجرى خانم باسواد 
و آگاه شــخصیت و هویت درونى  آن ها را آشکار کند موضوع 

مهمى است.
شــجاعى مهر در پایان گفت: من به هر چیزى فکر مى کنم حتى 

اجراى برنامه هاى سیاسى و گویندگى خبر اما انگار من را براى 
برنامه هاى سیاسى نســاخته اند؛ یکىـ  دو بار هم خودم را 
امتحان کردم وقتى خبر شــش صبح رادیو توســط آقاى 
حیاتى پخش مى شــد و من بعدش برنامه صبــح را اجرا 

مى کردم، فکر مى کردم که اگر جاى ایشان باشم 
برایم سخت است. چون من عادت کرده ام با 
مردم حرف بزنم و خیلى صمیمى درباره مسائل 
اجتماعى با آن ها صحبت کنم. همانقدر که 
در مورد مسائل اجتماعى اشراف دارم و بلدم 
چه بگویم، به همان اندازه در مسائل سیاسى 
ناآگاهم و مى ترسم وضع را بدتر کنم. براى 
همین ریســکش را نکردم. معموال کارى 
را انجام مى دهم که بلدم و خوب از پس آن 
برمى آیم؛ البته واقعا دقیق نمى دانم تاکنون 

چقدر توانسته ام از پس اجراهایم بربیایم.

ویژگى مجرى مناظره هاى انتخابات از نگاه مجرى پیشکسوت

شجاعى مهر: براى اجراى برنامه هاى سیاسى 
ساخته نشده ام

ــت. مدیران 
 را کنترل کند 

ظهار کرد: ما 
هتر از آقایان 
 صبح تا شب 
ون دقت نظر 
ف را مى کنند 
ىسیاســى 
ندى ضرورى

ت. اینکه دو 
ى خانم باسواد 
 کند موضوع 

 مى کنمحتى

اجراى برنامه هاى سیاسى و گویندگى خبر اما انگار من را براى 
برنامه هاى سیاسى نســاخته اند؛ یکىـ  دو بار هم خودم را 
امتحان کردم وقتى خبر شــش صبح رادیو توســط آقاى 
حیاتى پخش مى شــد و من بعدش برنامه صبــح را اجرا 

مىکردم، فکر مى کردم که اگر جاى ایشان باشم 
برایم سخت است. چون من عادت کرده ام با 
مردم حرف بزنم و خیلى صمیمى درباره مسائل 
اجتماعى با آن ها صحبت کنم. همانقدر که 
در مورد مسائل اجتماعى اشراف دارم و بلدم 
چه بگویم، به همان اندازه در مسائل سیاسى

ناآگاهم و مى ترسم وضع را بدتر کنم. براى 
همین ریســکش را نکردم. معموال کارى 
انجام مى دهم که بلدم و خوب از پس آن را

برمى آیم؛ البته واقعا دقیق نمى دانم تاکنون 
چقدر توانسته ام از پس اجراهایمبربیایم.

سوت

هاى سیاسى 

خواننــده اهــل یــزد در پیامــى خطــاب بــه منتقدانش 
کــه گفتــه بودنــد او بــه خاطــر شهرســتانى بــودن و 
کثــرت خواننده هــاى عرصــه پاپ بــه جایى نمى رســد، 
نوشــت: بخشــى از انگیــزه مــن حرف هــاى شــما بوده 

و هست.
رضا بهرام خواننده موســیقى پــاپ که براى ســریال هاى 
"ممنوعــه" و "دل" خوانده، تصویرى از خود در مقابل ســیل 
هوادارانش در کنسرت منتشــر کرد و پیامى براى منتقدانش 

فرستاد.
ایــن خواننده 30 ســاله کــه اهل یــزد اســت، در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: "از همه اونایى که گفتن نمیتونى(بچه 
شهرستانى،این همه خواننده تو چى میگى،خواننده شدن پول 
میخواد و …) ممنونم،بخش زیادى از انگیزه من حرفاى شــما 

بوده و هست! هنوز اول مسیریم و کو  تا رسیدن…!“

رضا بهرام: گفتند 
تو به جایى نمى رسى

مائده طهماسبى، بازیگر شناخته شــده  تئاتر و سینما از 
«مرتضى حنانــه» مى گوید. موســیقى دانى بزرگ که 
منشا خدمات بسیار به موســیقى ایران بود و آثار بسیار 
خلق کرد که هــم عامه  مردم از آن بهــره بردند (چون 
موســیقى فیلم هایش) و هم آنان که موسیقى دغدغه  

جدى شان است.
طهماسبى در بخشى از اظهاراتش به ماجرایى هم اشاره 

مى کند که کمتر به آن پرداخته شده است.
«مرتضى حنانه» را عامه  مردم با چند اثر مى شناســند. 
یکــى  «هزاردســتان» اســت کــه آن را بر اســاس 
پیش درآمدى در اصفهان از مرتضى نى داوود نوشــت و 
از نظر رنگارنگى تم ها، اثرى بسیار ُپرمایه است. این کار 

البته به اختالف میان او و زنده یاد حاتمى انجامید. حنانه، 
110 دقیقه موسیقى براى این ســریال نوشت و بعدها 
حاتمى بدون مشورت با او، یک ســرى موسیقى دیگر 
به این ســریال اضافه کرد.  «حنانه» که اعتراض کرد، 

«على حاتمى» به او گفت اگر من الزم بدانم درخت را هم 
رنگ مى کنم و او با طعنه پاسخ داد: «شاید مقدارى از این 
رنگ ها هم روى اسامى آهنگسازان دیگر رفته و آنها را 

محو کرده و تنها نام حنانه باقى مانده است.»  

ماجراى اختالف 
على حاتمى با 

آهنگساز «هزاردستان »

شــقایق دهقان این روزها با بازى در سریال طنز «قبله 
عالم» در نقش مهدعلیا مادر ناصرالدین شاه جدیدترین 

تجربه بازى در نمایش خانگى را پشت سر مى گذارد.
 حضور او در فیلم هاى کارگردان هاى مطرحى همچون 
رضا میرکریمى، مهران مدیرى و سروش صحت کارنامه 

کارى او را پربار و متنوع کرده است.
قبله عالم، به کارگردانى و نویســندگى حامد محمدى و 
تهیه کنندگى منوچهر محمدى به زودى از فیلیمو پخش 

خواهد شد.
این سریال نخستین ســریال حامد محمدى و شقایق 

دهقان در شبکه نمایش خانگى است.

کتاب مصور نوشته شده توسط "کیانو ریو" بازیگر مشهور 
سینماى آمریکا و هالیوود چند ماه دیگر در تاریخ 5 اکتبر 
سال 2021 در بازار کتاب آمریکا منتشر خواهد شد ولى 
از هم اکنون توسط شبکه هاى فیلم سازى براى تبدیل به 

فیلم و سریال خریدارى شده است.
کیانو چارلز ریوز، بازیگر و تهیه کننده آمریکایى بیشتر به 
خاطر بازى در فیلم هاى ماتریکس، جان ویک و سرعت 
شناخته شده است. کیانو در سال 2005 در نقش شخصیت 
جان کنستانتین در فیلم سینمایى کنستانتین نقش آفرینى 

کرد. سپس در فیلم زندگى شخصى پیپا لى بازى کرد. وى 
در ادامه با همکارى ساندرا بوالك در فیلم خانه اى روى 

برکه به ایفاى نقش پرداخت.
 BRZRKR کتاب مصور نوشته شده توسط ریوز با عنوان 
از سوى انتشارات بوم اســتودیو در اکتبر امسال منتشر 
خواهد شد که قصه اصلى آن درباره شخصیتى فرازمینى 
است که با بى عدالتى مبارزه مى کند. او در مقابل دولت 
آمریکا قرار مى گیرد و براى هرکسى که مورد ظلم قرار 

گرفته، جنگ مى کند.

شقایق دهقان در «قبله عالم»

گیتى قاســمى درباره فعالیت هاى اخیرش 
گفت: بــه تازگى بــازى در ســریال هاى 
«زیرخاکى» و «ســیاوش» را که یکى از 
تلویزیون و دیگرى از پلتفــرم ها در حال 
پخش است به پایان رسانده ام و براى حضور 
در دو ســریال نمایش خانگــى جدید هم 

قرارداد بسته ام.
وى درباره پیشــنهادهاى دیگرش گفت: 
پیشنهادهاى متعددى براى حضور در چند 
سریال تلویزیونى داشتم، اما از آنجا که بازى 
در سریال هاى تلویزیونى و شبکه نمایش 
خانگى زمان زیادى از بازیگر مى گیرد و به 
همین دلیل نمى تــوان به صورت همزمان 
در چند پروژه حضور یافــت، ترجیح دادم 
بعد از پایان 2 سریالى که قرارداد بسته ام به 

کارهاى جدید فکر کنم.
قاسمى درباره به تکرار نیفتادن نقش هایى 

که بازى مى کند، گفت: تــا به حال چنین 
اتفاقى نیفتاده و سعى مى کنم در نقش ها و 
ژانرهاى متفاوت حضور پیدا کنم به همین 
دلیل به صورت متنــاوب در آثار ملودرام و 

کمدى بازى مى کنم.
وى ادامه داد: در اوج بــازى در نقش هاى 
ملودارم و تراژدى که همه فکر مى کردند من 
باید همیشه نقش یک زن گریان را ایفا کنم، 
در «سال هاى دور از خانه» بازى کردم که 
یک کاراکتر کمدى کامال متفاوت بود. بعد 
سریال «سیاوش» و فیلم سینمایى «حکم 
تجدیدنظر» را کار کردم که هر دو ملودرام 
بود و پس از آن در «زیرخاکى» ایفاى نقش 
کردم که یک کار کمدى است؛ حتى کاراکتر 
من در سریال کمدى «زیرخاکى» با نقشم 
در سریال کمدى «سال هاى دور از خانه» 

کامال متفاوت است.

ابوالفضل جلیلى، کارگردان سینما 
درباره آخریــن وضعیت پروژه 
ســینمایى «محدوده قدیمى 
فرخ» گفت: نویسنده فیلمنامه 
این فیلم همسرم مریم اشرفى

 بــود. مــن هــم به عنوان 
تهیه کننــده معرفــى شــده 
بــودم امــا در ادامــه بــراى 
همــکارى بــا گــروه بــه توافق 

نرســیدیم و کًال از پــروژه کنــار کشــیدم. در حــال 
حاضــر پروانه ســاخت مجددى بــراى آن صادر شــده

 است.
وى درباره فعالیت این روزهاى خود ادامه داد: پروانه ساخت 
دیگرى با نام «داد» دریافت کرده ام. فیلم هاى من از قدیم 
اینگونه بوده اند که کســى ســرمایه آن چنانى براى شــان 
نمى گذارد و به همین دلیل همه کاره فیلم هایم هستم و تنها 
مانده جلوى دوربین بازى هم بکنم! در این پروژه هم همه 

کارها فعًال با خودم است.

جلیلى بیان کرد: قرار بود یک کمک دولتى در قالب شراکت 
براى تولید این فیلم صورت بگیرد. با همین پشتوانه کارهاى 
مقدماتى را شــروع کردیم اما هر چه تمــاس گرفتم دیگر 
هیچ کدام از این دوســتان پاســخگو نبودند! هــر چه پیام 
فرستادم هم کسى توضیح نداد دلیل این تغییر رفتار چیست! 
بازیگرانى هم که انتخاب کرده بودم مدام پیگیر هستند که 

چه شده است؟
این کارگردان گفت: االن نزدیک یک ماه اســت که ســر 
لوکیشن فیلم و منتظر باران رحمتى براى تولید فیلم هستیم! 

یک وانت براى فیلم نیاز داشتیم و نامه نگارى هایى با یکى 
از شرکت هاى خودروسازى داشتیم که بتوانیم نصف قیمت 
و نه رایگان ماشــین به ما بدهند که حتى در فیلم تبلیغش 
را هم بکنیم، امــا آن را هم نپذیرفتند! واقعیت این اســت 
که برخــى افراد با یک نامــه از همین مراکز و شــرکت ها 
میلیاردها تومان پول مى گیرند اما یک ســرى هم شبیه ما 

هستند!
جلیلى تأکید کرد: واقعًا مشــکل من این نیست که چرا به 
امثال من کمکى نمى کنند، مشکلم این است که چرا دروغ 

مى گویند. بعضى به من مى گویند چــرا از اروپایى ها اینقدر 
تعریف مى کنى. براى اینکه معتقدم آن ها رك و روراســت 
یا به تو بله مى گویند، یا جواب رد مى دهند. اینجا اما رودررو 
قربان صدقه آدم مى روند اما بعد بــا بى محلى آدم را آزرده 

مى کنند.
وى در توضیح محتواى فیلم «داد» هم گفت: این فیلم درباره 
مشکالت نوجوانان است و پروانه ساختش هم از سوى ارشاد 
صادر شده اما نشسته ایم و به این فکر مى کنیم که بدون پول 

چگونه مى توانیم این فیلم را بسازیم!

ابوالفضل جلیلى:  منتظرم «داد» به جایى برسد

تصویربردارى فاز دوم مجموعه طنز آیتمى 
دســت انداز به کارگردانى شهاب عباسى 

همچنان ادامه دارد.
فیلمبردارى مجموعه طنز آیتمى دست انداز 
همزمان با پخش در حال انجام اســت و به 
تازگى مهران رجبى، حسین رفیعى، زهره 
حمیدى و لیال بوشهرى به عنوان جدیدترین 

بازیگران جلوى دوربین رفتند.

مجموعه طنز دست انداز شبیه سازى طنز 
گونه از برنامــه هاى معــروف تلویزیونى 
اســت که در میان مخاطبان جایگاه خوبى 

دارد.
مجموعه تلویزیونى دست انداز به کارگردانى 
شهاب عباسى و نویسندگى حمزه صالحى 
هر شب ســاعت 21 و 30 دقیقه  از شبکه 

نسیم پخش مى شود.

ورود بازیگران جدید به «دست انداز»

گیتى قاسمى:

 نقشم در «زیرخاکى» با 
«سال هاى دور از خانه» متفاوت ا ست
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ذوب آهن این روزها وضعیت خوبى در لیگ برتر ندارد. گاندوها با 
21 امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول لیگ هستند که خطر سقوط را 
بیش از پیش احساس مى کنند. شاگردان مجتبى حسینى دوشنبه 
شب برابر پرســپولیس بازى برده را واگذار کردند و در هفته هاى 
آتى نیاز مبرمى به امتیاز مســابقات دارند. در همین خصوص و 
براى بحث پیرامون وضعیت تیم ذوب آهن در لیگ برتر گفتگویى 
با فرشید طالبى پیشکسوت و بازیکن اسبق سبزپوشان اصفهانى 

انجام شده که در ادامه مى خوانید.
عملکرد ذوبى ها را در هفته هاى اخیر چطور 

دیده اید؟
ذوب آهن از وقتى که آقاى حسینى سکان دار آن شده است روند 
سینوسى دارد، شاید قبل تر و در زمان هدایت رحمان رضایى این 
روند نزولى بود اما حاال نتایج پر افت و خیزى را از سبزپوشان شاهد 
هستیم. یعنى ذوب آهن در یک بازى مثل دیدار با استقالل شرایط 
خیلى مساعدى دارد اما در مسابقه بعدى نتیجه خوبى نمى گیرد و 

در ادامه هم همینطور است.
بازى شاگردان حسینى برابر پرسپولیس را 

چطور دیدید؟
متأسفانه ذوب آهن در صحنه هاى زیادى از بازى بى ثبات نشان 
داد. در واقع تاکتیک از سوى کادر فنى به خوبى اجرا شده بود اما به 
نظر مى رسید حس مسئولیت پذیرى در بازیکنان وجود نداشت. در 

نیمه اول، بازى در اختیار تیم ذوب آهن بود و آنها به خوبى به گل 
رسیدند اما مشخص نیست چرا این تیم در نیمه دوم ناهماهنگ 
بازى کرد و هیچ برنامه اى نداشت. کامًال محرز بود که پرسپولیس 
در نیمه دوم بازى فشار زیادى را روى دروازه ذوب آهن مى آورد اما 

در دفاع تیم شاهد هیچ هماهنگى نبودیم.
با توجه به اینکه پست تخصصى شما بازى 
در خط دفاعى تیم بوده در خصوص مهره هاى 

تدافعى ذوبى ها چه نظرى دارید؟
در باکس دفاعى ذوبى ها هیچ هماهنگى وجود نداشت. بازیکنان 
ذوب هیــچ درك محیطــى از مهاجمان قرمز پوش نداشــتند. 
پرسپولیس دقیقاً از یک جهت سانتر کرد و گل ها تقریباً مشابه بوده 
است. حتى سرمربى تیم هم گفت که پرسپولیسى با تعویض هایش 
به گل رسید اما جاى ســوال دارد که چطور با این که این تصور 
وجود داشته اما ذوبى ها این طور آسیب پذیر هستند. ذوب آهن اگر 
در دفاع بازیکنان ســر زن ندارد حداقل مى توانست جلوى سانتر 
و بازى سازى قرمزها را بگیرد که متأسفانه این اتفاق را ندیدیم. 
در حالى که بازیکنان پرســپولیس بارها روى دروازه ذوب آهن 
توپ آوردند و بازى ســازى کردند. در فاز دفاعى مهره هاى تیم 
باید به درك و شــعور فوتبالى برسند تا دســتورات کادر فنى به 

خوبى اجرا شود.
ادامه کار را بــراى گاندوها چطور مى بینید؟ 

فکر مى کنید مى توانند در ادامه رقابت ها از 
خطر سقوط به دســته پایین تر نجات پیدا 

کنند؟
اشتباهاتى که به آن اشاره کردم مى تواند هر تیمى را در این برهه 
نابود کند. امیدوارم این اشتباهات را دیگر در بین بازیکنان نبینیم. 
ذوب آهن اگر بتواند در فاز دفاعى مشکالت را برطرف کند قطعًا 
در لیگ ماندنى است البته مهره هاى تیم ها هم باید با دل و جان 
در رقابت هاى پیش رو براى تیم به میدان بروند. باید به بازى هاى 
آینده به چشم فینال نگاه شود. شرایط جدول هم به گونه اى است 
که با سه امتیاز و برد در بازى ها مى شود خطر سقوط را کمتر کرد 

البته در همین تیم هم نکات مثبت زیادى وجود دارد.
چه نکاتى؟

به لطف حضور مجتبى حسینى ذوبى ها از حالت دفاع به حمله جا 
به جایى بســیار خوبى دارند. ضد حمله هاى زهردارى را از سوى 
آنها شاهد هستیم. ذوب آهن باید تالش کند در ابتدا گل نخورد 
و در فاز دفاعى محکم ظاهر شود و سپس با همین اهرم فشارى 
که دارد به گل برســد البته من باید در خصــوص بازیکنان هم 
به این مورد اشــاره کنم اگر هر بازیکن تیم ذوب بخواهد فصل 
بعد از این تیم جدا شــود یا حتى در این تیم بمانــد باید به آینده
 فوتبالى اش هم فکر کند و مطمئنًا با ســقوط ذوب خودشان هم 

متضرر مى شوند!

پیشکسوت ذوب آهن:

گاندوها مى توانند در لیگ بمانند اگر...

مهاجم تیم پرسپولیس با گلزنى در ورزشگاه فوالدشهر اتفاق جالبى را رقم زد.
شهریار مغانلو که تعویض طالیى یحیى گل محمدى در فوالدشهر بود اولین گل 
خود در لیگ برتر را با پیراهن پرسپولیس به ثمر رساند و او در حالى زمینه ساز کامبک 
تماشایى پرسپولیس در این دیدار شد که اصفهانى ها خاطره خوبى از گلزنى هاى 

او ندارند.
آخرین گل مهاجم حال حاضر پرســپولیس در لیگ برتر مربوط به بازى هفته سى 
ام پیکان برابر ســپاهان در لیگ نوزدهم که شــهریار با پیراهن پیکان گل تساوى 
بخش تیمش را مقابل زردهاى اصفهانى به ثمر رساند تا آن دیدار در نهایت با تساوى 
یک- یک به پایان رسیده و سپاهانى ها با آن نتیجه شانس کسب سهمیه آسیایى را 
در لیگ قهرمانان از دست بدهند. دیدارى که 30 مرداد سال 99 در تهران برگزار شد.

حاال شهریار پس از 275 روز در حالى موفق شد گل مهمى را براى پرسپولیس به ثمر 
برساند که این گل نه تنها ذوبى ها را بلکه سپاهانى ها را ناراحت کرد و در نهایت زمینه 
ساز کامبک و پیروزى پرسپولیس شد تا بدین ترتیب خاطره تلخ دیگرى از مغانلو براى 

اصفهانى ها رقم بخورد.
گفتنى است، شهریار مغانلو که نیم فصل اول در تیم سانتاکالراى پرتغال توپ زده بود، 

در نیم فصل دوم به پرسپولیس پیوست.

بعد از اظهارات افشین پیروانى علیه محمدرضا ســاکت در برنامه «فوتبال برتر» هفته 
گذشته، باشگاه سپاهان از سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به کمیته انضباطى شکایت 

کرد.
 شکایت این باشگاه به سرپرست تیم پرسپولیس ابالغ شده و پیروانى دفاعیات خود را به 

کمیته انضباطى ارائه کرده است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با تأکید بر اینکه در 
پرونده شــکایت از مهدى مهدى پور 100 درصد 
حق با ذوب آهن اســت، گفت:  ما ســال گذشته 
شکایت کردیم و دادگاه رسیدگى در ماه دوازدهم 

برگزار شد اما هنوز خبرى نیست.
مجتبى فریدونى در خصوص رأى کمیته انضباطى 
و اعالم 3 بر صفر شــدن نتیجه مســابقه سایپا 

و پیکان به ســود شاگردان 
کمالوند، اظهار داشت: هیچ 
چیزى قابل توجیه نیســت. 
نه مبناى قانونــى دارد و نه 
منصفانه است. سایپا چطور 
وجدانش قبول مى کند این 
3 امتیاز را براى بازیکنى که 
فقط چند ثانیه داخل زمین 
شده بگیرد؟ آن هم بازیکنى 
به عنوان بازیکن تعویضى 
وارد زمین شده و مثل بازى 
ما مقابل ماشین سازى که 

12 نفره شــدند، یار اضافه نبود. متأسفانه معلوم 
نیست چه اتفاقاتى مى افتد و شاید روابطى حاکم 

است که ما از آن سر در نمى آوریم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: اگر به 
همین منوال باشد در درجه اول سعى مى کنیم از 
طریق فدراسیون این مشکل حل شود. در غیر این 
صورت از طریق فیفا و دادگاه CAS آن را پیگیرى 
مى کنیم. رضا حدادیان مالک باشگاه نساجى هم 
همین را گفت و با هم هماهنگ هستیم. قرار است 
مشــترکا وکیل بگیریم و این کار را انجام بدهیم. 
احتماال نفت آبادان و ماشین ســازى هم که امید 
به بقا در لیگ برتر دارند در کنار ما باشــند. بیانیه 
مشترکى دادیم و به جز نفت مسجدسلیمان مابقى 

باشگاه ها با هم هستند.
فریدونى در خصوص سرانجام پرونده 
شکایت از مهدى مهدى پور بازیکن 

تیم استقالل گفت:  ما سال گذشته شکایت کردیم 
و دادگاه رســیدگى در ماه دوازدهم برگزار شد اما 
هنوز خبرى نیســت. در این پرونــده 100 درصد 
محق هستیم اما نمى دانیم چه زمانى مى خواهند 
رأى بدهند. کارى هم از دستمان برنمى آید. من دو 
سه هفته پیش با جمشید نورشرق (رئیس کمیته 
تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال) صحبت کردم 

و گفت رأى به زودى اعالم مى شود اما هنوز این 
اتفاق نیافتاده است!

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در مــورد پرونده 
رادولوویچ و اینکه آیا ممکن است تهدید و خطرى 
براى باشگاه ذوب آهن داشــته باشد گفت:  فعًال 
منتظر رسیدگى فیفا هستیم. این پرونده پیچیدگى 
زیادى دارد و نمى تــوان آن را پیش بینى کرد. بر 
اساس دستورالعملى که فیفا براى کووید19 صادر 
کرد، گفت دو طرف باید به توافق برسند و حداقل 
حقوق و دســتمزد تعیین شــود اما ذوب آهن با او 
به توافق نرســیده بود. ضمن اینکه حقوق چهار 
ماهش پرداخت نشده بود. او مى توانست به همین 
دلیل شکایت کند اما این کار را انجام نداد. باشگاه 
ذوب آهن که شــکایت کرد او نیز شکایت متقابل 
کرد. حاال باید فیفا باید حرف هاى طرفین را بشنود 

و منتظریم ببینیم چه تصمیمى مى گیرند.

از نگاه هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان، پرسپولیس قوى ترین 
تیم ایران است و شکست دادن این تیم کار آسانى نیست.

سینا اسدبیگى درباره بازى تیمش برابر پرسپولیس گفت:  هر دو تیم 
در این بازى دنبال برد بودند و در مجموع شاهد بازى زیبایى بودیم. 
کادر فنى ما به خوبى پرسپولیس را آنالیز کرده بود و آقاى حسینى 
گفته بود که آنها در نیمه دوم با چه روشــى دنبال گل زدن خواهند 
بود. ما دقیقًا روى همان چیزى که سرمربى پیش بینى کرده بود گل 
خوردیم و متأسفانه روى دو صحنه تمرکز خودمان را از دست دادیم. 
در بازى با گل گهر هم دقیقًا از جایى ضربــه خوردیم که کادر فنى 

هشدار داده بود.
وى در پاسخ به این پرسش که «آیا قبول دارى تیم ذوب آهن برابر 
پرسپولیس خوش شــانس بود؟»، تصریح کرد: شرایط پرسپولیس 

را نباید با تیم ما مقایســه کنید. آنها واقعًا بازیکنان باکیفیتى دارند 
و چند ســال هم کنار هم بازى کرده اند. ما هم نهایت تالشمان را 
کردیم که امتیاز بگیریم. شــما دیدید که پرسپولیس چند بازیکن 
را در اختیار نداشــت، ولى باز هم در زمین مســابقه و روى نیمکت 
بازیکنان تعیین کننده اى حضور داشتند. بازیکنان پرسپولیس خیلى 
خوب همدیگر را در زمین مسابقه پیدا مى کنند و من معتقدم که آنها 
قوى ترین تیم لیگ هستند. این هم بخاطر آن است که پرسپولیس 

در چند سال اخیر کمترین تغییرات را داشته است.
اســدبیگى در مورد گلى که در این بازى به ثمر رساند، اظهار کرد: 
خیلى دوست داشتم این گل 3 امتیازى باشد، ولى متأسفانه این اتفاق 
رخ نداد. ما مى توانستیم از این بازى امتیاز بگیریم، ولى متأسفانه در 

چند صحنه تمرکزمان را از دست دادیم.

اتفاق جالب براى تعویض طالیى پرسپولیس؛

شهریار از سپاهان تا ذوب آهن!

«فوتبال برتر» هفته 
ته انضباطى شکایت 

ى دفاعیات خود را به 

سپاهان از پیروانى شکایت کرد

هافبک ذوب آهن:  شکست دادن پرسپولیس آسان نیست

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

در پرونده بازیکن استقالل حق با ذوب آهن است
روایت جدیدى درباره دلیل بازى نکردن رشید مظاهرى در بازى اخیر استقالل 

منتشر شده است.
قبل از بازى اســتقالل و ذوب آهن در جام حذفى بود که اعالم شد مظاهرى 
از فرهاد مجیدى خواســته براى این بازى به او استراحت دهد و به همین دلیل 

حسینى جاى او را در ترکیب اصلى گرفت.
در شرایطى که به نظر مى رسید مظاهرى مشکلى براى همراهى تیمش در بازى 
با صنعت نفت نداشته باشد اما 24 ساعت قبل از بازى بود که اعالم شد او در سفر 

به آبادان استقالل را همراهى نخواهد کرد.
اگر چه گفته شــد که مظاهرى بخاطر مصدومیت نتوانسته در این بازى براى 
استقالل به میدان برود اما خبرورزشى مدعى شده غیبت دروازه بان استقالل در 

بازى آخر تیمش ارتباط مستقیمى به فهرست تیم ملى داشته است.
بر اســاس این گزارش، رشید مظاهرى قبل از بازى اســتقالل و صنعت نفت 
ماجراى خط خوردن از تیم ملى را مى دانست و به همین دلیل اصًال روحیه نداشت 
و به همین دلیل کادر فنى استقالل ترجیح داد به سیدحسین حسینى براى دومین 

بازى متوالى فرصت دهد و از او در ترکیب اصلى استفاده کند.
حاال باید منتظر ماند و دید که مظاهرى واکنشى به این خبر نشان خواهد داد یا نه.

نقش سرمربى تیم ملى
 در بازى نکردن مظاهرى

حامد لک در حالى در لیست جدید تیم ملى قرار نگرفت که خودش هم از این موضوع 
کامًال مطلع بوده است.

روزى که از طرف فدراسیون فوتبال با باشگاه پرسپولیس تماس گرفته و چند بازیکن 
این تیم براى واکسینه شدن به کمپ تیم هاى ملى دعوت شدند، حامد لک متوجه 
عدم دعوت خودش شد. آن روز از حامد لک دعوت به عمل نیامد تا همراه سایرین 

واکسن بزند.
دروازه بان پرسپولیس با وجود درخشــش خیره کننده در رقابت هاى فصل 

گذشته لیگ قهرمانان آسیا نتوانست توجه دراگان اسکوچیچ را جلب کند. 
در اردوى قبلى و پیش از بازى دوستانه با سوریه نیز حامد لک به این دلیل 
دعوت شد که رشید مظاهرى گلر استقالل به بیمارى ُکرونا مبتال شده بود. 
گلر شماره یک پرسپولیس در آن بازى دوستانه هم فرصت خودنمایى 
پیدا نکرد و در اردوى جدید هم دعوت نشــد تا ثابت شود اسکوچیچ 

نظرى روى او ندارد.
به نظر مى رســد دروازه بان اول تیم ملى در بحریــن باز هم علیرضا 

بیرانوند باشد.

حامد لک مى دانست 
به تیم ملى دعوت نمى شود

مهدى طارمى مهاجم ایرانى تیم فوتبال پورتو به گفته پــدرش در این تیم پرتغالى ماندنى 
است.

طارمى فصل گذشته با عقد قراردادى چهار ســاله راهى تیم پورتو پرتغال شد و در اولین 
فصل حضورش در این تیم توانست 23 گل به ثمر برساند. 16 گل طارمى در لیگ پرتغال و 
11 پاس گل او در این رقابت ها، از مهاجم ایران تأثیرگذارترین بازیکن لیگ پرتغال را ساخت.

درخشش طارمى در لیگ قهرمانان اروپا برابر تیم هاى قدرتمند چلسى و یوونتوس هم ادامه 
داشت و همین مسئله باعث توجه اکثر رسانه ها و کارشناسان دنیا به این مهاجم ایرانى 
شــد؛ به ویژه بعد از گل برگردان طارمى به تیم چلســى در مرحله یک چهارم نهایى 

لیگ قهرمانان.
این مسائل باعث شــد تا حتى گمانه زنى هایى از احتمال جدایى طارمى از پورتو و 
انتقالش به یک تیم و لیگ بهتر در اروپا مطرح شــود؛ با وجود این، علیرضا طارمى 

پدر مهدى طارمى مى گوید پسرش فصل بعد 
هم در پورتو ماندنى است. علیرضا طارمى 

در این ارتباط اظهار کرد: جاى مهدى 
در پورتو خوب است. او سال خوبى را 
پشت سر گذاشت و ان شاءا... همین 
روند را ادامه بدهد. وى یادآور شد: 
مهدى فعًال پیشــنهاد رسمى از 

تیم هاى دیگر ندارد. او ســه سال 
دیگر هــم با پورتو قــرارداد دارد و 
این باشــگاه به راحتى رضایتنامه 

نمى دهد.

مهدى طارمى در پورتو ماندنى است

ل 
ک 
ى 

سى 
وى 
وى 
ى را 
شد.

ثمر 
ینه 
راى 

بود، 

برگزار شد اما هنوز
مجتبى فریدونى د
3و اعالم 3 بر صفر
و پیکان به ســود
کمالوند، اظهار دا
چیزى قابل توجیه
نه مبناى قانونــى
منصفانه است. س

وجدانش قبول مى
3 امتیاز را براى با
فقط چند ثانیه دا

شده بگیرد؟ آن هم
به عنوان بازیکن
وارد زمین شده و
ما مقابل ماشین
12 نفره شــدند،
نیست چه اتفاقاتى
است که ما از آن س
مدیرعامل باشگاه
باشد همین منوال
طریق فدراسیون
صورت از طریق فی
مى کنیم. رضا حد
همین را گفت و با

مشــترکا وکیل بگ
احتماال نفت آبادان
به بقا در لیگ برتر
ب مشترکى دادیم و
باشگاه ه
فریدو
شک

. علیرضا طارمى 
د: جاى مهدى 
 سال خوبى را 
ن شاءا... همین

ى یادآور شد: 
نهاد رسمى از 

رد. او ســه سال 
رتو قــرارداد دارد و 
 راحتى رضایتنامه 

مهدى طارمى مهاجم
است.

طارمى فصل گذشت
فصل حضورش در ای
11 پاس گل او در این
درخشش طارمى در لی
داشت و همین م
ب شــد؛ به ویژه
لیگ قهرمانان
این مسائل باع
انتقالش به یک
مهدى طا پدر
هم در پورتو م
در این ارتباط
خو در پورتو
پشت سر گ
روند را ادا
مهدى ف
تیم هاى
دیگر
ب این
نمى د

مهدى ط

م از این موضوع 

و چند بازیکن
 لک متوجه 
راه سایرین 

ى فصل
 کند. 
لیل
د. 
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شود

وز این 
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کرد. بر 
 صادر

حداقل 
ن با او 
ق چهار

 همین 
اشگاه 
متقابل 
 بشنود 

او در ترکیب اصلىاستفاده کند. بازى متوالى فرصت دهد و از
حاال باید منتظر ماند و دید که مظاهرى واکنشى به این خبر نشان خواهد داد یا نه.
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سخنگوى وزارت بهداشــت درباره برنامه واکسیناسیون 
معلمان، اساتید دانشگاه ها، دانشــجویان و دانش آموزان 
توضیــح داد. دکتر ســیما ســادات الرى گفت: اســاتید 
دانشگاه هاى علوم پزشکى تاکنون واکسینه شده اند و برنامه 
ریزى براى واکسیناسیون سایر اساتید سایر دانشگاه ها هم 
انجام مى شود. معلم ها نیز در فاز سوم واکسیناسیون کرونا 

قرار دارند و در مرداد ماه واکسینه خواهند شد.
وى افزود: دانشجویان علوم پزشکى بالینى نیز در فاز یک 
واکســینه شــدند و تعداد دیگرى نیز ممکن است اضافه 
شوند که واکسیناسیون آنها هم انجام خواهد شد. در مورد 
واکسیناسیون سایر دانشجویان نیز به میزان واکسن هایى 

بستگى دارد که در دســترس قرار گیرد. بنابراین بر اساس 
تعداد واکسن هاى وارداتى یا تولید داخل، برنامه ریزى براى 
واکسیناسیون دانشجویان انجام مى شود.الرى درباره برنامه 
وزارت بهداشت براى واکسیناسیون دانش آموزان علیه کرونا 
نیز گفت: در مورد واکسیناسیون دانش آموزان نیز در حال 
حاضر واکسن تایید شده براى سن کمتر از 18 سال در کشور 
نداریم و فعال برنامه اى در زمینه واکسیناسیون دانش آموزان 
وجود ندارد. در سایر کشورها نیز کودکان معموال جامعه هدف 
تزریق واکسن کرونا نبوده اند. البته در برخى کشورها تزریق 
یکى از انواع واکسن هاى کرونا به گروهى از کودکان آغاز 

شده که هنوز نتایج آن منتشر نشده است.

رئیس کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا درباره اختالل 
در فرایند ساخت واکسن با قطع برق و بار مالى ناشى از 
آن تاکید کرد: اگر قطعى برق طول بکشــد و دما از حد 
مشــخصى در یخچال کاهش یابد، دیگر آن واکســن 
قابل استفاده نیســت، االن قطعى برق به شکل تنظیم 
شده است که زنجیره ســرد دچار مشکل جدى نشود؛ 
اما در تولید مسئله متفاوت اســت. در تولید باید زنجیره 
کامال رعایت شود و اگر در وسط تولید، ماشین خاموش 
شود، دیگر آن تولید به درد نمى خورد و باید از ابتدا تولید 
را آغاز کرد و ممکن اســت میلیون ها دالر آســیب به 
تولیدکنندگان وارد شود تا زنجیره ساخت را کامل کنند 

و با این شــکل هزینه هاى تولید واکسن در ایران با این 
شکل خیلى باال مى رود؛ زیرا حتى چند لحظه هم نباید 
زنجیره تولید قطع شود. البته تاکنون گزارشى از قطعى 
برقى که منجر به قطع زنجیره تولید شــود به دستمان 

نرسیده است. 
دکتر مصطفى قانعى افزود: واکســن به اندازه نیاز دنیا 
وجود ندارد و حتى سازمان بهداشت جهانى اعالم کرد 
آپارتاید واکسن وجود دارد و کشورهاى مختلف بیش از 
میزان جمعیت خود واکســن سفارش دادند و این سبب 
شده اســت پیش بینى ما براى تهیه واکسن با مشکل 

مواجه شود. 

فازبندى واکسیناسیون 
کادر آموزش کشور

دردسرهاى محتمل قطع برق 
براى ساخت واکسن

کارایى سه ُبعدى ها
  ایرنـا| مدیـر نظـارت بـر تجهیـزات و ملزومـات 
پزشکى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه گفت: در تولید 
ماسک هاى سه بُعدى غالبا از همان پارچه ماسک هاى 
سه الیه استفاده شده با این تفاوت که طراحى این نوع 
ماسـک ها بهتر بوده و پوشـانندگى خوبـى دارد. دکتر 
تورج شـیرزادیان افزود: در تولید این نوع ماسک تعداد 
الیـه هاى بیشـترى بـه کار رفتـه و قطعا پیشـگیرى 

موثرترى در برابر کرونا دارند.

عضو کرونایى ها
 اهدا نمى شود

  ایرنا|سرپرسـت واحد فـرآورى و پیونـد اعضاى 
دانشـگاه علوم پزشـکى ایران گفت: افرادى که بر اثر 
کرونا دچار مرگ مغزى مى شوند، اعضاى بدنشان براى 
پیوند عضو مورد استفاده قرار نمى گیرد. سام زراعتیان 
نژاد افـزود: افرادى که دچـار مرگ مغزى مى شـوند، 
شناسایى شـده و با توجه به همه گیرى شیوع بیمارى 
کرونا، تسـت کرونا از آنها گرفته مى شود و در صورت 

مثبت بودن تست، اهداى عضو انجام نمى شود.

دیپلماسى بشردوستانه 
  ایرنا|سـخنگوى جمعیت هالل احمر از پیگیرى 
شـبانه روزى هالل احمـر بـا اسـتفاده از دیپلماسـى 
بشردوستانه براى واردات واکسن کرونا به کشور خبر 
داد و گفت: امیدواریم به زودى خبرهاى خوبى در حوزه 
واردات واکسن کووید 19 با کمک شرکاى بین المللى 

خود براى مردم شریف ایران داشته باشیم.

آگهى تغییرات
 شرکت مهندسى پرتو صنعت نسیم شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 28584 و 
شناســه ملى 10260492729 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1400/01/18 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : محمد جواد کاشانى به شــماره ملى 
1282276956 وکدپستى 8195148639 
و مهرنــوش امینى هرندى به شــماره ملى 
1287923607 وکدپستى 8195148639 
و نوشــین کاشــانى بــه شــماره ملــى 
1293032948 وکدپستى 8195148639 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. پدرام جوانبخت 
به کد ملــى 1757392203 و کد پســتى 
8195164396 و پرهام جوانبخت کد ملى 
1271660725 و کد پستى 8195164396 
به ترتیب به ســمت بازرس اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1139061)  

تاسیس 
شرکت سهامى خاص ریوا سرویس شدآمد درتاریخ 1400/02/20 به شماره ثبت 2487 به شناسه ملى 14010011973 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشــد : تحلیل ، طراحى ، تولید ، توســعه و پیاده ســازى نرم افزارهاى حوزه تخصصى عمران ، حمل و نقل درون شهرى ، شهرسازى 
، طراحى و تولید پروژه هاى هوشــمند ســازى در حوزه تخصصى عمران ، حمل و نقل درون شــهرى و شهرســازى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شــهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله دانشــگاه صنعتى ، خیابان 14 ، خیابان 12 ، پالك 124 ، ســاختمان فن آفرین 1 ، طبقه همکف کدپستى 8415683284 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توســط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
53/56420/045 مورخ 1400/02/07 نزد بانک تجارت شــعبه شــهرك علمى تحقیقاتى با کد 56420 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره آقاى سروش گل محمدى به 
شماره ملى 1080586016 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدمحمدنوید خدامى به شــماره ملى 1270976060 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 ســال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى حسین شــیخ زین الدینى به شماره ملى 1286106869 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات  ، 
قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرســان آقاى امیرمسعود رضائى فر 
به شماره ملى 1285901983 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى احمد گلى به شــماره ملى 1291521968 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 ســال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد . اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر (1139817)    

آگهى تغییرات
 شرکت نیکو نوید اسپادانا سهامى خاص به شــماره ثبت 34172 و شناسه ملى 10860187096 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - موسسه حسابرسى 
معین مشــاور مجرب به شناسه ملى 10320404190 به ســمت بازرس اصلى و سادات حجازى به کدملى 
1270287958 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت 
نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1139254)   

آگهى تغییرات
 شرکت مهندسى ملل آرمه آپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 26777 و شناسه ملى 10260475133 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/02/01 عظیمه عظیمى به کدملى 1290426473 ، آرش رفیع 
زاده به کدملى 1289233578 ، مهرداد رفیع زاده به کدملى 1289101991 ، شهاب خسرو پور بیات به کدملى 
0057279381 و على قاسمى به کدملى 1753553970 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

   (1139814)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى کیا خودرو آپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 23106 و شناسه ملى 10260439236 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت 
در واحد اصفهان به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ارزنان-زینبیه ، 
کوچه شهیداسالمى ، کوچه نمایندگى سایپا ، پالك 2 ، طبقه همکف کد پستى : 8197173971 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1139823)  

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى هیراد فوالد سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 51632 و شناسه ملى 
10260703162 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/01/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت 
از واحد اصفهان به واحد ثبتى تهران به نشانى 
تهران، ســعادت آباد، خیابان هجدم غربى، 
پالك 30، طبقه چهارم، واحد 19 کدپســتى 
1997983844 تغییر یافــت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى اصفهان (1139831)   

آگهى تغییرات 
شــرکت مهندســى پرتو صنعت نسیم 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
28584 و شناسه ملى 10260492729 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/01/18 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمد جواد کاشانى به شماره ملى 
1282276956 بســمت رئیس هیأت 
مدیره و مدیر عامــل و مهرنوش امینى 
هرندى به شماره ملى 1287923607 
بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و نوشین 
کاشانى به شماره ملى 1293032948 
بســمت عضو اصلى هیأت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق 
و اســناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شرکت با امضاء مدیر عامل منفردأ با مهر 
شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و 
عادى شرکت با امضاء مدیر عامل منفردأ 
و با مهر شــرکت معتبر مى باشد. (مدیر 
عامل) شــرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

  (1139063)

آگهى تغییرات
 شــرکت دوار تجهیــز آیریک شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 57656 و 
شناســه ملى 14006484020 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العــاده مــورخ 1400/01/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : جمشــید زراره به کدملى 
1816956031 بســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و ســیدعباس موسوى نطنزى 
به کدملى1230019545 بســمت رئیس 
هیئت مدیره و آرمان ارشاد کریمى به کدملى 
1272637993 بسمت نائب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادهــا، عقود اســالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر اســت. محمدرضا مسیح زاده جزى به 
کدملى 5110709947 و علیرضا مسیح زاده 
جزى به کدملــى 1280416661 به ترتیب 
بسمت بازرس اصلى و على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1139796)  

آگهى تغییرات 
شرکت پویا صنعت صدر آزما شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 61930 
و شناســه ملى 14008148178 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
 1400/02/08 مــورخ  عــادى 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : على 
روانستان به کدملى 0067807623 
و مهدى عزیز زاده بوشهرى به کدملى 
1284611736 و فرهــاد دهقانپور 
به کدملــى 1288010532 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. محمدمعین 
مظاهــرى کلهــرودى بــه کدملى 
1270063197 و آزاده رشــیدى 
به کدملــى 0064427994 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند. روزنامه کثیر االنتشارنصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید . اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1139806)   

آگهى تغییرات 
شــرکت فنى مهندسى کاجســتان سبز 
نهاده ســهامى خــاص به شــماره ثبت 
66393 و شناسه ملى 14009647140 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/02/25 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : ســید محمد على پزشــک 
زاده1290705781 به سمت مدیرعامل 
و سهیال حقیقت1229223339 به سمت 
رئیس هیــات مدیره و بهــاره نایب زاده 
1290692483 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و زهرا حقیقت 1284597891 
به ســمت عضو اصلى هیات مدیره و سید 
محمد ساالر پزشک زاده 1292120592به 
ســمت عضو اصلى هیات مدیره براى بقیه 
مدت دو ســال تــا 1401/9/25 انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1139809)   

آگهى تغییرات
 شرکت آژند صنعت اسپادانا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 67315 و شناسه ملى 
14009897769 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/01/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : پروین براتى 
ســده به کدملى 1171072821 بعنوان 
رئیــس هیات مدیــره و مرجان اســدى 
قجرلو به کدملى1289650780 بعنوان 
مدیرعامل و مریم یاورى دارانى به کدملى 
3621595937 بعنوان نائب رئیس هیات 
مدیره براى بقیه مدت دو ســال تا تاریخ 
1401/11/05 انتخاب شدند کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى 
به امضاء مشــترك آقایان حمیدعباسى و 
کامبیز طیبى نائینى همراه با مهر شــرکت 
و نامه هاى عــادى و ادارى به امضاء آقاى 
حمیدعباسى همراه با مهرشرکت معتبر مى 
باشد.مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیــره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

  (1139826)

آگهى تغییرات
 شرکت نیکو نوید اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 34172 و شناســه ملى 10860187096 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل 
شرکت به نشانى استان استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخــش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
کلمان ،خیابان نیرو جنوبى ، کوچه میعاد2 ، پالك 10 ، 
ساختمان اردیبهشت ، طبقه دوم ، واحد 7و کدپستى 
8158773673 انتقال یافت و ماده 4 اساســنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1139251) 

خبر خوب براى آنهایى که 
کروناى خفیف گرفته اند

نتایج یک تحقیق علمى جدید در دانشکده پزشکى 
دانشگاه واشنگتن نشــان مى دهد افرادى که به 
صورت خفیف و یا بدون عالمت بــه کرونا مبتال 
مى شوند آنتى بادى موجود در بدن آنها مى تواند تا 

پایان عمر مصونشان کند.
  بر اســاس یافته هاى این تحقیــق با وجودى که 
پیش تر گمان برده مى شــد ایمنى پس از ابتال به 
کروناى خفیف تنها چند ماه دوام دارد، اما تحقیق 
جدید شواهدى به دست آورده که حاکى از ایمنى 
طوالنى مدت افراد مبتال به نــوع خفیف یا بدون 

عالمت ویروس کروناست.
  دکتر "على البدى" یکــى از اعضاى تیم تحقیق 
دانشگاه واشنگتن در این زمینه گفت: پاییز گذشته 
گزارش هایى وجود داشت که آنتى بادى ها پس از 
آلوده شدن به ویروس عامل بیمارى کووید19 به 
سرعت از بین مى روند و این تفسیر وجود داشت که 
ایمنى پس از ابتال به کرونا طوالنى مدت نیست. اما 
این برداشتى غلط از داده ها است. پایین آمدن سطح 
آنتى بادى پس از عفونت حاد طبیعى است و به صفر 
نمى رسد. سلول هاى تولید کنندة آنتى بادى با وجود 
کاهش آنتى بادى در سطح خون در بدن افراد مبتال 
شده مى مانند. ما سلول هاى تولید کننده آنتى بادى 
را در افرادى یافتیم که 11 ماه از بیمارى آنها گذشته 
بود. این ســلول ها تا پایان عمر افراد در بدن آنها 
مى مانند و  آنتى بادى تولید مى کنند و این شواهدى 

محکم براى مصونیت طوالنى مدت است.
  او افزود: طى یک عفونت ویروســى سلول هاى 

ایمنى تولیــد کننده آنتى بادى به ســرعت تکثیر 
شــده و در خون گردش مى کنند و باعث افزایش 
ســطح آنتى بادى در بدن مى شــوند. با برطرف 
شدن عفونت، بیشتر این سلول ها از بین مى روند و 
سطح آنتى بادى خون کاهش مى یابد؛ اما جمعیت 
کوچکى از ســلولهاى تولید کننده آنتى بادى  به 
نام "سلولهاى پالســماى طوالنى مدت"  به مغز 
استخوان مهاجرت کرده و در آن مستقر مى شوند؛ 
جایى که آنها به طور مداوم سطح پایین آنتى بادى 
را در جریان خون ترشح مى کنند تا از بدن در برابر 

مواجهه احتمالى دوباره با ویروس محافظت کنند.
این تحقیق جدید نشان مى دهد افرادى که کروناى 
خفیف یا بدون عالمت گرفته انــد احتمال آلوده 
شدن دوباره آنها به این ویروس بسیار کمتر از حد 

تصور گذشته است.
  دکتر علــى البدى در این بــاره مى گوید: افرادى 
که کروناى خفیف مى گیرنــد در اغلب موارد دو تا 
سه هفته پس از عفونت، ویروس از بدن آنها پاك 
مى شــود، بنابراین 7 یا 11 ماه پس از عفونت هیچ 
ویروسى قادر به دور زدن ایمنى فعال بدن نخواهد 

بود و سلول هاى آنتى بادى ساز تقسیم نمى شوند. 
آنها به آرامى در مغز استخوان نشسته و آنتى بادى 
ترشح مى کنند. آنها از زمان برطرف شدن عفونت 

به صورت نامحدودى این کار را مى کنند.
محققان معتقدند افرادى که آلوده شده  و عالیمى 
نداشته اند  یا عالیم آنها خفیف بوده در برابر ویروس 
کرونا مصونیت طوالنى مــدت- احتماال به اندازة 
طول عمرشان- خواهند داشــت. این نظریه را اما 
هنوز نمى توان بــه افرادى که به عفونت شــدید 

ویروس کرونا مبتال شده اند تعمیم داد.

استفاده از سگ هاى
 کرونایاب در تایلند

دولت تایلنــد در مواجهــه با موج 
جدید همه گیرى ویــروس کرونا 
در این کشــور به امید شناســایى 
ســریع مبتالیان به این ویروس از 
سگ هاى آموزش دیده کرونایاب 

استفاده مى کند.
محققان دانشکده علوم دامپزشکى 
در دانشــگاه «چواللونگ کورن» 
بانکوك با تربیت شش سگ تصمیم 
گرفتند تا با بکارگیــرى آنها براى 
شناسایى بوى عرق بیماران مبتال 
به ویروس کرونا اقدام و از این طریق 
بهتر و سریعتر بتوانند افراد مبتال به 
این بیمارى مهلک را شناسایى کنند. 
از دهم مــاه مه (20 اردیبهشــت) 
دست کم سه قالده ســگ از این 
گروه شش تایى بیش از هزار نمونه از 
افراد مبتال را در میان کارمندان این 
دانشکده، دانشجویان و مردم خارج 
از دانشگاه شناسایى کرده اند و نتایج 

بدست آمده به طرز شگفت انگیزى 
نزدیک به 95 درصد موفقیت آمیز 

بوده است. 
مرحله شناســایى بیمــاران مبتال 
بــه کرونا بدیــن ترتیب اســت که 
سگ ها پس از بو کردن نمونه عرق 
که در ظرف فلزى قرار دارد مى توانند 
مشــخص کنند کدام افراد مبتال به 
ویروس هســتند. اگر شخصى آلوده 
به ویروس باشد ســگ ها مقابلش 
مى نشینند و اگر شخص سالم باشد 

سگ ها از کنارش عبور مى کنند. 
با این وجود رئیس این تیم تحقیقاتى 
پیش تر خاطر نشــان کــرده بود 
مطمئن نیســت این روش که در 
کشــورهاى دیگر از جمله فنالند، 
امارات متحــده عربى، آلمان و هند 
نیز به کار رفته است در تایلند به دلیل 
غذاهاى بسیار تند و پر ادویه موفق 

آمیز باشد. 

روى موج کووید-19



سالمتسالمت 07074046 سال هجدهمپنج شنبه  6  خرداد  ماه   1400

حتما شما هم در اطرافتان کسانى را دیده اید که نسبت به خودشان 
سخت گیر هستند. شاید خودتان هم جزء همین دسته از افراد باشید. 
افرادى که در هیچ زمینه اى به کمتر از عالى راضى نمى شــوند و 
دوست دارند در همه چیز بهترین باشــند. این افراد مدام در حال 
تالش هستند تا ایرادات خود را برطرف کنند و به موفقیت دست پیدا 
کنند. افرادى که به خودشان سخت مى گیرند، شاید از نظر دیگران 
عملکرد خیلى خوب یا عالى اى داشته باشند، اما به نظر خودشان 
هنوز عیب و ایراداتى دارند که باید آن هــا را برطرف کنند. در این 
مقاله با 11 ویژگى افرادى که به خودشان سخت مى گیرند، آشنا 

مى شوید. 
1. همیشه به دنبال رسیدن به کمال هستید

کمال گرایى ویژگى بارز افرادى اســت که به خودشــان سخت 
مى گیرند. این افراد تا جایى که امکان داشته باشد، تالش مى کنند 
به بهترین هر چیز دست پیدا کنند. اگر جزء این دسته از افراد باشید، 
هضم نواقص و کمبود ها برایتان دشوار است. به همین دلیل مدام 
روى نقطه ضعف هاى خود تمرکز مــى کنید و به دنبال راهکارى 
براى برطرف کردن آن ها هستید. افراد سخت گیر نسبت به خود 
باید کارها را به روش خاصى که دارند، انجام دهند. این افراد زمانى 
که دیگران مشغول پروژه هاى مربوط به آن ها مى شوند، یک سرى 
قوانین مشخص مى کنند تا دیگران به استانداردهاى آن ها نزدیک 

شوند و کارها باب میلشان انجام شود.
2. تمرکزتان روى شکست هایتان است تا موفقیت ها

«من اگر نصف موفقیت هاى تو را داشتم، دیگر از زندگى هیچ چیز 
نمى خواستم!» این حرفى است که دیگران زیاد به افرادى مى زنند 
که نسبت به خودشان سخت گیر هستند. اما آن ها گوششان بدهکار 
نیست و همچنان معتقدند که نقطه ضعف ها و ناتوانایى هاى زیادى 
دارند و باید روى برطرف کردن این مشــکالت تمرکز کنند. این 
افراد خیلى خوب مى توانند علل شکســت خود را شناسایى کنند، 
اما وقتى موفق مى شــوند بلد نیستند چطور موفقیت خود را جشن 
بگیرند. علت این موضوع این است که این افراد همیشه باید طبق 
نقشه اى که در ذهن دارند، جلو روند. آن ها به موفقیت فکر مى کنند 
و اگر به موفقیت نرسند، همه برنامه هایشان به هم مى ریزد. این 
افراد زمانى که شکست مى خورند، مدام خودشان را سرزنش مى 
کنند و به خودشان حق اشتباه کردن نمى دهند. جالب است بدانید 
که چنین افرادى حتى وقتى موفق مى شوند هم چندان خوشحال 
نمى شوند و یا موفقیت هایشان را دست کم مى گیرند یا به کلى آن 
ها را انکار مى کنند؛ انگارنه انگار که کلى زحمت کشــیده اند تا به 

چنین موفقیتى دست پیدا کنند!
3. به اشتباهاتتان زیاد فکر مى کنید

این افراد نه تنها در هر موقعیتى روى نقاط ضعف خود تمرکز مى 
کنند، بلکه وقت زیادى را صرف فکر کردن درباره اشتباهاتى مى 
کنند که در گذشته کرده اند. ارائه نامناسب در یک جلسه، نداشتن 
عملکرد مناسب در فالن برهه از زمان یا انتخاب هاى بد در زندگى 

از جمله چیزهایى هســتند که این افراد مدام در 
ذهنشان مرور مى کنند.

اگر نســبت به خودتان سخت گیر باشید، 
نمى توانیــد درك کنید که همــه افراد 

مرتکب اشــتباه مى شوند. شما 
فکر مى کنید که همیشه باید 

بى عیب ونقص باشید.
4. به دنبال این هستید 

که فوراً از اشتباهات خود 
درس بگیرید

یکى از علت هایى که این افراد زیاد به 
اشتباه خود فکر مى کنند این است که باور 
دارند در هر اشتباهى درسى براى یاد گرفتن 

است. افرادى که به خودشان سخت مى گیرند، 
براى یاد گرفتن در هر لحظــه و هر جا بى صبر 

هستند و آن قدر به اشتباه خود فکر مى کنند تا باالخره 
یک چیزى را براى درس گرفتن از آن پیدا کنند. در نظر 

داشته باشید که گاهى اوقات در اشتباهات درسى براى یاد 
گرفتن وجود ندارد.

5. چیزها را یا سیاه مى بینید یا سفید
شما مسائل را به دو گروه تقسیم مى کنید و براى هیچ چیز حد 
وسط قائل نیســتید. خوب یا بد، شکست یا موفقیت، درست 
یا اشتباه. شــما به چیزى به غیر از این ها اعتقاد ندارید. این 
موضوع باعث مى شود زمانى که کارها آن طور پیش نروند 
که برنامه ریزى کرده بودید، حسابى خودتان را سرزنش کنید؛ 
حتى اگر در پایان همه چیز به خوبى تمام شود. شما 5 دقیقه 
دیر رسیدن به ســرکار یا قرار کارى را فاجعه مى دانید و فکر 
مى کنید آدم تنبل و بى مسؤولیتى هستید که نمى توانید به 

موقع به سرکار برسید.
6. براى رسیدن به قله موفقیت صبر ندارید

چون فقط موفقیت یا شکست را مى شناسید و فکر مى کنید هیچ 
چیزى در میان این دو وجود ندارد، تا زمانى که به موفقیت برسید، 
مدام استرس و اضطراب دارید. حتى اگر نسبت به شروع پیشرفت 
چشمگیرى داشته باشید، آن را نادیده مى گیرید و تا زمانى که موفق 
نشوید، خیالتان راحت نمى شود. شما همیشه بهترین را در نظر دارید 

و به چیزى کمتر از آن قناعت نمى کنید. اگر در رسیدن به بهترین 
ها ناموفق شوید، از عملکرد خودتان ناراضى خواهید شد. همیشه به 
دنبال روش هایى براى سرعت بخشیدن به فرآیند کارها و رسیدن 

زودتر به موفقیت هستید.
7. از شکســت خــوردن 

مى ترسید

ز  ا

بچگى مى شــنیدیم که مى گفتند: «شکســت جزئى از موفقیت 
است.» اما گوش شما به این حرف ها بدهکار نیست و فکر مى کنید 
این حرف را افراد تنبل زده اند تا شکست خوردن خود را توجیه کنند. 
صبر نداشتن براى موفق شــدن باعث مى شود ترس از شکست 
خوردن در شما ریشه کند، چون فکر مى کنید اگر شکست بخورید، 
مجبور هســتید دوباره از اول شــروع کنید که این موضوع باعث 

مى شود کلى از برنامه اتان عقب بمانید.
8. به حرف هاى دیگران بیش از حد توجه مى کنید

نمى توانید تحمل کنید که دیگران شــما را دوست ندارند، به شما 
احترام نمى گذارند و قدردان اتان نیســتند. به همین دلیل است 
که تمام تالش اتــان را مى کنید تا دیگــران را از خودتان 
راضى نگه دارید. از محدودیت هایتان عبور مى 
کنید و بدون ذره اى استراحت 
کردن، بــراى بهتر و 
بهتر شدن به 

شدت تالش مى کنید، چون از حقارتى که همراه با شکست خوردن 
است، بیشتر از هر چیزى بدتان مى آید.

همیشه سعى مى کنید کارفرما را از خودتان راضى نگه دارید و آن 
ها را ناامید نکنید. فکر مى کنید دوستان تان دستاوردهاى شما را 
مسخره مى کنند و خانواده تان هم از جایگاه فعلى اتان در زندگى 

ناراضى هستند.
9. زمانى که کســى شــما را نقد مى کند، مضطرب 

مى شوید
از اینکه نقد شوید، متنفر هستید. مهم نیست که نقد سازنده باشد 
یا مخرب، در هر صورت مورد نقد قرار گرفتن را دوست ندارید. اگر 
نقد شوید، اولین کارى که مى کنید، سرزنش کردن خودتان است، 
چون فکر مى کنید عملکردتان خوب نبوده و باعث شده دیگران 
به خودشان اجازه دهند شما را انتقاد کنند . زمانى که کسى به شما 
مى گوید مى توانستید بهتر عمل کنید، احساس تنفر و ناامیدى از 

خود در شما شکل مى گیرد.
10. خودتان را به شدت انتقاد مى کنید

بدتان مى آید که دیگران شــما را انتقاد کنند، اما مدام خودتان را 
نقد مى کنید. از تمام نواقصى که دارید، آگاه هســتید. همیشه چه 
در مقابل دیگران و چه پیش خودتان، روى نقاط ضعف اتان تأکید 
مى کنید. مهم نیست اگر دیگران این موضوع را رد کنند و شما 
را موفق ترین فردى بدانند که مى شناســند، چون فکر مى 
کنید آن ها با شما تعارف مى کنند و واقعیت را نمى گویند. 
مهم تر از همه اینکه خودتان خیلى خوب مى دانید که 
این موضوع درست نیست و کلى نقطه ضعف کوچک 

و بزرگ دارید.
11. به دیگران حسودى مى کنید

حســودى کردن فقط در بین کــودکان رایج 
نیست و متأسفانه بسیارى از بزرگساالن هم 
این عادت زشــت را دارند. زندگى دیگران 
را از روى ظاهــر و شــادى هایى که در 
شــبکه هاى اجتماعى ثبت مى کنند، 
قضاوت مــى کنید و پیــش خودتان 
مى گویید:«کاش مى توانســتم به 
انــدازه آن هــا خوشــحال، آزاد و 
موفق باشم.» چشــم اتان را روى 
گرفتارى ها و مشــکالت آن ها 
مى بندیــد و فقط روى شــادى 

ظاهریشان تمرکز مى کنید.

11 عالمت اینکه بیش از حد به خودتان سخت مى گیرید
ز زمان یا انتخاب هاى بد در زندگى

دردرددرردد در  این افراد مدام

 گیر باشید،
مــه افرادرارادادرادادرادراد

ما 

د

د زیاد به 
ست که باور 
ى یاد گرفتن 

خت مى گیرند، 
ه و هر جا بى صبر 

کر مى کنند تا باالخره 
از آن پیدا کنند. در نظر ن

ر اشتباهات درسى براى یاد 

ید یا سفید
م مى کنید و براى هیچ چیز حد 
د، شکست یا موفقیت، درست 
یر از این ها اعتقاد ندارید. این 
که کارها آن طور پیش نروند 
سابى خودتان را سرزنش کنید؛ 
5خوبى تمام شود. شما 5 دقیقه 
کارى را فاجعه مى دانید و فکر 
یتى هستید که نمى توانید به 

فقیت صبر ندارید
ا مى شناسید و فکر مى کنید هیچ 
رد، تا زمانى که به موفقیت برسید،
حتى اگر نسبت به شروع پیشرفت
ادیده مى گیرید و تا زمانى که موفق
 شما همیشه بهترین را در نظر دارید

زودتر به موفقیت هستید.
7. از شکســت خــوردن 

مى ترسید

ز  ا

صبر نداشتن براى موفق شــدن باعث مى شود ترس از شکست 
خوردن در شما ریشه کند، چون فکر مى کنید اگر شکست بخورید، 
مجبور هســتید دوباره از اول شــروع کنید که این موضوع باعث 

مى شود کلى از برنامه اتان عقب بمانید.
به حرف هاى دیگران بیش از حد توجه مى کنید .8

نمىتوانید تحمل کنید که دیگران شــما را دوست ندارند، به شما 
احترام نمى گذارند و قدردان اتان نیســتند. به همین دلیل است 
که تمام تالش اتــان را مى کنید تا دیگــران را از خودتان 
راضى نگه دارید. از محدودیت هایتان عبور مى 
استراحت  بدون ذره اى کنید و
کردن، بــراى بهتر و 
بهتر شدن به 

ها را ناامید نکنید. فکر مى کنید
مسخره مى کنند و خانواده تان

ناراضى هستند.
9. زمانى که کســى شــ

مى شوید
از اینکه نقد شوید، متنفر هستید
یا مخرب، در هر صورت مورد نق
نقد شوید، اولین کارى که مى کن
چون فکر مى کنید عملکردتان
اجازه دهند شما را انت به خودشان
مى گوید مى توانستید بهتر عمل

خود در شما شکل مى گیرد.
10. خودتان را به شدت انت
بدتان مى آید که دیگران شــما
نقد مى کنید. از تمام نواقصى که
در مقابل دیگران و چه پیش خو
مى کنید. مهم نیست اگر دیگ
را موفقترین فردى بدانند
کنید آن ها با شما تعارف
تر از همه اینکه مهم
اینموضوع درست

و بزرگ دارید.
11. به دیگر
حســودىک
نیست و مت
این عادت
را از روى
شــبک
قضا
مى
انـ
م
گ

3 ماده غذایى جایگزین شکر
عسل، استویا و شیره میوه ها و گیاهان 
مى توانند جایگزین خوبى براى شکر 

باشند.
 B عسل سرشار از ویتامین هاى گروه
و C و مواد معدنى مانند آهن، کلسیم، 
منیزیم، فسفر، پتاسیم، سدیم و روى 
است. عســل مى تواند فشار خون را 
تنظیم کند. درمان زخم معده و منبع 

آنتى اکسیدان است.
برخالف بیشتر شــیرین کننده هاى 
موجود در بازار که منشــأ شــیمیایى 
دارند، اســتویا کامال گیاهــى بوده 
و به دلیل نداشــتن کالرى، بهترین 

جایگزین براى شــکر در افراد چاق 
است.

شیره انگور بهترین و مغذى ترین ماده 
است. همچنین خونساز، تقویت کننده 
بدن و مفید براى ســالمت دستگاه 

گوارش محسوب مى شود.
شیره توت، خرما و درخت افرا از دیگر 
شــیره هاى مفید و مغذى هســتند. 
مصرف شیره افرا به ویژه در آمریکاى 

شمالى به شدت رایج است.
شیره افرا سرشار از ویتامین هاى گروه 
B و مواد معدنى مانند آهن، منیزیم، 

منگنز، فسفر، پتاسیم و روى است.

سیگار حاوى 600 نوع ماده  مختلف است. بسیارى از این مواد در 
سیگار برگ و قلیان هم پیدا مى شوند. وقتى این 600 ماده  موجود 
در ســیگار را آتش مى زنید، بیش از 7000 ماده  شیمیایى تولید 
مى شود. بسیارى از این مواد سمى هستند و تقریبا 69 مورد از آنها 

نیز باعث بروز سرطان مى شوند.
وقتى سیگار مى کشید، سموم از سیگار وارد خون شما مى شود. 
این ســموم خون را مســموم مى کنند، خون را غلیظ مى کند و 

احتمال تشــکیل لخته افزایش مى یابد. فشــار خون و ضربان 
قلبتان افزایش مى یابد و باعث مى شــود قلب شما سخت تر از 

حالت عادى کار کند.
شــریان ها را باریک مى کند و مقدار خون غنى از اکســیژن را 
کاهش مى دهد و این تغییرات در بدن شما باعث افزایش میزان 
شریان هاى تنگ و تشکیل لخته مى شــوند که مى تواند باعث 

حمله یا سکته قلبى شود.

7000 ماده سمى در سیگاروجود دارد

صبح ها چرا  احساس خستگى مى کنیم؟

شهاب اولیایى رژیم شناس و متخصص تغذیه با اشاره به 
اینکه بسیارى از افراد از خستگى هاى مداوم صبحگاهى 
شــکایت مى کنند، بیان کرد:  علت این موضوع را باید از 
تغذیه شب قبل جست و جو کرد. بسیارى از افراد به دالیل 
مختلف معتقدند اگر شــام میل نکنند، کار مناسبى انجام 
مى دهند. در واقع این اعتقــاد در افراد چاق و داراى اضافه 
وزن بیشتر مشهود است؛ چرا که فکر مى کنند در صورت 

حذف شام مى توانند الغر شوند.
او  افزود: در اصول تغذیه، توصیه براى حذف هیچ یک از 
وعده هاى غذایى اصلى نداریم؛ اما در صورتى که شــام را 
محدود کنیم گزینه بهترى خواهد بود. یکى از مهم ترین 
عوارض گرسنه خوابیدن، برهم خوردن تعادل خواب است. 
بســیارى از افراد این موضوع را تجربه کرده اند که زمان 
گرسنه خوابیدن یا نمى توانند بخوابند یا بعد از مدتى به طور 

مجدد از خواب بیدار مى شوند.
این متخصص تغذیه افزود: این موضوع باعث مى شــود 
فرد خواب شــبانه مناســبى را نداشته باشــد و در نتیجه 
خســتگى هاى صبح را به وجود مى آورد؛  شــام نخوردن 
کاهش سطح انسولین را در پى دارد و به ترتیب اثر منفى 
روى کیفیت خواب خواهد داشت. تضعیف سیستم ایمنى 
بدن، ایجاد اســترس، عصبانیت و کاهش انرژى روزانه از 

دیگر عوارض نخوردن شام است.
اولیایى گفت: افراد به دلیل نخوردن شــام ممکن است با 
توجه به نوسانات تولید ســروتونین در بدن، موضوع تاثیر 
منفى روى خلق و خو را تجربه کنند و در زمان بیدار شدن 
از خواب، فرد گرســنه یا با خوردن صبحانه زیاد رو به رو 
مى شود یا به دلیل عجله کارى از خوردن صبحانه پرهیز 
مى کند. این پرخورى یا پرهیز از خوردن صبحانه،  نوسانات 
خلقى، عدم تمرکز، خستگى و عصبانیت در طول روز را در 

پى خواهد داشت.
این رژیم شــناس مطرح کرد: از دیگر مضرات نخوردن 
شام از دست دادن انرژى است و فرد براى روز بعد انرژى 
کافى ندارد. شاید باور این موضوع سخت باشد، اما یکى از 
عوارض نخوردن شــام، چاقى و اضافه وزن است؛ زمانى 
که شــما یک وعده غذایى اصلى را حذف مى کنید، بدن 
را به سمت افت متابولیســم و کاهش سوخت و ساز سوق 
مى دهید که این موضوع در طوالنى مدت افزایش وزن را 

در پى خواهد داشت.

عالئم اولیه  ابتال به بیمارى
 سنگ کیسه صفرا

دقیقه شروع مى شود و به اوج مى رسد و اصوًال دو تا چهار ساعت به طول مى انجامد از عالئم ابتال به سنگ صفرا است همچنین این درد با درد معده متفاوت بوده و بسیار شواخى درباره عالئم ابتال به سنگ صفرا گفت: در بسیارى از مواقع افراد مبتال به سنگ صفرا بدون عالمت هستند ولى به طور کلى دردهاى فوق العاده شدید که در 20 عفونت مجارى صفراوى، التهاب کیسه صفرا، درد صفراوى، التهاب لوزالمعده و سرطان پانکراس را به همراه داشته باشد.دکتر احمد شواخى، متخصص گفت: سنگ صفرا به ویژه در زنان همزمان با افزایش سن و چاقى بیشتر بروز مى یابد و این مشکل مى تواند در آینده براى بیمار مسائلى مانند 
شود که در حال حاضر با استفاده از روش هایى با دستگاه آندوسکوپى سنگ را از مجارى صفراوى خارج مى کنند.درد شدید باشد و کیسه صفرا نیز ملتهب شود نیاز به جراحى است همچنین اگر سنگ وارد مجارى صفراوى شود عالوه بر برداشتن کیسه صفرا باید سنگ از طریقى خارج عمومى بد، شکم درد هم چنین استفراغ مکرر مواجه شود. وى درباره درمان سنگ صفرا گفت: سنگ هایى که بدون عالمت باشند معموًال درمان خاصى نیاز ندارند ولى اگر عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه داد: در کنار درد ناشى از سنگ صفرا ممکن است التهاب و عفونت هم بروز یابد و گاهى فرد با عالئمى مانند تب، حال شدید و آزاردهنده است و مى تواند فرد را به بیمارستان بکشاند.
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انتخابات، نشــان دادن وفادارى ملت ایران اســت. یک ملت قریب به هشــتاد 
میلیونى در این میدان ُپر از دشمن، میدان مین، میدان مقابله ها و مبارزه هاى 
غرض آلود و خباثت آلــود این جور شــجاعانه، این جــور دلیرانه حضور 

خودش را اعالم مى کند؛ انتخابات این است. ببینید چقدر مهم است.
«از بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار مردم نجف آباد / 5 اسفند 1394»

ر 

«

روز 22
تا حماسه 1400

در اردیبهشــت ماه 1400 همزمان با رشــد چشمگیرتولید 
شرکت باالترین بازده کیفى محصوالت شرکت در نواحى 
فوالد سازى ، نورد گرم ، نوردســرد و فوالد سبا بدست آمد 
که منجر به کسب رکورد 91 درصد در کل شرکت و بهبود 2 
درصد نسبت به سال قبل گردید که این رکورد از ابتداى راه 

اندازى تاکنون بى نظیر است.
مدیر واحد کنترل کیفى شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: در 
اردیبهشت ماه سال جارى، همزمان با رشد چشمگیر تولید 
شرکت باالترین بازده کیفى محصوالت شرکت در نواحى 
فوالد ســازى، نورد گرم، نورد سرد و فوالد سبا به دست آمد 
که منجر به کســب رکورد 91درصد در کل شرکت و بهبود 
2درصد نسبت به سال قبل شد که در شرکت فوالد مبارکه 

رکورد محسوب مى شود.
علیرضا کى یگانه افزود: رکورد بازده کیفى شــرکت فوالد 
مبارکه از آنجا مهم اســت که تمام نواحى تولیدى باالترین 
عملکرد کیفى خود را در این ماه با توجه به حجم و ظرفیت 

تولید محصوالت کیفى به دست آوردند.
مدیر واحد کنترل کیفى شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:  در 
اردیبهشت ماه ســال جارى، بازده کیفى واحد فوالد سازى 
95/3 درصد ، نورد گرم 99/4 درصد، نورد ســرد 96 درصد 
و فوالد سبا 98/4 درصد شد که کســب این رکورد در کنار 
افزایش تولید کمى، منجر به سود آورى شرکت، رضایتمندى 

مشتریان و به دنبال آن کاهش ضایعات خواهد بود.
وى از تمام مدیران نواحى تولیدى و کارکنان کنترل کیفى که 
درکنار پرسنل نواحى تولیدى در ردیابى و اعالم به موقع عیوب 

و مشکالت خطوط اهتمام کردند، تشکر و قدردانى کرد.
■■■

مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم شرکت فوالد 
مبارکه نیز در توضیح رکورد تولید کیفى محصوالت ناحیه 
فوالدســازى و ریخته گرى مداوم شــرکت فوالد مبارکه 
در اردیبهشت ماه اظهار کرد: در راستاى تحقق شعار سال، 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان ســازمانى متعالى و پیشرو 

همگام با رکورد کمى در تولید به کیفى سازى محصوالت 
اهتمام ویژه اى دارد.

غالمرضا سلیمى افزود: اگرچه هدف گذارى در بنگاه هاى 
اقتصادى بزرگ بر افزایش کمى محصوالت تولیدى است 
اما در شــرکت فوالد مبارکه و ناحیه فوالدسازى و ریخته 
گرى مداوم، شاخص کیفیت محصوالت هم هدف گذارى 
شده است. وى گفت: در سال گذشته نســبت به سال 98، 
تمام پارامترهاى کیفى شامل ذوب هاى خارج از استاندارد 
و کاهش عیوب محصوالت تولیدى با بهبــود 0/5 تا 2/5 
درصدى همراه بود که باید نسبت به مقیاس تولید 7 میلیون 

تن فوالد خام سنجیده شود.
وى اضافه کرد: روند کیفى ســازى محصــوالت در دو ماه 
ابتداى سال تداوم داشــت و در اردیبهشت ماه رکورد کیفى 
سازى محصوالت در تاریخ شکل گیرى شرکت فوالد مبارکه 
ثبت شد. بازده کیفى محصوالت شرکت فوالد مبارکه به 91 
درصد رسید که سهم ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم، 

در رسیدن به این شاخص ویژه و مهم است.
ســلیمى با تاکید بر اینکه افزایش کمــى در تولید بر بهبود 
کیفیت محصوالت موثر اســت، تصریح کرد: کیفى سازى 
محصوالت در ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم شرکت 
فوالد مبارکه شامل ذوب هاى خارج از اســتاندارد با 2,35 
درصد و میزان بهبود0/28درصدى، همراه شد که بهترین 
شاخص کیفى در این بخش است و مهمترین پارامتر بازده 
کیفى محصوالت تولیدى در شرکت فوالد مبارکه محسوب 

مى شود.
وى افزود: درصد عیوب تختال در ناحیه فوالدسازى و ریخته 
گرى مداوم شــرکت فوالد مبارکه که سهم مهمى در بازده 
کیفى محصوالت شرکت فوالد مبارکه دارد که در اردیبهشت 

ماه با 7/6 بوده است.  
مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم شرکت فوالد 
مبارکه گفت: یکى از پارامترهاى سنجش کیفى محصوالت 
این ناحیه درصد ناخالصى نورد گرم با منشا فوالدسازى است 

که در ناحیه نورد سرد و شــرکت هاى بهره بردار محصول 
تختال شناسایى مى شود که در ماه گذشته به 52/2 درصد 
کاهش یافت و به پایین ترین مقدار ممکن در دو سال گذشته 

رسید.
وى اضافه کرد: بازده کیفى فوالدســازى در اردیبهشت ماه 
به 95/3 درصد افزایش یافت که میزان بهبود این بازده یک 

رکورد محسوب مى شود.

■■■
على حاجیان نژاد مدیر ناحیه نورد گرم نیز در راستاى تحقق 
شعار سال اظهار کرد: تالشگران ناحیه نورد گرم موفق به ثبت 
رکورد جدید در افزایش بازده کیفى ماهیانه محصوالت نورد 
گرم، در اردیبهشت ماه شدند. این موفقیت بزرگ در شرایط 
سخت تحریم و بیمارى کرونا با تالش و همدلى همکاران 
ناحیه نورد گرم و در راســتاى تحقق اهداف ســازمانى به 
دست آمده اســت. وى افزود: با توجه به روند افزایشى تولید 
محصوالت گرم کیفى و باال رفتن انتظارات کیفیتى مشتریان 

در سالهاى اخیر، افزایش کیفیت محصوالت گرم، همواره 
از جمله اهداف مهم ناحیه نورد گرم بوده است. رکورد قبلى 
بازده کیفى محصوالت نورد گرم در سه سال گذشته، مربوط 
به شهریورماه 1398و به مقدار96/4درصد بود که این رکورد 

در اردیبهشت ماه به مقدار 99/4 درصد ارتقا یافته است.
مدیر ناحیــه نورد گــرم تصریح کــرد: عمــده مصارف 
ورق هاى گــرم تولیدى ناحیه نورد گرم فــوالد مبارکه، در 

ساخت لوله هاى انتقال ســیاالت (آب، نفت و گاز)، پروفیل 
و لوله هاى ســاختمانى، صنایع خودرو سازى، صنایع لوازم 
خانگى و صنعتى، مخازن تحت فشار، اسکلت فلزى و صنایع 
سوله سازى، صنایع کشتى سازى و سازه هاى دریایى، صنایع 
فلزى سبک و سنگین، تولید کنندگان ورق هاى گالوانیزه و 
رنگى و ... اســت که عالوه بر تامین نیازهاى داخل کشور، 
صادرات محصوالت گرم نیز در شرایط سخت تحریم صورت 

پذیرفته است.
وى اضافه کرد: افزایش کیفى محصوالت ناحیه نورد گرم، 

در ادامه دست آوردهاى کسب رکورد کاهش مصرف آب تا 
مقدار 0/22 مترمکعب به ازاى هر تن تولید کالف گرم (صرفه 
جویى 155 هزار مترمکعب آب در سال) و همچنین کسب 
رکورد کاهش قراضه و افزایش بــازده وزنى تا مقدار97/46 

درصد در سال گذشته تحقق یافته است.
■■■

 بهزاد بهادرانى مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به دستاوردهاى این ناحیه در راستاى تحقق شعار سال 
اظهار کرد: رکوردهاى کیفى در سال جدید با بهبودبخشى 
کیفیت کالف در ســیکل شــرکت فوالد مبارکه، بررسى 
کارشناسى، پیگیري مســائل بین نواحى و انجام آزمایشات 
مختلف و در نهایــت اجراى اقدامات اساســى از نیمه دوم 
سال گذشته آغاز شد که منجر به  نتایج چشمگیرى تا پایان 

اردیبهشت ماه شده است.  
(MB) وى افزود: در این راستا کیفیت کالفهاى رویه خودرو
در ســال 98، با تولید 81 هزار تن و شــاخص کیفى 54/4 
درصد، به تولید 128 هزار تن و رشــد 57/8 درصد در سال 
99 ارتقاء یافت. همچنین در ادامه روند صعودى کیفى سازى 
محصوالت ناحیه ســرد، کیفیت کالفهاى رویه خودرو در 
اردیبهشت ماه سال جارى به رکورد 84/8 در شرکت فوالد 
مبارکه و 94 درصدى در ناحیه نورد سرد رسید. مقدار متوسط 
کیفیت محصوالت این ناحیه در سال گذشته 85 درصد ثبت 

شده بود.
بهادرانى گفت: کالفهاى رویه خودرو (MB)در گذشته به 
کشور وارد مى شد که اکنون شرکت فوالد مبارکه موفق شده 
است بخش عمده نیاز داخل این محصول مهم را تامین کند 

و به رقابت با شرکت هاى خارجى بپردازد.
وى افزود: در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه، کیفیت 
تمام محصوالت تولیدى در اردیبهشــت ماه سال جارى از 

85/7 درصد در سال 98 به 96 درصد افزایش یافته است.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با اعالم افزایش 
رضایت مندى مشتریان محصوالت رنگى لوازم خانگى از 

محصوالت تولیدى ورق رنگى، گفت: آخرین رکورد کیفى 
محصول رنگى در آبان ماه سال گذشته محقق شده بود که 
این رکورد در اردیبهشت ماه با ثبت 83/61 درصد ارتقا یافت.

وى دستاوردهاى اخیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
در ارتقاء کیفیت محصوالت را مرهون تالش  همکاران سایر 
نواحى تولیدى، ناحیه نورد سرد، گروه فنى تولید، کنترل کیفى 
و برنامه ریزى تولید دانست و بر تداوم افزایش کمى و کیفى 

دراین ناحیه تاکید کرد. 
■■■

مصطفى عطایى پور اظهار کرد: مجتمع فوالد سبا در دومین 
ماه از سال جارى در راستاى تحقق شعار سال، عالوه بر ثبت 
رکورد کیفى محصوالت به میــزان 98/4 درصد مطابق با 
ســفارش مشــترى، به رکورد تولید محصوالت به میزان 
129/340 تن و رشد 6 درصدى نسبت به برنامه تدوین شده 
دست یافت؛ این رکورد در حالى به دست آمد که رکوردکیفى 
قبلى در این واحد صنعتى 97/61 درصد در مردادماه ســال 

1393 حاصل شده بود.
مدیر مجتمع فوالد سبا تصریح کرد: اجراى اقدامات اصالحى 
تعریف شده درخصوص بهبود شرایط ابعادى، شکلى و دماى 
تختال هاى تحویلى واحد ریخته گرى سبا در بهبود کیفیت 

محصوالت تولیدى نقش داشته است.
وى اضافه کرد: بهبود شــرایط تجهیزاتى و دســتگاه هاى 
اندازه گیرى مجتمع فوالد ســبا و برگزارى جلسات کیفیت 
و گزارش و بررســى روند عیوب اصلى در راستاى اقدامات 
اصالحى هم درتحقق کیفى سازى محصوالت مجتمع سبا 

موثر بوده است.
عطایى پــور ارتقاء بازرســى هاى کیفــى و تعامالت بین 
تیم هاى کیفیــت و تولید را از ارکان مهم دســتاورد کیفى 
ســازى محصوالت در این واحد صنعتى برشمرد و گفت: 
اهمیت کیفى سازى محصوالت تولیدى در مجتمع سبا در 
رضایت مندى مشــترى نهایى نهفته است چرا که مشترى 

درصدد تهیه باکیفیت ترین محصول است.

کسب بهترین عملکرد کیفى محصوالت «شرکت فوالد مبارکه» از تاریخ راه اندازى

فوالد مبارکه در شاخص کیفیت محصوالت رکورد زد

مانور آمادگى شهردارى اصفهان با موضوع کنترل مصرف انرژى وبهینه سازى تاسیسات 
با شاخص هاى روشنایى پارکها و فضاى سبز،آبنماها، ساختمان ادارى، نورپردارى ابنیه 
تاریخى در مناطق و سازمان هاى زیر مجموعه شهردارى اصفهان با هدف آمادگى الزم 

براى ورود به فصل گرما با همکارى شرکت توزیع برق اصفهان برگزار شد.
در این مراسم مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان  با توجه به شرایط خشکسالى گفت: 
باید بیش از پیش به چگونگى مصرف توجه ویژه شود و در این راستا ادارات باید الگوى 
مدیریت مصرف باشــند و میزان مصرف خود را در ساعت ادارى به 50 درصد نسبت به 

مدت مشابه کم کنند و بعد از ساعت ادارى 90 درصد کاهش مصرف داشته باشند. 
حمید رضا پیرپیران تصریح کرد :شهردارى اصفهان به عنوان یک ارگان خدمت رسان 
بیش از دیگر دستگاهها مدیریت مصرف برق را رعایت کرده و تمام مناطق 15 گانه آن  

نیز دقت هاى الزم را انجام داده اند. 
وى عنوان کرد: دراین مانور مشخص شد به میزان قابل توجه در بحث نورپردازى هاى 
شهرى،استفاده از آبنماها و آذین بندى فضاهاى شهرى به کمترین میزان خود رسیده 

است و خوشبختانه قدم هاى خوبى در این زمینه برداشته شده است.
در ادامه این جلسه شیشه فروش مدیر کل ستاد مدیریت بحران استاندارى گفت: مانور 

قبلى که در شرکت توزیع برق اصفهان انجام شد بیش از 1300 ساختمان به میزان 15 
مگاوات در انرژى برق صرفه جویى کردند و دراین مانور نیر 130 ساختمان شهردارى 
مشــارکت کردند که از طریق دیسپاچینگ شــرکت توزیع برق اصفهان میزان صرفه 
جویى برق آنها مشخص مى شود و باید مناطقى که مدیریت مصرف داشته مورد تقدیر 

قرار گیرند.

 شهردارى اصفهان،  موفق ترین سازمان در مدیریت مصرف برق

معاون مشــارکت هاى مردمى بهزیســتى اصفهان از 
افزایش 12 درصدى کمک هاى مردمى به بهزیســتى 

نسبت به سال گذشته در اصفهان خبر داد.
على اصغر شاهزیدى بیان کرد: با توجه به شرایط تحت 
تأثیر کرونا و وجود تحریم هاى ظالمانه، مشارکت مردم 
همچنان ادامه داشــته و کمک هاى نقدى و غیر نقدى 
خیران و نیکوکاران با افزایش 12 درصدى روبه رو بوده و 

مردم از کمک به خیریه و بهزیستى دریغ نکرده اند.
وى افزود: در طول ماه مبارك رمضان پویش ملى همدلى 
با مشارکت بهزیستى و کمیته امداد امام خمینى(ره) در 
سطح ملى اجرا شد که مجموعًا بیش از 4 میلیارد تومان 
کمک مردمى اعم از کمک هاى نقــدى و غیرنقدى در 
این پویش جمع آورى شد. معاون مشارکت هاى مردمى 
بهزیستى اصفهان تصریح کرد: در پویش همدلى 438 

پایگاه براى جمع آورى زکات فطــره، کفاره، صدقات و 
نذورات به صورت فیزیکى داشــتیم که از این پایگاه ها 
مجموعاً 600 میلیون تومان کمک مردمى جمع آورى شد. 
شاهزیدى خاطرنشان کرد: کمکهاى مردمى جمع آورى 
شده براى کمک به نیازمندان و وقف هزینه هاى درمان 
و معیشت آن ها مى شود و تاکنون همه مبالغ جمع آورى 

شده توزیع شده است.

افزایش 12 درصدى کمک هاى مردمى به بهزیستى نسبت به سال گذشته در اصفهان

تفاهم نامه تدوین کتاب خاطرات ایثارگران آبفاى استان 
اصفهان میان حوزه هنرى و آبفاى استان اصفهان منعقد 

شد. 
بر اساس این تفاهم نامه حوزه هنرى استان اصفهان 
در یک دوره زمانى چهار ماهه اقدام به جمع آورى، 
مصاحبه، پیاده ســازى، تدوین و انتشار خاطرات 
حداقل 250 نفر از رزمندگان، جانبازان و ایثارگران 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خواهد کرد. 

در بخش دیگرى از ایــن تفاهم نامه همچنین کار 
جمع آورى اســناد و عکس ها و نگارش کتابى با 
عنوان نقش آبفاى استان اصفهان در دوران دفاع 

مقدس پیش بینى شده است. 
در آیین برگزارى این مراســم مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: وظیفه سازمانى، اعتقادى و 
انقالبى فعاالن صنعت آبفا در اصفهان ایجاب مى کند که 

خاطرات ایثارگران ثبت و به کتاب تبدیل شود.

هاشم امینى با بیان اینکه کتاب خاطرات ایثارگران در سه 
بخش تدوین مى شود اظهار داشت: یک بخش از این کتاب 
در خصوص رشــادت ها و ایثارگرى هاى فعاالن صنعت 

آبفاى اصفهان در دوران دفــاع مقدس، بخش دیگر ویژه 
اشاعه فرهنگ و تبیین مکتب ســردار سلیمانى در جهان 
اسالم و بخش سوم ویژه ایثارگرى هاى سقایان در تامین 
و توزیع خدمات عادالنه آبفاى اصفهــان در بزنگاه هاى 

مختلف  به مردم است.
وى ترویج فرهنگ ایثارگرى در جامعه را بسیار حائز اهمیت 
برشمرد و اظهار داشت: با مستند سازى ایثارگرى ها و جان 
فشانى هاى رزمندگان اسالم در دوران  هشت سال 
دفاع مقدس، مى توان نقشــه راهى براى آیندگان 

ترسیم کرد.
در ادامه این مراســم رئیس حوزه هنرى اســتان 
اصفهان گفت: مستند سازى رشادت هاى ایثارگران 
در دوران هشت ســال دفاع مقدس، مایه مباهات 
است که به بهترین شــکل ممکن تدوین و تهیه 

مى شود.
مجتبى شــاه مرادى کتاب خاطــرات ایثارگران 
آبفاى اصفهان را کارى شایســته برشمرد و اظهار داشت: 
حوزه هنرى از ظرفیت بســیار خوبى براى مستند سازى 
ایثارگرى هاى فعاالن صنعت آبفا در زمینه هاى مختلف 

برخوردار است.

انعقاد تفاهمنامه تدوین کتاب خاطرات ایثارگران آبفاى اصفهان

ایــران  ملــت  وفــاداری  دادن  نشــان   


