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روى زمین غذا خوردن چه فوایدى دارد؟علت بیشترین تماس اصفهانى ها با 110امید زندگانى: سال 98 کامال بیکار و اکنون کم کارم رونمایى از هادى و هدى پستچى چشم الهالل به تصمیم مهدى قایدى؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مدت زمان 
استفاده ازیک مسواك

 چقدر است؟

نامزدها مردم را قانع کنند، مشارکت باال مى رود
2

3
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2 هزار مگاوات در اصفهان 
کمبود برق داریم

کشف ماینرهاى غیر مجاز  
امکان پذیر است

ضاربان محیط بان 
قمیشلو شناسایى شدند

عمر مسواك مسئله بسیار با اهمیتى در سالمت 
و بهداشت دهان و دندان است و نباید دائما از یک 

مسواك در مدت زمانى طوالنى استفاده کرد.
همه افراد از این موضوع آگاهى دارند که نباید 

دائما از یک مسواك در مدت زمانى ...
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پرسپولیس - سپاهان؛ میلیمترى ترین قهرمانى تاریخ!پرسپولیس - سپاهان؛ میلیمترى ترین قهرمانى تاریخ!
رونمایى از بهترین نایب قهرمان لیگ ایران؛رونمایى از بهترین نایب قهرمان لیگ ایران؛
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رهبر معظم انقالب با اشاره به لزوم توجه نامزدهاى انتخابات به حل مشکالت اقتصادى:

بهنوش بختیارى: 
کتک نخورده ام!

چشمک حاج صفى به یک رکورد ویژه 
کاپیتان 31 ســاله تیم ملى ایران فرصت این را دارد که به رکورد 

مسعود شجاعى در تعداد حضور در جام جهانى برسد.
تمرینات تیم ملى ایران در حالى آغاز شــده که در غیاب مسعود 
شجاعى و اشکان دژاگه، احسان حاج صفى به عنوان کاپیتان 
اول در اردو حضــور دارد. او احتمــاال در جریــان مرحله اول 

مقدماتى، با انجام سه بازى از تعداد بازى ملى...
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در صفحه 5 بخوانید

اختصاص
 545 میلیارد تومان 

به طرح هاى نیمه تمام 
اصفهان

ابالغ شهریه  جدید مدارس غیر دولتى 
در آخر خردادماه

3

آگهى مزایده

سید محسن تجویدى - شهردار دستگرد 

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اســالمى در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه پالك 
مسکونى واقع در خیابان بسیج کوچه شهید على رجبیان اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده مى توانند جهت 
دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1400/03/17 مراجعه و تا تاریخ 1400/03/17 

نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

تلفن:03145403100 - 03145403200   فاکس:03145400017
م . الف:1138599

آدرس متراژ مدرك مالکیت عنوان ردیف
خیابان بسیج کوچه شهید على رجبیان 202/22 عادى پالك مسکونى 1

نوبت دوم

آگهى مناقصه مرحله د وم

سید محسن تجویدى - شهردار دستگرد 

بدینوسیله شهردارى دستگرد در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى شهر دستگرد در خصوص خرید و 
اجراى آسفالت از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید لذا شرکت کنندگان در مناقصه 
مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1400/03/17 مراجعه و تا 

تاریخ 1400/03/17 نسبت به تحویل اسناد به واحد حراست اقدام نمایند.

تلفن:03145403200-03145403100   فاکس:03145400017
م . الف:1138598

عنوان ردیف
خرید و اجراى آسفالت 1

نوبت دوم

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  1400/03/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/03/23

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/03/08

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

تکمیل باقیمانده عملیات لوله گذارى فاضالب شهرهاى 400-1-83
741,000,000 21،697،371،099جارىسده،ورنامخواست و زرین شهر (با ارزیابى کیفى)

لوله گذارى شبکه آب در سطح منطقه برخوار400-1-51/2
312,000,000  7،379،538،777جارى(با ارزیابى کیفى)

نوبت اول

به نام مردم، به کام شوراى شهر!
دیدگاه قبلى منتشر شده در زمینه ریخت و پاش هاى

شــورا و شــهردارى اصفهــان با واکنــش ها و 
بازخوردهاى متفاوتى مواجه شد که هر یک نیاز به 
طرح و توجیه جداگانه اى دارد ولى یکى از مهمترین 
آنها، درد دل هاى برخى از همکاران رسانه اى بود 
که نسبت به موضع گیرى صورت گرفته در زمینه 
پرداخت کارت هدیه به خبرنگاران و یا انتشار رپرتاژ 
و آگهى در رسانه هاى مکتوب و دیجیتال اعتراض 

داشتند. 
این گروه از فعاالن رســانه اى اعتقــاد دارند که 
شهردارى ها از معدود مراجعى هستند که مى توانند 
در زمینه حمایت از رسانه ها و دست اندرکاران آن 
اقدام نموده و در شــرایط اقتصــادى فعلى مانع از 
فروپاشى نهادهاى مطبوعاتى شوند و نباید کارى 

کرد و چیزى گفت و مطلبى نوشت که حمایت آنان 
از مجامع اطالع رسانى سلب شود.

هر چند کاشف به عمل آمد که اعتراض «برخى» 
همــکاران بــه تحریــک «برخى» از پرســنل 
روابط عمومى و اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى 
جریان یافته و اگــر آن را نادیده بگیریــم و از آن 
بگذریم، باید اعتراف کنیم که تقریبا تمام مطالب 
مطرح شده آنان مقبول و قابل تأیید است به جز آنکه 
نباید چیزى گفت که آزردگى خاطر براى سکانداران 

شهر فراهم کرد. 
دیدگاه نویســنده در این رابطه مبتنى بر این است 
که بر عکس تصور شکل گرفته، شهردارى را نباید 

صرفا قدردان مطبوعات بدانیم تا...
  ادامه در صفحه 6...

ایرج ناظمى

شــرکت پاالیش نفت اصفهان با هــدف حمایت از ســازندگان داخلــى تجهیزات 
تصفیه آب و پساب طى انعقاد تفاهم نامه با یک شــرکت داخلى، ماژول هاى غشایى 
اولترافیلتراســیون تولید داخل را در مقیــاس پایلوت عملیاتى نیمــه صنعتى ارزیابى

 مى کند.
رئیس پژوهش و فناورى شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت : اولترافیلتراسیون یک 
فرایند غشایى براى تصفیه آب و پساب اســت . این فرایند قابلیت حذف ذرات معلق و 
موادکلوئیدى، موجود در آب را دارد و جهــت تولید آب با خلوص باال و SDI پایین به 

کار مى رود.
محســن مرادمند با اشــاره به اینکــه پایلوت نیمــه صنعتى متشــکل از دوماژول 
اولترافیلتراسیون و سامانه کنترل نیمه اتوماتیک شامل تمامى مراحل شستشو با امکان 
نمونه گیرى است اظهار داشت: پساب ورودى پایلوت دقیقًا همان پساب تصفیه خانه 

است و نتایج آزمایش ها به صورت روزانه با خروجى تصفیه خانه مقایسه مى شود. مدت 
زمان این ارزیابى حداقل 2 ماه خواهد بود.

حمایت شرکت پاالیش نفت اصفهان از سازندگان داخلى
اولویت مخابرات، پایدارى ارتباط در شرایط قطعى برق 

است.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اعالم این مطلب گفت: با 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته، کلیه اقدامات الزم جهت 
کاهش قطعى ارتباطات ناشى از قطعى برق صورت گرفته 
تا شاهد کمترین اختالل در شبکه ارتباطى مخابرات در 

سطح استان باشیم.
به گــزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
اسماعیل قربانى در جلســه مدیریت بحران برق که با 
حضور معاونین و روساى  شهرستان ها در سالن اجتماعات 
غدیر مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد؛ با اشاره به نقش 
مهم مخابرات در برگزارى انتخابات اظهار کرد: مخابرات 
به عنوان تامین کننده زیرساختهاى برگزارى انتخابات، 

همواره نقشى اساســى در این زمینه داشته و امسال هم 
همانند سالهاى گذشته کلیه تمهیدات الزم براى برگزارى 

هر چه بهتر این حماسه ملى،  در نظر گرفته شده است.
وى افزود: با توجه به تاثیر مهم ارتباطات پایدار در راستاى 

هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات، پایدارى ارتباطات در 
طول زمان برگزارى انتخابات از ثبت نام تا اعالم نتایج، 
در راس امور کلیه حوزه هاى مخابرات منطقه اصفهان 

قرار دارد.

اولویت اصلى مخابرات اصفهان در ایام انتخابات

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى صبح پنجشــنبه در آئین بهره بردارى از دو هزار واحد 
مسکن محرومان در اســتان اصفهان که به همت بنیاد مســکن انقالب اسالمى به بهره 
بردارى رسید، با بیان اینکه 120 هزار واحد توافقنامه با استاندارى هاى کشور براى اجراى این 
طرح امضا کرده ایم، اظهار داشت: مبلغ بالعوض اجراى این طرح را سازمان برنامه و بودجه 
تأمین کرده است. علیرضا تابش با بیان اینکه تاکنون 60 هزار واحد مسکونى محرومان در 
کشور بهره بردارى شده است، ادامه داد: 60 هزار واحد دیگر نیز در نوبت تحویل و افتتاح است 

و پروژه ها را یکساله تحویل مردم دادیم. رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى گفت: توسعه 
مسکن در دستور کار است و این طرح را تا جایى که بتوان همه ایرانى ها را خانه دار کرد ادامه 
خواهیم داد. همچنین عباس رضایى، استاندار اصفهان نیز در این آئین اظهار داشت: دو هزار 
واحد مسکونى امروز تحویل متقاضیان مى شود، البته باید توجه داشت پراکندگى این پروژه در 
استان اصفهان زیاد است و امروز به صورت نمادین این پروژه در تیران و کرون با 190 واحد 

مسکونى تحویل شده است.

 تحویل 60 هزار واحد مسکونى به نیازمندان طى یک سال
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مکتک نخورده ام! ور

ک
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وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات طرح پست پهبادى را 
رونمایى کرد و با این اقدام هادى و هدى به عنوان نخستین 
پستچى هاى هوشــمند پهبادى فعالیت خود را در جزیره 
کیش آغار کردند. محمد جواد آذرى جهرمى روز پنجشنبه 
در آیین رونمایــى از این پهبادها اظهار داشــت: هادى و 
هدى اولین پرنده هاى مجوز گرفته پســت کشور بوده و 

پیشقراوالن فعالیت 300 پهباد در انتظار مجوز هستند.
وى اضافه کرد: پســت پهبادى از طرح هاى ویژه وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات براى دسترسى آسان افراد به 

خدمات پستى بر مبناى فناورى هاى نوین ارتباطى است.
آذرى جهرمى یاد آور شد: گرفتن مجوز براى فعالیت این 

طرح ها 2 سال طول کشیده و الزم است مجموعه قوانین 
در این زمینه تا حدودى تسهیل شود.

قرار بود در این آیین 2 پهباد پســتى از مقابل اداره پست 
مرکزى جزیره کیش به صورت پایلوت پاکت هاى نامه را 
به 2 نقطه منتقل کنند که به دلیل وزش باد شدید به زمان 

دیگرى موکول شد.
آذرى جهرمى براى بهره بردارى از ســه ســامانه جدید 
هوشمند، رونمایى از 400 دســتگاه وانت مزداى جدید در 
چرخه پستى کشور و بهره بردارى از مرکز مکانیزه استان 
اصفهان به صورت ویدئو کنفرانس به کیش ســفر کرده 

بود.

دادستان کل کشــور گفت: یکى از مهم ترین جلوه ها 
حضور و پشتوانه مردمى براى نظام حضور در انتخابات 
است خصوصا در انتخابات ریاست جمهورى که مردم 
سکان مدیریت کشــور را به مدت چهار سال به دست 
فردى که از طرف شوراى نگهبان به عنوان فرد صالح 

معرفى شده، مى سپارند.
حجت االســالم محمدجعفر منتظرى، افــزود: مردم 
عزیز و ملت گرانقدر ایران اســالمى بــه خوبى توجه 
دارنــد که امــروز جایگاه نظــام جمهورى اســالمى 
ایــران در منطقه و جهــان از جایگاه ویــژه و با اقتدار 
باالیــى برخوردار اســت و ایــن جایــگاه مرهون دو 

مولفه مهــم اســت. مولفــه اول حضور وپشــتوانه 
مردمى و در صحنه بودن اســت، مولفــه دیگر نقش 
بى بدیل رهبرى امام راحل در دهه اول پیروزى انقالب 
و پس از آن رهبرى هاى داهیانه خلف صالح آن، مقام 

معظم رهبرى است.
او ادامه داد: حضور مــردم در صحنــه انتخاب هرچه 
باشکوه تر و پر جمعیت تر باشد قطعا بر اقتدار و پشتوانه 
مردمى نظام مى افزاید و تک تک مردان و زنان چه در 
داخل و چه در خارج کشور در 28خرداد با انتخاب اصلح 
خود مدیریت کشــور را به دســت فردى که مشکالت 

جامعه را با پشتوانه مردمى حل کند مى سپارند.

رونمایى از 
هادى و هدى پستچى

مهم ترین پشتوانه مردمى نظام 
حضور در انتخابات است 

نوبت گلزار شد
تصویربردارى سریال    کافه سینما|
هفت خوان بــا اجــراى محمدرضا گلــزار در 
پلتفرم نماوا متوقف شده است. پیش از این هم 
پلتفرم فیلیمو اعالم کرده بود که شــش قسمت 
نخست ســریال رامبد جوان را، به دلیل سلیقه  
مخاطبان اش از روى نت برخواهد داشت و جوان 
باید سریال را از نقطه  نخست، آغاز کند. برخورد 
مخاطبان با ســریال تــازه، کنجکاوى برانگیز 

خواهد بود.

دلیل سرفه هاى سید حسن
  ایسنا| حضور ســید حســن نصرا...، 
دبیرکل حــزب ا... لبنان در ســخنرانى خود به 
مناســبت روز "مقاومت و آزادى" سواالتى را در 
مورد وضعیت سالمتى وى نزد کاربران شبکه هاى 
مجازى برانگیخت چرا که وى ضعیف و خسته 
به نظر مى رسید و به ســختى نفس مى کشید. 
کاربران شبکه هاى مجازى این سوال را مطرح 
کردند که او در این سخنرانى مبتال به کرونا بوده 
است یا خیر. اما جواد، پسر سید حسن در توییتى 
به پیگیران سالمت پدرش اطمینان خاطر داد و 
نوشت، پدرش حساسیت دارد. سید حسن پیش از 
این تاکید کرده بود، سرفه شدید مانع از سخنرانى 
او در روز قدس شد. وى در سخنرانى روز مقاومت 
و آزادى گفت: بابت عدم حضورم از روز قدس تا به 
امروز عذرخواهى مى کنم زیرا از سرفه شدید رنج 

مى بردم و صحبت و سخنرانى برایم دشوار بود.

اتفاق تلخ در هرمزگان 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى    ایرنا |
هرمزگان روز پنجشــنبه گفت: طى یک هفته 
19نفر به دلیل مســمومیت ناشــى از مشروب 
الکلى دست ساز به بیمارســتان مراجعه کردند. 
دکتر فاطمه نوروزیان افــزود: این افراد با عالئم 
سرگیجه، تهوع و تارى دید در بیمارستان هاى 
بندرعباس، قشم و پارسیان پذیرش شدند. از این 
تعداد یک نفر به دلیل شدت عوارض جان خود را 
از دســت داد و هم اکنون 2مرد 41و 43ساله در 
آى سى یو بسترى هستند. به گفته این مسئول 
مسموم شدگان بین 16تا 60سال سن داشتند و 

یک نفر از آنان زن بود.

رایزنى چرخنده 
  دیده بان ایران | برخى خبرهاى رسیده 
حاکى از این است که «الهام چرخنده» مجرى 
بازیگر پرحاشیه تلویزیون طى هفته هاى اخیر 
با برخى از نماینــدگان مجلس یازدهم در رابطه 
با «طرح جمعیت و تعالى خانواده» در ساختمان 
هرمى شکل بهارستان جلسات مداوم برگزار کرده 
است. حذف غربالگرى، ممنوعیت سقط جنین و 
توزیع و فروش وسایل پیشگیرى از باردارى، از 

مواردى است که این طرح بر آن تاکید کرده. 

رکورد 50 ساله تغییر دما 
یک کارشناس سازمان هواشناسى    مهر |
با اشاره به کاهش بى سابقه دما در تهران، گفت: از 
اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق کشور افزایش 
دما خواهیم داشــت. محمد اصغرى اظهار کرد: 
کاهش دما در این فصل سال در 50 سال گذشته 

رکورد زده و بى سابقه است.

اخطار و برخورد
  مهر | مدیرعامل آبفاى کشــور درباره 
شناســایى مشــترکان پرمصرف توضیح داد: 
این موضوع کار سختى نیســت و با استفاده از 
نرم افزارهــا، میزان مصرف آب مشــترکان در 
سال هاى گذشته قابل مشاهده است و بر اساس 
آن، در صورتى که میزان مصــرف بیش از الگو 
افزایش یابد مطابق ســال هاى قبل به مشترك 
پرمصرف اخطار مى دهیــم و در صورتى که به 

آن توجه نکردند با آن مشترك برخورد مى شود.

زمان پخش اولین مناظره 
  ایسنا| مناظره هــاى انتخابــات 1400 در 
قالب ســه برنامه، هرکدام بیش از سه ساعت برگزار 
مى شــود. ضمن اینکه احتمال مى رود به هر کدام از 
نامزدها فرصت دفاع داده شود که زمان را بیش از سه 
ساعت خواهد کرد. اولین مناظره انتخاباتى نامزدها در 
تلویزیون، دوشنبهـ  17 خرداد ماهـ  از شبکه اول سیما 
پخش مى شــود. مناظره بعدى چهار روز بعد یعنىـ  
جمعه 21 خرداد ماهـ  شــکل مى گیــرد و در نهایت 
آخرین مناظره پنجشنبهـ  25 خرداد ماهـ  سه روز قبل 
از برگزارى انتخابات و یک روز پیش از اتمام تبلیغات 

نامزدها در تلویزیون، روى آنتن مى رود.

به من نگفتند
   خبر آنالین | على الریجانى در جمع محدودى 
از اعضاى ستاد انتخاباتى خود پایان کار انتخاباتى خود 
را اعالم کرد. على الریجانى در نشســت خداحافظى 
با رقابت هاى انتخاباتى گفــت: قائم مقام آقاى جنتى 
گفتــه دالیل ردصالحیت هــا را بــه کاندیداها ارائه 
کرده اند، درحالى که به من هیچ نگفتند. واقعا متاسفم. 
مشکل شــان چیز دیگرى اســت؛ جور کردن دالیل 
ردصالحیت، عجیب است. خوشــحالم از این اتفاق؛ 
در جهت دیگر کار خواهم کرد. کار باید در راه اعتالى 

ایران باشد.

به یاد پدر
  برترین ها| روزنامه آرمان ملى در یادداشــتى 
به قلم فاطمه هاشمى رفســنجانى، فعال سیاسى به 
گالیه اخیر آملى الریجانى، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از شــوراى نگهبان واکنش نشان داد. 
در بخشــى از این یادداشــت آمده: اگر در دوره هاى 
متعــدد گذشــته و اوج آن، دوره انتخابــات یازدهم 
ریاست جمهورى که شخصیتى مانند آیت ا... هاشمى 
رفســنجانى را...رد صالحیت کردند، دیگران به ویژه 
آقاى صــادق الریجانى، ســکوت نکــرده و صداى 
اعتراض و شکوائیه خود را در خود شورا و براى افکار 
عمومى ابراز مى کردند، شاید، شــاهد وقایع امروز... 

نبودیم.

معما نیست؟!
روزنامه جهان صنعت در یادداشتى    برترین ها|
به نقد کاندیداتورى رئیــس کل بانک مرکزى و تائید 
صالحیت او پرداخته است. در بخشى از این یادداشت 
مى خوانید: با توجه به اینکــه اصولگرایان در تبلیغات 
خود دلیل اصلى عدم احراز صالحیت جهانگیرى و نیز 
الریجانى و شمار دیگرى از ردصالحیت شدگان را این 
مساله دانسته و مى دانند که اینها بانیان وضع نامساعد 
اقتصادى  هستند احراز صالحیت همتى رییس بانک 
مرکزى سه سال اخیر یک معما نیست؟ یعنى کسى که 
توانسته است قیمت هر دالر ایاالت متحده آمریکا را 
در کمتر از سه ســال به طور میانگین پنج برابر کند از 

بانیان وضع موجود نیست؟

مهرعلیزاده تنها ماند
مصطفى هاشمى طبا درباره احتمال    ایسنا|
حمایت اصالح طلبــان از محســن مهرعلیزاده در 
انتخابات، اظهار کرد: بعید مى دانم چنین اتفاقى بیفتد و 
فکر مى کنم اصالح طلبان در انتخابات  بیشتر در نقش 
ناظر خواهند بود. وى ادامه داد: مهرعلیزاده شانسى در 
انتخابات  ندارد و بعید است اصالح طلبان او را به عنوان 
نماینده خود انتخاب کنند. مهرعلیزاده در لیست اولیه 

جبهه اصالحات هم نبود.

500 میلیون مى دهم!
  آفتاب  نیوز |  قاضــى زاده هاشــمى، نامزد 
انتخابات ریاســت جمهورى در توییتى نوشت: وقتى 
رییس جمهور شــدم با اولویت دستور تشکیل فورى 
صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اســفند 1400 صادر 
خواهم کرد. هر زوج جــوان 500 میلیون تومان براى 
اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت 

خواهند کرد.

تا انتخابات

رهبر معظم انقالب اسالمى صبح روز پنج شنبه در دیدار 
تصویرى با رئیس و نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
در ســخنان مهمى درباره مســائل اخیر انتخابات، بیان 
راه حل هاى عینى و واقعى درباره مشــکالت اقتصادى و 
معیشــتى مردم در برنامه هاى انتخاباتى نامزدها را عامل 
اصلى در افزایش انگیزه مشــارکت در انتخابات خواندند 
و با تبیین بایدها و نبایدهاى رقابت هاى انتخاباتى تأکید 
کردند: اثر نتیجه انتخابات سال ها بر زندگى مردم و کشور 
ســایه افکن خواهد بود و امیدواریــم انتخابات 28 خرداد 
بر خالف خواسته دشــمنان مایه آبرو، عزت و سربلندى 

ایران بشود.
ایشان در این دیدار که در آغاز دومین سال فعالیت مجلس 
یازدهم صورت گرفت، همچنیــن با بیان توصیه هایى به 
نمایندگان ملت در مجلس شوراى اسالمى براى استمرار 
ویژگى هایى نظیر «حرکت انقالبى و خردمندانه»، «تالش 
بى وقفه» و «کارآمدى و مردمى بــودن» افزودند: همه 
مجالس همان گونه که امام بزرگــوار فرمودند باید خود را 

عصاره فضائل درخشان و متعدد ملت قرار دهند.
رهبر انقــالب عملکرد مجلــس در یک ســال اخیر را 
نشان دهنده تالش، همت بلند و کارآمدى خواندند و حضور 
نیروهاى جوان و ُپرتوان در کنار نیروهاى داراى ســوابق 
تقنینى و اجرایى را، موجب توفیق مجلس در تصویب لوایح 
و طرح هاى مهم و متعدد دانستند و با تشکر از حضور رئیس 
و نمایندگان مجلس در میان مردم و ســفرهاى استانى 
گفتند: این حرکت بسیار خوب را ادامه دهید و همیشه در 

کنار مردم بمانید.
ایشان تصویرســازى منفى از مجلس یازدهم را حرکتى 
بدون انگیزه هاى دلسوزانه و اصالحى خواندند و افزودند: 
برخى انتقادات به قصد اصالح و تکمیل صورت مى گیرد اما 
در تصویرسازى منفى، این انگیزه ها وجود ندارد، نمایندگان 
مجلس باید با بى اعتنایى به این کارها، به اجراى وظایف 
خود ادامه دهند و در رفتار و گفتار بهانه اى به دست دشمنان 

و اینگونه مخالفان ندهند.
حضرت آیت ا... خامنه اى در بیان چند توصیه به نمایندگان 
منتخب ملت در مجلــس افزودند: توصیه اصلى، انقالبى 
مانــدن و حفــظ ویژگى هایى نظیر «تحــرك و تالش 
بى وقفه» اســت، چرا که خداوند به فرموده قرآن کریم، 
مالئک رحمت خود را بر کســانى نازل مى فرماید که در 

صراط مستقیم، استقامت به خرج دهند.
رهبر انقالب با اشــاره به انحراف تدریجى برخى عناصر 
گفتند: برخــى در اوایل، پرتــوان و با حــرارت بودند اما 
وسوسه هاى مال، مقام و شهرت، راهشان را کج کرد و گاه 

180 درجه تغییر داد.
ایشــان، انقالبى مانــدن را نیازمند مراقبــت دائمى و 
حساب کشى از خود دانستند و افزودند: معناى حقیقى تقوا، 

مراقبت مدام در مقابل خطرها و لغزش هاست.
توصیــه دوم رهبــر انقــالب، «افزایــش کارآمدى و 

وجودعقالنیت و طمأنینه» در مجلس بود.
ایشــان گفتند:  عملکرد مجلس تاکنون خــوب بوده اما 
ریل گذارى براى اصالح امور کشــور، کارهــاى فراتر و 
فراوان ترى مى طلبد و نیازمند وجود آرامش عقالنى و پرهیز 

از کارهاى هیجانى و احساسى است.
رهبر انقالب، مجلس را از مظاهر عمــده خرد جمعى در 
کشور خواندند و با انتقاد از کســانى که در خارج مجلس، 
انقالبى گرى را به معناى حرف هاى غیرمسئوالنه و رفتار 
هیجانى مى داننــد، افزودند: انقالبى گــرى یعنى روحیه 
اقدام صحیح، عازم و جازم در جهت درســت و برگرفته از 

عقالنیت.
رهبــر انقالب، امــام خمینــى(ره) را مظهــر تمام عیار 
انقالبى گرى و عقالنیت خواندند و افزودند: امام ره) از همه 
انقالبى تر و در عین حال عاقل تر بود و همیشه پخته تر و 
سنجیده تر حرف مى زد و در این مسیر هیچ گاه اصطالحًا 

کم نیاورد.
توصیه دیگر رهبر انقالب، آسیب شناسى رفتار نمایندگان 

بود.
ایشان، استفاده از توانایى هاى قانونى نظیر سؤال، استیضاح 
و تحقیق و تفحص به نفع مسائل شــخصى، گروهى یا 
قومى را از جمله این آسیب هاى احتمالى دانستند و گفتند: 
از این توانایى ها باید فقط در جهت ُمــّر قانون و حقیقت 

استفاده کرد.
رهبر انقالب، ورود به مسائل اجرایى و تالش براى سپرده 
شدن مسئولیت هاى شــهرى و استانى به اشخاص مورد 
نظر را از دیگر آسیب هایى دانستند که نمایندگان در معرض 

آنها قرار دارند.
حضرت آیت ا... خامنــه اى، همچنین نمایندگان مجلس 
را به مراقبت و دقت در استفاده از تریبون مجلس توصیه 
کردند و افزودند: گاهى بیان انتقادات در جمع هاى محدود 
مؤثر است اما بیان این حرف ها در تریبون مجلس بى اثر و 

حتى مضر است.

پرهیز از تالش براى رسیدن به منصب وزارت یا پست هاى 
اجرایى توصیه بعدى رهبر انقالب به نمایندگان مجلس 

بود.
ایشان، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز به دقت در 
این موارد توصیه کردند و افزودنــد: البته مراقبت درونى 

نمایندگان مؤثرتر است.
توصیه بعدى رهبر انقالب به نمایندگان مجلس، «اهتمام 
جدى به کار کارشناســى در بررسى طرح ها و لوایح و باال 

بردن سطح کیفى قوانین» بود.
حضرت آیت ا... خامنه اى گفتند: باال بودن ســطح کیفى 
قوانین به قوت و عملى بودن، صریح و روشن و بدون ابهام 
بودن، و تأویل ناپذیر بودن قوانین است و نمایندگان باید در 
مورد طرح ها و لوایح با صاحب نظران مشورت کنند تا سطح 

کارشناسى ارتقاء یابد.
رهبر انقالب یک نکته را نیز متذکر شــدند و افزودند: در 
مسائل حساس و مهم، ترجیح این است که به جاى طرح، 
الیحه ارائه شود زیرا موافقت دولت به عنوان مجرى را به 
همراه دارد و همچنین از پشتوانه کار کارشناسى بدنه دولت 

نیز برخوردار است.
حضرت آیت ا... خامنه اى با توصیه به «رعایت اولویت ها 
و مسائل اساسى» افزودند: خوشــبختانه در برنامه هاى 
مجلس، اولویت ها دنبال مى شــود اما ایــن موضوع باید 
به طور جدى مورد توجه قرار گیرد و با توجه به شعار سال، 
اولویت اصلى کشور برطرف کردن موانع تولید و پشتیبانى 
از تولید است زیرا اگر تولید احیاء شود، اقتصاد کشور جان 

خواهد گرفت.
رهبر انقالب اسالمى با یادآورى توصیه خود به دوره هاى 
مختلف مجلس در خصوص عالج تراکم قوانین خاطرنشان 
کردند: باید با مشخص کردن یک مهلت براى این موضوع 

فکرى شود.
حضرت آیــت ا... خامنــه اى در آخرین توصیــه خود به 
نمایندگان با اشاره به کالم پر مغز امام(ره) مبنى بر اینکه 
«مجلس عصاره فضائل ملت اســت»، گفتند: این کالم 
یعنى مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد و فضائل ملت 
هم که در 42 سال گذشته و در عرصه هاى مختلف بروز 
یافته عبارتند از مجاهدت، ایثــار، عزت و اعتماد به نفس، 

امید و توانایى ایستادگى در برابر مشکالت.
ایشــان در بخش دیگرى از سخنانشــان بــه موضوع 
انتخابات ریاست جمهورى پرداختند و افزودند: دشمنان 
از همه امکانات خود اســتفاده مى کنند تا انتخابات مایه 
سرشکستگى ملت شــود و برخى هم در داخل دانسته یا 
ندانســته حرف بدخواهان را ادامه مى دهند اما من بسیار 
امیدوارم که به لطف خداوند و با همت ملت، این انتخابات 

مایه آبرو و عزت کشور شود.
رهبــر انقالب اســالمى با اشــاره به احــراز صالحیت 
کاندیداهاى انتخابات ریاست جمهورى از جانب شوراى 
نگهبان، گفتند: مــن الزم مى دانم از همه کســانى که 
براساس احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات شدند، 
تشکر کنم و همچنین از کسانى که صالحیت آنها احراز نشد 
و نجیبانه برخورد و مردم را دعوت به شرکت در انتخابات 

کردند، بطور مضاعف تشکر مى کنم.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشــان کردند: عدم احراز 
صالحیت برخى افراد به معنى بى صالحیتى آنان نیست 
بلکه به این معنا اســت که شــوراى نگهبان با توجه به 
گزارشها، امکانات و آشنایى هاى خود نتوانسته صالحیت 
آن فرد را تشــخیص دهد، اگر چه ممکن اســت آن فرد 

صالحیت باالیى هم داشته باشد.

ایشان با اشــاره به برخى اعتراض ها به شوراى نگهبان 
افزودند: البته انگیزه این اعتراض ها متفاوت است. برخى 
اعتراض ها از سر دلســوزى و به دلیل نگرانى از مشارکت 
پایین مطرح مى شــوند، و برخى هم بدلیــل آنکه نامزد 
مورد نظرشان احراز صالحیت نشــده، گله مند و ناراحت 
هســتند که به آنها ایرادى نمى شود داشــت، اما برخى با 
اصل شوراى نگهبان مخالفند و با مطالب خود در فضاى 
مجازى و مطبوعات، مى خواهند از این فرصت براى انتقام 
از شوراى نگهبان اســتفاده کنند که خداوند از این افراد 

نخواهد گذشت.
رهبر انقالب اســالمى درباره برخى نگرانى ها از احتمال 
مشــارکت پایین مردم در انتخابات 28 خرداد، گفتند: من 
معتقدم میزان مشارکت مردم ارتباطى با این اسم یا آن اسم 
ندارد بلکه مردم به دنبال فردى هستند که داراى مدیریت و 
اراده قوى و کارآمدى باال براى حل مشکالت کشور باشد و 
براى مردم هم مهم نیست که این فرد چه عنوانى دارد و یا 
از چه جناحى است، البته شاید این موضوع براى گروههاى 

سیاسى مهم باشد ولى براى عامه اینگونه نیست.
حضرت آیت ا... خامنه اى خاطرنشــان کردند: مهم این 
است که نامزدها مردم را اقناع کنند که مشکالت جامعه را 
مى شناسند، مدیر و مدبر و با صداقت هستند و توانایى اداره 
کشور را دارند. در این صورت به لطف خدا مردم با مشارکت 

باال در پاى صندوق هاى رأى حاضر خواهند شد.
ایشان با اشاره به برخى اظهار نظرها مبنى بر اینکه نامزدها 
باید در مناظرات دیدگاههاى خود را درباره فضاى مجازى و 
سیاست خارجى اعالم کنند، تأکید کردند: اینها جزء مسائل 
مردم نیست. مسئله مردم «بیکارى جوانان، معیشت طبقات 
ضعیف و مافیاى واردات» است که کمر تولید را مى شکند و 
جوانان مبتکر و با انگیزه را مأیوس و کشاورزان زحمتکش 

را بیچاره مى کند.
رهبر انقــالب در همین خصــوص افزودنــد: اخیراً به 
مسئوالن درباره وضعیت کشــاورزان تذکر داده ایم زیرا 
کشاورز با زحمت و رنج فراوان محصولى را تولید مى کند 
اما سیاســت هاى نادرســت و واردات، او را به خاك سیاه 

مى نشاند و سود اصلى را به جیب دالل ها مى برد.
حضرت آیت  ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه باید کسى مسئول 
قوه مجریه شود که این مسائل و مشکالت اصلى مردم را 
بداند و بتواند آنها را حل کند، گفتند: در چنین صورتى، کشور 

به معنى واقعى کلمه سعادتمند خواهد شد.
ایشان مسائل سیاسى و فرهنگى را با اهمیت خواندند اما 
افزودند: اکنون مسئله فورى و اصلى کشور، اقتصاد است 
و نامزدها بایــد برنامه ها و راه حل هــاى خود براى حل 
مشکالت اقتصادى را به مردم ارائه و آنها را قانع کنند که 

توانایى حل مشکالت اقتصادى را دارند.
رهبر انقالب با اشــاره به مخالفت دشمنان با انتخابات از 
ابتداى پیروزى انقالب بخصوص بعد از تغییر قانون اساسى 
و سپرده شدن وظایف اجرایى اداره دولت به رئیس جمهور، 
گفتند: در این 42 سال دستور کار تبلیغاتى دشمنان اینگونه 
بوده که قبل از انتخابات مى گویند مردم شرکت نخواهند 
کرد، بعد از شرکت مردم در انتخابات مى گویند انتخابات 
مهندسى شــده بوده و در مورد فرد انتخاب شده به عنوان 

رئیس جمهور هم مى گویند او اختیارى ندارد.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر اینکه اکنون هم دستور 
کار تبلیغاتى دشمن همینگونه است، افزودند: آنها تالش 
دارند به مردم القاء کنند انتخابات و انتخاب رئیس جمهور 
هیچ فایده اى ندارد و متأســفانه برخى در داخل نیز این 

حرفها را تکرار و تئوریزه مى کنند.

ایشان تأکید کردند: با وجود همه این دشمنى ها و تبلیغات، 
وظیفه همه آن است که هر آنچه تکلیف شرعى و رضاى 

خداوند است دنبال کنیم و وظیفه خود را انجام دهیم.
حضرت آیــت ا... خامنه اى در ادامه بــه بیان چند توصیه 
خطاب بــه کاندایداهاى انتخابات ریاســت جمهورى و 

طرفداران آنها و عموم مردم پرداختند.
رهبر انقالب نامزدها را از تبدیل کردن انتخابات به «صحنه 
جنگ قدرت و برخوردهاى اهانت آمیز» مشــابه آنچه در 
آمریکا و بعضى کشورهاى اروپایى معمول و مایه آبروریزى 
آنها است، بر حذر داشــتند و گفتند: در گذشته نیز هر گاه 
در مناظره ها و برنامه هاى انتخاباتى از اینگونه روشــهاى 
تخریبى، تهمت زنى و ترساندن مردم از رقیب استفاده شد، 

کشور ضرر کرد.
ایشان تأکید کردند: میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت 
و سبقت گرفتن در خیرات اســت و باید از نفرت پراکنى و 

اتهام زنى پرهیز شود.
حضرت آیت ا... خامنه اى با تأکید بر پرهیز از شعارهاى غیر 
واقع بینانه و فریبنده، افزودند: نامزدها با توجه به امکانات و 

واقعیات کشور، شعار و وعده بدهند.
«رعایت جدى مالحظــات اخالقى» و «خــوددارى از 
هنجارشکنى و شکستن خطوط اصلى نظام» توصیه بعدى 

رهبر انقالب به کاندیداها بود.
ایشــان خاطرنشــان کردند: رعایت اخالق اسالمى در 
مناظره ها و مصاحبه ها، موجب سرریز شدن آن در جامعه و 

الگوگیرى مردم خواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: راهکار بعضى افراد براى 
بیشتر دیده و شنیده شــدن، شکستن خطوط اصلى نظام 
است در حالى که نظام جمهورى اسالمى نظامى مستقر، پا 
برجا و جا افتاده است که با همین خطوط خدایى و مردمى در 
مقابل دشمنى ها ایستاده است، ضمن اینکه هنجارشکنى 

موجب ایجاد موقعیت بهتر در بین مردم نخواهد شد.
رهبر انقالب ســپس خطاب بــه طرفــداران نامزدها، 
«نیت خدایى» را موجب برکت و رضایت الهى در صورت 
رقم خوردن هر گونه نتیجه اى دانســتند و گفتند: گاهى 
داغ تر بودن طرفداران از خود کاندیداها موجب تعارض و 
بدگویى مى شود که در این زمینه باید مراقبت کرد چرا که از 
برنامه هاى مخالفان به جان هم انداختن طرفداران نامزدها 
و اســتفاده از فضاى مجازى براى بدگویى و انتشار دروغ 

علیه یکدیگر است.
ایشان افزودند: انگیزه هاى دشــمنان براى ایجاد اخالل 
بسیار عمیق است البته در فضاى مجازى نیز گاهى مسائلى 

برجسته مى شود که لزوماً بازتاب خواست مردم نیست.
حضرت آیت ا... خامنه اى از کاندیداها خواستند بین خود و 
خدا ملتزم شوند که نتیجه انتخابات هر چه شد، همه آن را 

بپذیرند و نجیبانه تسلیم شوند.
ایشان خاطرنشان کردند: نباید انتخابات و جمهوریت را تا 
وقتى قبول داشت که به نفع ما باشد و اگر به نفع دیگرى شد 
بگوییم آن را قبول نداریم که متأسفانه آزمون تلخى از این 

قضیه در سال 88 در تاریخ انتخابات باقى ماند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان خطاب به عموم مردم 
گفتند: انتخابات در یک روز انجام مى شود اما اثر آن تا چند 
سال باقى مى ماند بنابراین با شرکت در انتخابات که متعلق 
به خود شما است، از خداوند براى رأى دادن به کسى که 

شایسته این مسئولیت است کمک بخواهید.
ایشان تأکید کردند: کسانى که مردم را از رفتن پاى صندوق 
رأى منع و القاء بى فایده بودن انتخابات را مى کنند، دروغ 
مى گویند که دلسوز مردم هســتند، بنابراین به حرف آنها 

اعتنا نکنید.
حضرت آیــت ا... خامنه اى همچنین اهمیــت انتخابات 
شوراهاى شهر و روستا را یادآور شدند و گفتند: این انتخابات 

تأثیر زیادى در مدیریت شهرها و روستاها دارد.
رهبر انقالب با ابراز امیدوارى براى جلب هدایت الهى در 
عمل به وظیفه، از صاحبان ســخن نافذ در همه اصناف و 
اقشار خواستند از نفوذ ســخن خود براى ترویج انتخابات 

استفاده کنند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمى، آقاى قالیباف رئیس 
مجلس شوراى اسالمى در گزارشى، مهمترین اقدامات 
تقنینى و نظارتى انجام شده در سال اول مجلس یازدهم 

را برشمرد.
اولویت دادن به مســائل اقتصادى و معیشتى با تصویب 
قوانینى مانند «بســته اقتصاد مردمى»، «قوانین ناظر به 
افزایش تولید و کاهش قیمت مسکن»، «تعیین تعرفه خرید 
محصوالت کشــاورزى»، «الزام دولت به پرداخت یارانه 
کاالهاى اساسى»، «کاهش مالیات واحدهاى تولیدى»، 
«اختصاص 20 هزار میلیارد تومان براى محرومیت زدایى»، 
و اهتمام به اصالح ساختار بودجه و نوسازى نظام بانکى و 
مالیاتى، و همچنین قوانین مهم دیگر از جمله مصوبه اقدام 
راهبردى در موضوع هسته اى از جمله مواردى بود که آقاى 

قالیباف در گزارش عملکرد مجلس به آنها اشاره کرد.

رهبر معظم انقالب با اشاره به لزوم توجه نامزدهاى انتخابات به حل مشکالت اقتصادى:

نامزدها مردم را قانع کنند، مشارکت باال مى رود
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نماینده اصفهان
 رئیس ستاد شد

زهرا شیخى، نماینده مردم اصفهان در مجلس به عنوان 
رئیس ستاد انتخاباتى سیدامیرحسین قاضى زاده هاشمى 
انتخاب شـد. قاضـى زاده هاشـمى در توئیتر نوشـت: با 
افتخار خانم شیخى فرزند عزیز شـهید و پزشک نخبه، 
استاد دانشگاه، مادر سه فرزند نماینده برجسته مجلس و 
از جوانان گام دوم را به عنوان ریاست ستاد انتخاباتى ام 
انتخاب کردم. شاید منشأ نگاه نو به جایگاه متعالى بانوان، 

نخبگان، جوانان، ایثارگران و مادران باشد.

مدیرکل نوسازى درگذشت
مدیرکل نوسـازى و بهسـازى مدارس اسـتان اصفهان 
بر اثر کرونا جان خود را از دسـت داد. سید مهدى میربد 
از روز پنجشـنبه دو هفته گذشـته در بیمارسـتان الزهرا 
(س) بسـترى بود و صبح روز پنجشنبه هفته پیش جان 

باخته است.

سرپرست، مدیرعامل شد
حسن ساسانى طى حکمى از سـوى معاون آب و آبفاى 
وزیر نیرو و مدیرعامل شـرکت مدیریت منابع آب ایران 
به عنـوان رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شـرکت آب 
منطقه اى اصفهان منصوب شد. ساسانى پیش از این به 
عنوان سرپرست و معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت 

آب منطقه اى اصفهان بوده است.

همایش ورزش صبحگاهى 
به مناسبت سالروز آزادسـازى خرمشهر، همایش ورزش 
صبحگاهى صنعت آب و برق اسـتان اصفهان با رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشتى و به میزبانى آبفاى استان اصفهان 
برگزارشـد و کارکنان شـرکت هاى آب منطقه اى، برق 
منطقه اى، شـرکت هاى توزیع برق استان و شهرستان، 
نیروگاه اصفهان، نیروگاه شهید منتظرى و آب و فاضالب 

استان اصفهان به اجراى حرکات ورزشى پرداختند.

کشف انشعاب غیر مجاز 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه برآن و کراج، 17 فقره 
انشعاب با کاربري مسکونی و غیر مسکونی ( باغ و ویال ) 
در چند روستا از توابع دهستان براآن شمالی و جنوبی که 
به میزان 350 متر مکعب در ماه بـه صورت غیر مجاز از 
شبکه آب شرب به صورت مستقیم برداشت مى کردند، 

کشف و جمع آوري شدند.

برخورد صاعقه با گوسفندان 
رئیس شوراى اسـالمى روستاى اسـد آباد جرقویه علیا 
گفت: به دلیل رعد و برق هاى کم سابقه در این روستا و 
اصابت صاعقه به گله گوسـفند در حال چرا در مرتع، 12 
راس گوسفند تلف شدند و به چوپان این گله هم آسیب 
جزئى وارد شد. على یاورى خسارت مالى ناشى از صاعقه 

را حدود 400 میلیون ریال عنوان کرد.

امین دهقان باز مى گردد
مدیرکل ارتباطات و روابط بین الملل شهردارى اصفهان 
گفت: امین دهقان کوهنورد اصفهانى که سه هفته قبل به 
عنوان تنها نماینده ایـران در اعزام 2021  اورسـت موفق 
به فتح بام جهان شـد، پس از رهایى از کروناکه در مسیر 
برگشت به آن مبتال شـده بود هفته جارى به  اصفهان  باز 

مى گردد.  

اضافه شدن 3  بالگرد 
به هوانیروز

با حضور فرمانـده هوانیـروز ارتش جمهورى اسـالمى 
ایران، سه فروند بالگرد ترابرى رزمى و شناسایى (شنوك، 
214 و 206) بـه نـاوگان پـروازى پایگاه چهـارم رزمى 
هوانیروز  اصفهان اضافه شد. امیر سـرتیپ دوم یوسف 
قربانى در حاشـیه این آیین گفت: براى عملیاتى کردن 
این سـه فروند بالگـرد 35 هـزار نفر سـاعت کارفنى به 

کارگرفته شده است.

خبر

شــهردار اصفهان در خصوص برخى شائبه ها پیرامون 
انتصابات فامیلى گفت: من گفته بودم مى خواهیم نجیب 
زادگان بى اعتنا نســبت به حاشــیه ها باشیم و معتقدیم 
بعضى اوقات باید از بعضى کارها ســرپیچى کرد، ضعف 
در بعضى کارها هســت و ضعف هم گناه نیســت، من 
معتقدم واکنش هاى تند برگشت ناپذیر است البته غریزه 
ما انسان ها است تا بدون فکر از خود واکنش نشان دهیم 

و خشونت را به شکل دیگرى از عصبانیت پاسخ دهیم.
قدرت اله نوروزى در یک گفت وگوى مجازى خاطرنشان 
کرد: در مرام اصالح طلبى یاد گرفتیم اگر کسى خواست 
ما را عصبانى کند از خود مقاومتى نشان ندهیم و سعى بر 

رفتار منطقى و عقالنى داریم و کنترل اوضاع مى کنیم.
وى افزود: آقاى ضیایى 20 ســال قبل از اینکه من به 
شــهردارى بیایم کار مى کرده اســت، من یک نفر را 
هم اســتخدام نکردم و دو نفر که با من وابستگى دارند 
در دو شــرکت کارگرند؛ آقاى مجیــرى را چون زبان 
مى دانست اســتخدام کردیم ولى بعد هم خارج کردیم 
و به سازمان میدان ها فرســتادیم؛ آقاى زمانى هم یک 
روز با من شراکت نداشته است و آقاى مجیرى استخدام 
دانشگاه بود و بعد در ســازمان صمت معاون شد، براى 
آوردن آقاى امینى هم تا فرماندهى کل سپاه را پیگیرى

 کردم.

دومین مرکــز  مبادله و پــردازش مکانیزه و هوشــمند 
(سورتینگ) پستى کشور روز پنجشــنبه از طریق ارتباط 
ویدئو کنفرانس با وزیر ارتباطــات و فناورى اطالعات در 

استان اصفهان به بهره بردارى رسید.
مرکز تجزیه و مبادالت استان اصفهان به عنوان هاب منطقه 
مرکزى کشور پس از مرکز خلیج فارس تهران، دومین مرکز 
پردازش هوشمند مبادالت پستى کشور است که به سامانه  

سورتینگ مجهز شده است.
معاون فنى و بازرگانى شرکت ملى پست در مراسم  افتتاح 
این طرح گفت: سال گذشته حدود پنج میلیون بسته و امانت 
در مرکز تجزیه و مبادالت اصفهان پردازش شد که امسال 

با راه اندازى سیستم سورتینگ مکانیزه، ظرفیت پردازش 
این مرکز به بیش از 20 میلیون در سال خواهد رسید.

حسین غضنفرى افزود: این مرکز که هم اکنون به صورت 
مستقیم با 14 استان کشــور در ارتباط است و تنها براى 6 
استان با تهران ارتباط دارد بتواند با استفاده از این سیستم با 
همان ظرفیت نیروى انسانى، تجزیه را به 31 نقطه بصورت 

مستقیم انجام دهد.
وى ادامه داد: با اســتفاده از این فناورى ســرعت ســیر 
مرسوالت بهتر و کیفیت ارســال مرسوالت افزایش پیدا 
خواهد کرد و میزان آسیب به مرسوالت به شدت کاهش 

پیدا خواهد کرد.

افتتاح دومین مرکز  پردازش 
هوشمند پستى در اصفهان

واکنش شهردار اصفهان به 
انتصابات فامیلى در شهردارى

روز پنجشنبه حریقى در موتورخانه قطار مسافربرى 
یزد- تهــران در دو کیلومترى محدوده بادرود نطنز 
اتفاق افتاد که در پى این حادثــه نیروهاى امدادى 
فوریت هاى پزشکى و آتش نشانى در محل حاضر 
شدند و سیستم هاى دچار مشکل شده قطار را تعمیر 

کردند.

این قطار مسافربرى 200 نفر مســافر داشته است 
اما حادثه حریق در آن مصدومى بر جاى نگذاشت.

مسیر راه آهن موجود در استان اصفهان توسط سه 
استان شامل راه آهن اصفهان، راه آهن یزد و قسمتى 
هم توسط اداره راه آهن فارس اداره مى شود که این 

حادثه در حوزه استحفاظى استان اصفهان رخ داد.

متوقف شدن قطار یزد -تهران در بادرود 

بنا هاى تاریخى و جاذبه هاى گردشــگرى شــهر 
اصفهان با رعایت کامل دستورالعمل هاى بهداشتى 

بازگشایى شد.
رئیــس اداره میراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دستى شهرســتان اصفهان با اشاره به شیوع 
موج چهارم کرونــا و تعطیلى بنا هــاى تاریخى و 
جاذبه هاى گردشگرى اصفهان از نیمه دوم فروردین 
امسال گفت: با رایزنى هاى انجام شده با ستاد مبارزه 

با بیمارى کرونا در اســتان و همچنین با استناد به 
دســتورالعمل هاى صادره وزارت میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى، تمامى بنا هاى تاریخى و 
جاذبه هاى گردشگرى شهر اصفهان بازگشایى شد.

سید روح ا... سیدالعسگرى افزود: مسئوالن تمامى 
جاذبه هاى گردشــگرى با رعایت دســتورالعمل ها 
و مقررات بهداشــتى مى توانند به گردشــگران و 

عالقه مندان به آثار تاریخى خدمات رسانى کنند.

بازگشایى بنا هاى تاریخى و جاذبه هاى گردشگرى

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه 
گفت: 545 میلیارد تومان براى تکمیل پروژه هاى نیمه 
تمام استان اصفهان تخصیص یافته است که 225 میلیارد 

تومان آن براى طرح کنارگذر شرق بوده است.
محمد باقر نوبخت روز پنجشنبه در مراسم افتتاح ساختمان 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتان اصفهان اظهار 
داشت: در کشور60 هزار واحد مسکونى براى محرومان 
ساخته شده است  که2 هزار واحد مسکونى آن امروز  در 

استان اصفهان به بهره بردارى رسید.
وى همچنین به طــرح خط  قطارشــهرى اصفهان به 
بهارستان اشاره کرد و افزود: قطار شهرى اصفهان درحال 
اتمام است و بزرگترین خط ریلى کشور را در این مرحله 
اجرایى شده اســت. وى اضافه کرد:خط ریلى مشابهى 
در اســتان هاى همدان، کرمانشــاه، آذربایجان غربى، 
آذربایجان شــرقى و گیالن ایجاد و به شبکه سراسرى 

ریلى کشور وصل شده است.
معاون رییس جمهورى تاکید کرد: بر مبناى محاسبات 

اقتصادى هر وقت اتفاقى در کشور مى افتاد ما مسوول آن 
بودیم زیرا توسعه کشور بر عهده سازمان برنامه و بودجه 
است و هر نقصانى بوده در این بخش رسیدگى شده است 
و ما حرف هاى مردم و اعتراضات آنها را مى شنویم و از آنها 
عذرخواهى مى کنیم زیرا  مردم  براى احقاق خود نسبت به 

شرایط گله مند بوده اند.
نوبخت گفت:در همین شرایط ســازمان برنامه و بودجه 
موضوع معیشــت کارکنان را فراموش نکرد و افزایش 
حقوق و متناسب سازى بازنشستگان لشکرى و کشورى 
را مطرح و حل کرد و این رضایت نســبى حاصل همین 

همفکرى بوده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در این سازمان اتاق 
فکرى را تحت عنوان مرکز پژوهش هاى توسعه و آینده 
نگرى را احیا کردیم  تا از استانداردهاى علمى برخوردار 

باشد و که مجوز آن از وزارت علوم دریافت شده بود.
نوبخت گفت: ســند آمایش ملى و تهیه اســناد استانى 
از مهم تریــن اقدامــات مرکز پژوهش هاى توســعه و 

آینده نگرى است که مطالبات 50 ساله در آن لحاظ  شده 
و اکنون به مرحله نهایى رســیده است و سه روز قبل سه 
جلد از سند آمایش کشورى تقدیم رهبر معظم انقالب شد.

وى با بیان اینکه در سند آمایش برنامه هاى کشور تا سال 
2024 تعریف شده اســت، گفت: این سند براى تمامى 
استان هاى کشور طراحى جداگانه اى در نظر گرفته است.

ساختمان ادارى  سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
اصفهان با هزینه 230 میلیارد ریال و با زیربناى 4 هزار و 
200 متر مربع متر شامل 2 هزار و 700 متر مربع ساختمان 
ادارى در 4 طبقه و یک هــزار و 500  متر مربع پارکینگ 

ساخته شده است.
بازدید از طرح مترو اصفهان - بهارســتان، قطعه ســوم 
کنارگذر شرق، وضعیت آبرسانى به 14 شهرستان استان، 
افتتاح مســکن محرومان بنیاد مســکن و کمیته امداد 
در شهرســتان تیران و کرون، افتتاح ورزشــگاه بزرگ 
والیت دانشگاه اصفهان و ساختمان سازمان مدیریت و 

برنامه ریزى استان از برنامه هاى این سفر است.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

اختصاص 545 میلیارد تومان به 
طرح هاى نیمه تمام اصفهان 

سرپرست معاونت عملیات فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان از کاهش 4 درصــدى تماس هاى مردمى 
با 110 در دو ماهه اول ســال 1400 نسبت به مشابه 

سال قبل خبر داد.
ســرهنگ محمد دالوند اظهار کرد: طى دو ماهه اول 
ســال 1400 586 هزار و 973 خبر ورودى ســامانه 
110 بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 
611 هزار و 961 مورد بوده 4 درصد کاهش را نشان 
مى دهد که با تفکیک تماس ها اخبار فوریتى 7 درصد، 
اخبار غیر فوریتى از 23 درصد، مراجعه حضورى از 15 

درصد افزایش برخوردار هستند.

وى افزود: مزاحمت و تکرارى 62 درصد، بررســى 
اطالعاتــى 6 درصد و راهنمایى و ارشــاد 12 درصد 

کاهش را نشان مى دهد.
سرهنگ دالوند در خصوص آمار تماس هاى ورودى 
به تفکیک جرایم اظهار کرد: طى دوماهه اول ســال 
1400 از تعداد 291 هزار و 375 مورد تماس با 110، 
تعداد 23 درصد مربوط به درگیرى، 15 درصد مربوط 
به تصادفات، 10 درصد مربوط به سرقت، 11 درصد 
مربوط به مزاحمت، 3 درصد مربوط به مواد مخدر، 1 
درصد مربوط به ســایبرى، 1 درصد مربوط به موارد 
اقتصادى و 36 درصد مربوط به سایر جرایم بوده است.

علت بیشترین تماس اصفهانى ها با 110

فرمانده یگان حفاظتى محیط زیست استان اصفهان با 
بیان اینکه نیازمند حمایت دستگاه قضایى هستیم، گفت: 
محیط بان زخمى قمیشــلو در درگیرى با شکارچیان 
غیرمجاز دچار شکستگى سر و بینى شد و پس از انجام 
اقدامات درمانى تا حدودى به وضعیت مناســب رسید 
متخلفان و ضاربان شناسایى شدند و مورد پیگرد قانونى 

هستند.
مرتضى جمشــیدیان در خصوص درگیرى شکارچیان 
غیرمجاز در منطقه قمیشلو که منجر به ضرب و جرح یک 
محیط بان شد، اظهار کرد: عصر روز چهارشنبه هفته پیش 
یکى از محیط بانان منطقه قمیشلو دو فرد موتورسوار را 
در پى شکار آهو مشاهده مى کند که با تعقیب آنها توسط 
محیط بان ما، موتورسواران در حین متوارى شدن با وى 
درگیر مى شوند و با چوب به شدت مورد ضرب و شتم قرار 
مى دهند و حتى موتور این مأمور را به سرقت مى برند و 

در منطقه جهادآباد در حوالى شاهین شهر رها مى کنند.
وى افزود: این محیط بان توسط دیگر محیط بانان منطقه 
به اورژانس بیمارستان شــاهین شهر منتقل مى شود و 
چهارشنبه شب گذشته در بیمارستان بسترى بوده و به 
دلیل شکستگى سر و بینى اقدامات درمانى الزم براى 

ایشان انجام شــد و پس از اینکه تا حدودى به وضعیت 
مناسب رسید از بیمارستان مرخص شد.

فرمانده یگان حفاظتى محیط زیســت استان اصفهان 
تصریح کرد: متخلفان و ضاربان شناسایى شدند و مورد 
پیگرد قانونى هســتند و از طریق مراجع قضائى روند 

دستگیرى آنها انجام مى شود.
وى اظهار کرد: افرادى که وارد مناطق حفاظت شــده 
مى شوند باید مجوزهاى الزم را دریافت کرده باشند چرا 
که بسیارى از مناطق پارك ملى است و ورود بدون مجوز 

امکانپذیر نیست.
جمشــیدیان تصریــح کــرد: متأســفانه بــه دلیل 
خشکسالى هاى اخیر به خصوص امسال، حیات وحش 
به اطراف روستاها و مزارع وارد شدند و افراد سودجو از 
این مسئله سوءاستفاده کرده و در پى شکار این حیوانات 
برمى آیند و با سالح یا بدون ســالح اقدام به شکار آنها 

مى کنند.
وى افزود: ما نیازمند حمایت دســتگاه قضائى هستیم 
و باید بدون اغماض با این اقدامات ضد محیط زیست 
برخورد شود اما متأســفانه براى بسیارى از آنها حکم یا 

مجازات بازدارنده اى تعیین نمى شود.

ضاربان محیط بان قمیشلو شناسایى شدند

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: هر سال 
2 هزار مگاوات در اســتان کمبود برق داریم، بنابراین 
نیازمند سرمایه گذارى 2 هزار مگاواتى نیروگاه جدید 
براى جبران تراز منفى تولید و پاسخگویى به رشد بار در 

5 سال آینده هستیم.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه به شرکت هاى برق 
اعالم کرده ایــم باید قبل از اعمال خاموشــى جدول 
خاموشى را براى مشترکان ارسال کنند، اظهار داشت: 
با توجه به شرایط ایجاد شده براى دانش آموزان که به 
صورت آنالین درس مى خوانند، قطعى برق براى آن ها 

مشکل ایجاد کرده است.

وى با بیان اینکه به شــرکت برق اعالم کرده ایم برق 
واحدهاى آموزشى قطع نشود، افزود: با توجه به زمان 
برگزارى امتحانات دستگاه هاى تهویه و سیستم هاى 
خنک کننــده در فضاهایى که امتحانــات به صورت 
حضورى برگزار مى شــود باید برقرار باشد و قطع برق 

انجام نشود.
وى گفت: به شــهردارى ها اعالم کردیــم که حتمًا 
باید پیگیرى کنند که بــرق چهارراه ها و بزرگراه ها به 
صورت ویژه از طریق پنل هاى خورشــیدى جایگزین 

پیش بینى شود.
شیشــه فروش با اشــاره به اینکه وزارت نیرو باید به  

صورت ویژه براى استان تسهیالتى قائل شود تا بتواند 
براى سرمایه گذارى براى 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید 
براى جبران تراز منفى اقدام کند، تصریح کرد: برنامه 
مدیریت اضطرارى برق در تابســتان 1400 را تدوین 
کردیم و به شــرکت هاى برق اعالم کردیم باید این 

برنامه اضطرارى تدوین و ابالغ شود.
وى خاطرنشــان کرد: وزارت نیرو پویشى دارد به نام 
پویش «الف ب ایران» که پروژه هــاى آب و برق در 
استان ها افتتاح شود، باید در اصفهان نیز به شکل ویژه 
به این پویش توجه شود و شاهد آن باشیم که طرح هاى 

تأمین برق استان اجرا شود.

2 هزار مگاوات در اصفهان کمبود برق داریم 

رئیس مدارس  و مراکز غیردولتى آموزش و پرورش استان 
اصفهان، گفت: پیش  بینى مى شــود ابالغ شهریه جدید 
مدارس غیر دولتى آخر خرداد ماه باشــد  و این مدارس 
موظف هستند پوستر این ابالغیه را در مدرسه براى اطالع 

کامل والدین نصب  کنند.
وحید محمــودى ، در خصوص دســتورالعمل ثبت نام 
مدارس غیر دولتى در استان اصفهان، اظهار کرد: دستور 
العمل ثبت نام دانش آموزان در همین هفته از اداره کل 
آموزش و پرورش به همه مناطق و نواحى اســتان ابالغ 
شده است، در مورد میزان شــهریه مدارس غیر دولتى 
براى ثبت نام دانش آموزان با توجه بــه این که هنوز از 

سوى وزارت آموزش و پرورش به اســتان ها شیوه نامه 
جدید اعالم نشده است، بنابراین به همه مدارس در استان 
بخشنامه شده است مبناى شهریه ثبت نام دانش آموزان 

همان میزان شهریه سال تحصیلى گذشته باشد.
وى افزود: از والدین براى ثبت نــام فرزندان در مدارس 
غیر دولتى میزان شــهریه سال تحصیلى 1399-1400 
اخذ مى شود و این مبلغ به صورت على الحساب است تا 
شهریه امسال و مصوبه جدید از سوى وزارت آموزش و 
پرورش به استان ها ابالغ شود و سپس بخشنامه جدید در 
اختیار مدارس غیر دولتى براى اطالع رسانى به والدین 

قرار مى گیرد.

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: ساختمان ستاد فرماندهى و 
آشیانه ایستگاه 5 واقع در میدان بزرگمهر هفته جارى 

افتتاح خواهد شد.
آتشپاد محسن گالبى اظهار کرد: به طور کلى پراکنش 
ایستگاه هاى آتش نشانى به منظور کاهش آسیب هاى 
ناشى از بروز حوادث و ســوانح گوناگون از الزامات یک 
شهر ایمن اســت. وى افزود: با توجه به استانداردهاى 
جهانى بــراى هر 50 هزار جمعیت باید یک ایســتگاه 
آتش نشانى وجود داشته باشد و بر این اساس کالنشهر 

اصفهان با جمعیتى بیــش از دو میلیون نفر نیازمند 40 
ایستگاه آتش نشانى است که در حال حاضر 25 ایستگاه 
در قالب چهار منطقه عملیاتى بــا تجهیزات و امکانات 
ویژه آتش نشانى و امداد و نجات با پشتیبانى خودروهاى 
سبک و سنگین در اصفهان در خدمت شهروندان است.

وى گفت: این چند ایستگاه در حال ساخت در یک ماه 
آینده به بهره بردارى رسیده، همچنین ساختمان ستاد 
فرماندهى و آشیانه 5 که کم نظیر اســت و امکانات و 
تجهیزات به روز دارد و در امر سرویس دهى تأثیر گذار 

است هفته جارى افتتاح خواهد شد.

ساختمان ستاد فرماندهى آتش نشانى
 آماده بهره بردارى است

ابالغ شهریه  جدید مدارس غیر دولتى در آخر خردادماه
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پوراندخت مهیمن، بازیگر 68 ســاله سینما و تلویزیون معتقد 
است در حال حاضر مسئله اقتصاد و مسکن یکى از بزرگ ترین 
و مهم ترین موضوعات روز است که باید به آن رسیدگى شود و 
همچنین آمار افسردگى باال رفته است و یکى از دالیل اصلى 

آن داشتن دغدغه اقتصادى است.
این بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون گفت: مســکن در 
سال هاى اخیر با رشد نجومى قیمت روبرو شده است و این موضوع 
به عنوان یکى از مهمترین مطالبات و دغدغه هاى مردم و جوانان از 

سوى اغلب هنرمندان و جامعه هنرى مطرح شده است.
وى درباره اینکه در حال حاضر بزرگ ترین مشکلى که جامعه 

با آن مواجه اســت چیســت، بیان کرد: «یکى از بزرگ ترین 
مشــکالتى که در وهله اول باید به آن رسیدگى شود، مسئله 
کرونا اســت، زمان طوالنى اســت که مى گویند، قرار است 
واکسنى تزریق شــود اما به همین موضوع ساده هم درست 
رسیدگى نمى شود. مى گویند هنرمندها پولدار هستند، چه کسى 
این حرف را زده است؟ عده خیلى کمى، پولدار شدند، بقیه ما 

تاوان آنها را پس مى دهیم. 
وى بیان کرد: درصد افسردگى بســیار باالرفته است، مردم 
نگران بیمارى هستند، نگران مسکن هستند، نگران همه چیز 
هستند، اصال من فکر مى کنم دغدغه داشتن و نگرانى براى 

مسکن دار شــدن، یکى از دالیل اصلى افسردگى مردم باشد. 
حال روحى و پولى هیچ کس خوب نیســت. یکنفر دندانش 
خراب مى شــود، نمى تواند برود آن را درست کند، پول ندارد، 

چون درآمدها با هزینه ها هماهنگ نیست. 
بازیگر سریال «وضعیت سفید» و «باغ گیالس» با بیان اینکه 
خودش دغدغه مسکن ندارد، در پایان گفت: «من خدار اشکر 
یک خانه کوچکى دارم که آن را بــه هنرمندان دادند، که اگر 
آن را هم نمى دادند معلوم نبود تکلیف منى که 50 ســال کار 
کردم چه مى شد، اما بیشــتر جوانانى که در کنار من هستند، 

اجاره نشینند.

8  خرداد  ماه   1400 سال8شنبه

امید زندگانى که سال 1398 در گفت وگویى گفته بود 
«هنرمندى کامال بیکار» است مى گوید هر بار موجى 
مى آید وضع زندگى هنرمندان را دگرگون مى کند در 
حالى که عده اى سوار بر قایقک هایشان، همواره در 

صف نخستند. 

سال 1398 در گفت وگویى، گفته 
بودیــد «هنرمندى کامــال بیکار 
هســتم». اوضاع کارتان در سال 

1400 تغییر کرده است؟  
بله، اگر کرونا مى گذاشــت تغییر مى کرد. در واقع هر 
بار موجى مى آید و وضع زندگى هنرمندان شناگر در 
آب را باال و پایین مى کند در حالى که عده اى ســوار 
بر قایقک هایشــان، همواره براى روشن نگه داشتن 
چراغ تلویزیون، سینما یا تئاتر در صف نخست هستند. 
نمى خواســتم کلمه «مافیا» را به کار ببرم اما گمان 
مى کنم در جمله اى که گفتم مستتر است. آن ها سوار 

بر قایقک هایشان هستند و براى همین پیش مى روند 
و من نمى دانم در چنین وضعیتى که بُرد با آن هاست 
چرا تالش مى کنیم هنرمند شــناگر تربیت کنیم؟! 
وقتى فضایى براى کار وجود ندارد و نمى دانند براى 
امرار معاش از راه آن چــه آموخته اند چه باید بکنند؟! 
من قریب به 5 سال عمال بیکار بودم و درآمد نداشتم. 
ورکشاپ برگزار مى کردم یا جایى بود که تدریس کنم 
و میان پرده و تیزرى که کارگردانى کنم اما آیا درآمد 
حاصل از این ها کفاف زندگــى هنرمندى را که باید 
مطالعه و تحقیق کند و دغدغه مالى نداشــته باشد تا 
بتواند کارش را به بهترین شکل عرضه کند، مى دهد؟! 
به همین خاطر بود که گفتــم هنرمندى کامال بیکار 
هســتم و (با خنده) االن مى توانم بگویم هنرمندى 

کم کار هستم.
ســال 1392 براى حضــور در 
چهارمین دوره انتخابات شوراى 
شــهر تهران ثبت نــام کردید. 
قطعا ایده هایى براى شــهرى که 

در انتخابات شــورایش ثبت نام 
کردید، داشتید. اگر این اختیار را 
داشــتید که تغییرى در این شهر 
ایجاد کنید یا اتفاقى را رقم بزنید، 

چه مى کردید؟
معتقدم اتفاقات یک سویه اى که در تهران، به عنوان 
یک کالن شهر رخ داده، موجب اصالح برخى امور و 
آسیب به برخى امور دیگر شده است. اگر اختیار داشتم 
مى گفتم باید تهران را به ترکیبى از شهرهاى شمال 
کشــور و اصفهان تبدیل کرد. یعنى هم زمان هم به 
طبیعت و هم بــه معمارى اش توجــه کنیم، مردم را 
در طراحى مبلمان شــهرى در اولویت قرار دهیم و 
هدف مان ایجاد فضایى آرام باشــد که آدم ها در آن 
احساس خوشبختى کنند تا شهرى که نام هرج ومرج 

حاکم بر آن را تمدن مى گذاریم.
شهریور 96 خبرهایى حول وحوش 
نام تــان گشــت که نادرســت 
خواندیدشــان و گفتیــد براى 

پیگیــرى منبعش بــه پلیس فتا 
مراجعه مى کنید. مى خواهم بدانم 

شکایت تان نتیجه داد؟
هنوز در جریان اســت و من این بــه تعویق افتادن 
را ســبب خیر مى دانــم و ان شــاا... که بــه نتیجه

 خواهد رسید.  
در حال حاضر مشــغول بازى در 
سریال «اسپینجر» به کارگردانى 
علیرضا کریم زاده هســتید که در 
خبرها آمده بود براى انتشــار در 
تابســتان 1400 از طریق شبکه 
نمایش خانگى، آماده مى شود. از 
نقش تان در این سریال مى گویید؟

من در این سریال که در ژانر معمایى- کمدى است، 
نقش استاد دانشــگاه باستان شناسى را بر عهده دارم 
که در روند داستان با تغییراتى در شخصیتش مواجه 
مى شــویم و الیه هاى مختلف کاراکترش گره هاى 

بسیارى در داستان ایجاد مى کند.

امید زندگانى: سال 98 کامال بیکار و اکنون کم کارم 

پوراندخت مهیمن: 

چه کسى گفته 
هنرمندها پولدار 

هستند؟!

محمد کاسبى، بازیگر تلویزیون پیرامون وضعیت فعلى تولیدات با وجود شرایط بیمارى 
کرونا گفت: طبیعتا همه ما نگران سالمتى خود و خانواده خودمان هستیم اما از سویى 
نمى توان تولیدات را تعطیل کرد زیرا قشر بزرگى از خانواده سینما و تلویزیون هم 

اکنون از این راه امرار معاش مى کنند. 
وى کم کارى خود در سالهاى گذشته را به دلیل وسواس خود در 
انتخاب نقش اعالم کرد و افزود: دلیل وسواس من براى 
انتخاب نقش کامال شخصى است، همیشه گزیده 
کار بوده ام و به همین دلیل دوستان مى دانند که 
براى چه نقش هایى به من فکر کنند زیرا هر 
نقشى را در هر اثرى بازى نمى کنم و البته 

که از این انتخاب خوشحالم. 

این بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون ادامه داد: طى دو سال و نیم بیکارى چند اثر سینما، 
چندین سریال و تله فیلم را نپذیرفته ام، بعدها که آن آثار را دیدم به خودم گفتم که اشتباه نکرده ام 
و از اینکه در آن آثار بازى نکردم راضى هستم، کار براى بازیگر دو جنبه مالى و روحى دارد، هر 
بازیگرى براى پذیرش و یا عدم پذیرش نقش منطق شخصى خود را دارد و براى من هم ارزش 

و اعتبار نقش بسیار مهم است.
وى با اشــاره به اهمیت نقش براى حضور در آثار تصویرى اذعان کرد: واقعیت امر ترجیح من 
بیکارى است به جاى اینکه در هر اثرى بازى کنم زیرا حوصله بازى در آثار ضعیف و کم کیفیت 

را ندارم. 
کاسبى با اشاره به دلیل کم کارى خود طى سالهاى گذشــته خاطرنشان کرد: واقعیت اینکه 
پیشنهادات نسبت به گذشته خیلى کمتر شده است، برخى مواقع هم اگر پیشنهادى باشد مورد 

پسند من قرار نگرفته و ترجیح داده ام که در آن کار بازى نکنم.

سامى غریبى بازیگر خردسال سریال بوتیمار و ایفاگر نقش علیرضا گالبى مى باشد که این روزها از شبکه سه 
سیما در حال پخش است. سامى غریبى کالس اول ابتدایى مى باشد و این فیلم اولین تجربه بازیگرى وى 

به حساب مى آید.
سامى غریبى 1 اسفند 1393 متولد شد و در حال حاضر در حال تحصیل است که با بازى در سریال بوتیمار در 

نقش علیرضا مشهور شده و تاکنون تجریه بازى در هیچ فیلم و سریال و در تئاتر را نداشته است.
سامى غریبى بازیگر سریال «بوتیمار» درباره حضورش در این سریال گفت: در سریال «بوتیمار» نقش علیرضا 
گالبى را بازى مى کنم که پسر خانم گلچین و آقاى لوالیى هستم، اشکان اشتیاق و سارا مقربى نقش خواهر 

و برادرم را دارند.
وى با اشاره به اینکه تاکنون کالس بازیگرى نرفته، ادامه داد:کالس اول ابتدایى هستم و به خاطر اینکه به 
فیلم و سریال عالقه دارم همیشه خودم را جاى نقش ها مى گذاشتم و در خانه بازى مى کردم. مادرم  اتفاقى  
فراخوان سریال «بوتیمار» را دید و یکى از آن فیلم ها را براى عوامل ارسال کرد که مورد استقبال قرار گرفت.

غریبى توضیح داد: اولین تجربه بازیگرى ام در سریال « بوتیمار » رقم خورد و تجربه جذابى بود. عالقمندم 
بازیگرى را ادامه دهم و اصال براى من سخت نیست. اما براى مادرم سخت تر بود چراکه همیشه همراه من 

است و دیالوگ ها را به کمک مادرم حفظ مى کنم.
کاسبى: از اینکه در هر کارى بازى نکردم خوشحالم

آخر هفته پیش شایعه اى مبنى بر کتک خوردن بهنوش بختیارى در میبد یزد در فضاى 
مجازى منتشر شد. در این شایعه گفته شده بود که مردم میبد به خاطر پوشش نامناسب 
بهنوش بختیارى که در حال ضبط فیلم در میبد بودند، او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. 
اما این بازیگر فیلمى از خود در صفحه اینســتاگرامش منتشر کرد که این موضوع را 

تکذیب مى کرد.
بهنوش بختیارى در این فیلم مى گوید که او اصًال در یزد نیست 
و در حال فیلم بردارى براى یک فیلم در جنوب تهران است. 
او که در این فیلم صحیح و سالم به نظر مى رسد این شایعه 
را رد کرد و تأکید داشــت که مردم یزد بســیار دوست 
داشتنى و مهمان نواز هستند و بارها او را به یزد دعوت 
کرده اند؛ او اضافه کرد که حتى عروس خانواده شان 

نیز یزدى است.
بختیارى البته بعداً این فیلم را از صفحه اش پاك 

کرد و به جاى آن نوشته اى را منتشر کرد.
وى براى تأکید بیشتر این موضوع را چندین بار در 
استورى اینستاگرامش منتشر کرد و هرگونه 
خبر مبنى بر بدرفتارى مردم 
میبد بــا او را کــذب محض 

اعالم کرد.

آخر هفته پیش شایعه اى مبنى بر کتک خوردن بهنوش
مجازى منتشرشد. در این شایعه گفته شده بود که مردم
بهنوش بختیارى که در حال ضبط فیلم در میبد بودند، او
اما این بازیگر فیلمى از خود در صفحه اینســتاگرامش

تکذیب مى کرد.
بهنوش بختیارى در این فیلم مى
و در حال فیلم بردارى براى یک
او که در این فیلم صحیح وس
را رد کرد و تأکید داشــت
داشتنى و مهمان نواز ه
کرده اند؛ او اضافه کرد

نیز یزدى است.
بختیارى البته بعداً
کرد و به جاى آن نو
وى براى تأکید بیش
استورى اینست

بهنوش بختیارى: کتک نخورده ام! در این گزارش مى توانید حقایقى در مورد جکى چان و جزئیات عجیبى از فراز و نشیب هاى زندگى این هنرمند 
بخوانید. هنگامى که چان فقط هفت سال داشت، پدر و مادرش او را در هنگ کنگ رها کردند. آن ها از یک 
رژیم کمونیستى فرار کردند و در استرالیا ساکن شدند و در سفارت آمریکا کار مى کردند. چان در یک مدرسه 
شبانه روزى زندگى مى کرد که بر هنرهاى نمایشى تأکید داشت. چان در سال هاى اخیر اطالعات بیشترى 
در مورد والدینش پیدا کرده است. پدرش، فانگ داوالنگ، درگیر فعالیت هاى جنایى غیرقانونى بود و به نظر 
مى رسید یک جاسوس باشد. مادرش یک بار به جرم قاچاق تریاك دســتگیر شده بود و با تبهکاران و اراذل 

شانگهاى ارتباط داشت.
چان از هفت تا 17 سالگى در مدرسه شبانه روزى ثبت نام کرد و تحت برخى از آموزش هاى فیزیکى خسته 

کننده قرار گرفت. در اوایل فعالیت چان، او در دو فیلم بروس لى با نام هاى رابط چینى (1972) و اژدها وارد 
مى شود (1973)، حضور داشت. چان به سمت یک سالن بولینگ در حرکت بود که لى او را در خیابان دید. 

لى از چان خواست که به او ملحق شود و  چان موافقت کرد.
در حالى که چان مایل و قادر به انجام بدلکارى هاى خود است، این بدان معنا نیست که بدلکاران را کامال 
از کار دور کرده است. در سال 2013، چان گفت هنگامى که صحنه ها به او احتیاج دارند که رانندگى کند 
یا کارهاى دیگرى که مهارت خاصى الزم ندارند را انجام دهد. او از بدلکاران استفاده مى کند که بتواند 

استراحت کند.
چان اغلب کارگردانى، تهیه کنندگى و بازى در فیلم هاى هنگ کنگى خود را بر عهده دارد، اما او در برخى 
از پروژه ها مسئولیت هاى اضافى را به عهده گرفته است. چان براى زودیاك چینى 2012، رکورد جهانى 

گینس را با بیشترین مسئولیت در یک فیلم به دست آورد. او عالوه بر کارگردانى، تهیه کنندگى 
و بازیگرى به عنوان آهنگساز، مدیر هنرى، مدیر تولید، خواننده، نویسنده، فیلمبردار، بدلکار در 

فیلم حضور داشت.

حقایق باورنکردنى درباره جکى چان

تهیه کنندگان جیمز باند با صدور بیانیه اى اعالم کردند قرارداد بین آمازون و MGM مانع اکران فیلم جدید 
«جیمز باند» در سینماها نمى شود.

باربارا بروکلى و مایکل جى. ویلسون تهیه کنندگان فیلم هاى «جیمز باند» قول دادند که  با وجود خرید کمپانى 
تهیه کننده فیلم از سوى آمازون، فیلم جدید جیمز باند به سالن هاى سینما بیاید. استودیوهاى آمازون، کمپانى 

MGM را که تهیه کننده فیلم هاى «جیمز باند» است، به ارزش 8٫45 میلیارد دالر خریدارى کرد.
بروکلى و ویلســون، در بیانیه اى اعالم کردند: ما به نمایش فیلم هاى جیمز باند براى مخاطبان سالن هاى 

سینما در سراسر جهان متعهد هستیم.
 Amazon» هنوز مشخص نیست فیلم هاى استودیو آمازون قبل از ورود به سرویس استریم آمازون یعنى
Prime Video» تا چه مدت در ســینما نمایش داده مى شــوند با این حال یک چیز کامال واضح است: 
«زمانى براى مردن نیست» آخرین حضور دنیل کریگ در نقش جیمز باند روز 8 اکتبر راهى سینماها مى شود.

فیلم جدید «جیمز باند» قطعا در سینما اکران مى شود

با کوچکترین عضو خانواده گالبى آشنا شوید

  نرگس کیانى / خبرآنالین |

اکبر عبدى بازیگر سرشــناس و مطرح عرصه هنر از نقش آفرینى در 
سکانس هاى پایانى سریال روزهاى آبى انصراف داد.

ســریال تلویریونى «روزهاى آبى» به کارگردانى محمدرضا حاجى 
غالمى و تهیه کنندگى پرویز امیرى یکــى از مجموعه هاى در حال 
پخش است که با پایان ماه رمضان به روى آنتن شبکه پنج سیما رفت.

این ســریال طنز که قســمت هاى باقیمانده آن همزمان با پخش 
سریال فیلمبردارى مى شود در روزهاى آخر فیلمبردارى، با انصراف 
اکبر عبدى، از بازیگران اصلى خود مواجه شد. این بازیگر سرشناس 

کشــورمان که در این ســریال ایفــاى نقش مى کنــد از حضور در 
قســمت هاى پایانى آن باز ماند. این بازیگر پیشکســوت که یکبار 
به خاطر ابتال به بیمــارى کرونا مدتى را در قرنطینه ســپرى کرده و 
فیلمبردارى سکانســهایى با حضور او به وقفه افتاده بود بار دیگر در 

بیمارستان بسترى شد.
این هنرمند که سالها قبل عمل پیوند کلیه انجام داده بود به دلیل درد 
پهلو به بیمارستان مراجعه کرده و بسترى شــدن چند روزه او مانع از 

حضورش در سکانسهاى پایانى سریال گشت.

انصراف اکبر عبدى از سریال جدیدش

محمد کاسبى، بازیگر تلویزیون پیرامون وضعیت فعلى تولیدا
کرونا گفت: طبیعتا همه ما نگران سالمتى خود و خانواده خو
نمى توان تولیدات را تعطیل کرد زیرا قشر بزرگى از خانوا

اکنون از این راه امرار معاش مى کنند. 
وى کم کارىخود در سالهاى گذشته ر
انتخاب نقش اعالم کرد و افزود
انتخاب نقش کامال شخص
کار بوده ام و به همین د
براى چه نقش هایى
نقشى را در هر اثر
که از این انتخا

کاسبى: از اینکه در هر ک

فیلم حضور داشت.
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آگهى
دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر در نظر دارد " جابجایى و نصب دو عدد سوله " را از 
طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعــوت 
مى شود جهت خرید و دریافت اسناد به حراست واحد مراجعه و حداکثر ظرف مدت 10 روز 

پس از تاریخ انتشار این آگهى نسبت به تسلیم اسناد به دبیرخانه دانشگاه اقدام نمایند.
شرایط به شرح ذیل مى باشد

1- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مى باشد.
2 - دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر

رونمایى از بهترین نایب قهرمان لیگ ایران؛

تیم هاى پرسپولیس و سپاهان با 48 امتیاز، رقابت ویژه اى 
براى رسیدن به جام قهرمانى دارند.

سرخپوشان پایتخت پس از چهار سال قهرمانى، این فصل 
نیز فرم ویژه خود را حفظ کرده و رقابت صدرنشینى را با تیم 

سپاهان و البته استقالل ادامه مى دهد.
پرسپولیس در سال هاى اخیر تقریبا توانست تمام مدعیان 
را از پیش رو بردارد و به عنوان قهرمانى برسد اما نکته جالب 
این است که سپاهان، استقالل و تراکتور به عنوان مدعیان 
جدى هرگز نتوانســتند تا هفته هاى اخیر پیش بیایند و در 
نهایت نیز بهترین اختالف امتیازشان را در لیگ هجدهم 

رقم زدند که 3 امتیاز بود.
ولى این فصل سپاهان و پرســپولیس در فاصله 7 بازى 
تا پایان، هم امتیاز هستند و میانگین امتیازشان نیز 2.08 
امتیاز است. در لیگ برتر ایران هرگز تیم هاى نایب قهرمان 
به مرز 60 امتیاز نرســیدند اما این فصل در صورت ادامه 
روند، فرصت رکوردشکنى وجود خواهد داشت و حداقل به

 62 امتیاز خواهند رسید.
در فصول اخیر پرسپولیس تا هفته بیست و سوم، حداقل

 45 امتیاز را داشته و حاال موفق شده به 48 امتیاز برسد. نکته 
مثبت براى پرسپولیس این است که آنها دیدار با استقالل 
و ســپاهان را پشت سر گذاشــتند و در ادامه سخت ترین 
دیدارشــان مقابل فوالد و تراکتور خواهد بود که در دوره 

افت هستند.
پرســپولیس در دور رفت از این 7 بازى، 18 امتیاز کسب 
کردند و حــاال اگر دوباره موفق به تکــرار نتایج دور رفت 
شوند، 66 امتیازى خواهند شد که یک امتیاز ویژه خواهد

 بود.
بهترین آمار پرسپولیس تا هفته بیست و سوم، در فصل97-
96  بود. جایى که 54 امتیاز به دست آوردند و در نهایت لیگ 
را با 64 امتیاز به پایان رساندند. نکته جالب این که تیم نایب 
قهرمان 55 امتیاز کسب کرد و در واقع شاگردان برانکو با دو 

امتیاز دیگر هم مى توانستند قهرمان شوند!

 بهترین نایب قهرمان تاریخ در لیگ بیستم
در چهار ســال اخیر بهترین تیم نایب قهرمان 58 امتیاز 
کسب کرد و پس از آن در لیگ شــانزدهم، ذوب آهن 57 
امتیازى شد. ضعیف ترین نایب قهرمان نیز فصل گذشته 

بود که استقالل 53 امتیاز به دست آورد.
فصل گذشته اختالف پرســپولیس با تیم نایب قهرمان 
14 امتیاز بود. یعنى سرخپوشــان با یک امتیاز از 7 بازى 
پایانى نیز مى توانســتند عنــوان قهرمانــى را تصاحب

کنند. 
حاال اما به نظر نمى رسد که سپاهان به سادگى کوتاه بیاید 
و کار پرسپولیس ساده نخواهد بود. سرخپوشان به حداقل 
5 پیروزى براى حفظ میانگین قهرمانى نیاز دارد و شــاید 
حتى در این صورت نیز جام را از دســت بدهد؛ این یکى از 
میلى مترى ترین کورس رقابت براى قهرمانى در لیگ برتر 
ایران است و البته شاید بهترین نایب قهرمان فوتبال ایران 

نیز از دل آن بیرون بیاید.

پرسپولیس - سپاهان؛ 
میلیمترى ترین قهرمانى تاریخ!

پیشکسوت ذوب آهن در مورد وضعیت این تیم در لیگ برتر صحبت کرد.
مهدى رجب زاده در رابطه با نتیجه این تیم از ابتداى فصل خاطرنشــان کرد: متاسفانه 
تیم در ابتداى فصل بد بسته شد. بعضى از بازیکنان متاسفانه در حد لیگ 1 و لیگ 2 هم 
نبوده اند. شــما وقتى در لیگ برتر بازى مى کنید باید بهترین باشید و همه توان خود را 
براى سربلندى تیم بگذارید. به عنوان یک هوادار ذوب آهن از دیدن بازى تیمم مقابل 

پرسپولیس احساس سرافکندگى کردم.
وى افزود: بازیکنان باید بدانند در چه تیم بزرگى بازى مى کنند. ذوب آهن نایب قهرمان 
آسیا و قهرمان 4 دوره جام حذفى است . این تیم در همه ادوار لیگ برتر حاضر بوده و اکثراً 
در رده هاى باالى جدول قرار گرفته است. آقاى فریدونى و مجموعه  باشگاه اوضاع آرامى 
براى تیم فراهم کرده اند و پرداختى ها (بر خالف خیلى از تیم ها) به موقع بوده است. در 
نتیجه گیرِى یک تیم امکانات باشگاه و تاکتیک هاى مربى همه چیز نیست و بازیکنان 
هم باید همه توان و غیرت خود را به کار گیرند و تمرین و سبک زندگى حرفه اى داشته 
باشند. ذوب آهن حدود 17 هزار پرسنل و ده ها هزار هوادار دارد که همگى چشم امیدشان 

به نتایج این تیم است.

چشمک حاج صفى 
به یک رکورد ویژه 

چشم الهالل به تصمیم 
مهدى قایدى؟

سید مهدى سید صالحى یکى از آن بازیکنانى است که در تیم هاى 
بزرگ فوتبال ایران بازى کرده است. سپاهان، استقالل، پرسپولیس، 
تراکتور و ...عناوین قهرمانى زیادى هم دارد و گل هاى زیادى هم 
به ثمر رسانده اســت. او در گفتگویى درباره موفقیت این روزهاى 
سپاهان و پرسپولیس والبته جنجال هاى پایان ناپذیر میان این دو 

تیم توضیحاتى داده است.
این روزها حاشیه هاى زیادى در فوتبال ایران 
وجود دارد که یکى از مهمترین آنها درگیرى 
بین سپاهان و پرسپولیس است.شما در دو 
تیم بازى کرده اید.چه نظرى درباره این همه 

حاشیه دارید؟
بعد از سال 85 و نابینا شدن یک سرباز وظیفه اتفاقات شروع شد. 
البته چند سالى مى شد که خبر زیادى از این همه حاشیه نبود.من 
فکر مى کنم یک جایى باید نقطه آخر باشــد و این حاشیه ها تمام 
شود. به جاى شکایت و شکایت بردن باید به پایان ماجرا فکر کرد. 
وقتى یک مقام مسئول به هواداران سپاهان به هواداران پرسپولیس 
و به هواداران اســتقالل و تراکتور احترام بگذارد این به هوادار هم 
منتقل مى شود.اما برعکسش مى شــود آغاز یک تشنج.اگر من 
بى احترامى نکنم هوادار هم یاد مى گیرد که چنین کارى را انجام 
ندهد. من مسئول باید دنبال راه حل باشم. هوادار در سرما و گرما 
به ورزشگاه مى آید و منتظر یک جرقه است. اینجاست که آن مقام 
مسئول تعیین مى کند جریان به ســمت خوب هدایت شود یا به 
سمت بد.بعد اینکه من یک چیزى بگویم. ما انسان ها باید شهامت 
عذرخواهى کردن را داشته باشیم. اگر اشتباهى مى کنیم بیاییم و 
بگوییم معذرت مى خواهم. این کار چیزى از ما کم نمى کند بلکه 
بزرگى مان را نشان مى دهد. هر تیمى براى خودش هوادار دارد که 
آن هوادار به تیمش عرق دارد. تیمش ناموســش است و مثل یک 
خانواده عاشق آن.وقتى بى احترامى را ببیند بر نمى تابد و ناخود آگاه 

این بى احترامى را نسبت به خانواده خودش مى بیند.
پیشنهاد شما براى پایان همه این تنش ها 

چیست؟
من مى گویم محرم نوید کیا کار بزرگى کرد. او در مقابل میلیون ها 
بیننده تلویزیونى عذرخواهى کرد. واقعاً زیبنده بود. تفکرات محرم رو 
به سمت آرامش است. شما ببینید در جریان بازى بازیکنان سپاهان 
اعتراضى نمى کنند چرا که این تفکر از محرم به آنها انتقال پیدا کرده 
است. محرم قبول کرده بود حاال به زعم خودش اشتباهى را انجام 
داده و شهامتش براى  عذرخواهى کردن ستودنى است. این کار را 

همه ما وقتى اشتباهى مى کنیم باید انجام بدهیم. 
امسال سپاهان و پرسپولیس شانس زیادى 
براى قهرمانى دارند و شانه به شانه هم دارند 
پیش مى روند. البته تیم هاى دیگر هم ممکن 
است شانس داشته باشند اما شانس این دو 

تیم بیشتر از بقیه است.
سپاهان و پرسپولیس از لحاظ ســاختارى و تاکتیکى خیلى شبیه 
به هم هستند. تفکرات سرمربیان دو تیم بازى مالکانه است.تنوع 
تاکتیکى زیادى در دو تیم دیده مى شود و تالش شان این است تا 
با اســتفاده از نقاط کور و بازى در مناطق پیش بینى شده تفکرات 
خودشــان را پیش ببرند. ابزارش را هم دارند.آنها بازیکنانى دارند 
که هر کدام مى توانند در پست هاى مختلف بازى کنند به همین 
دلیل هم هست که از سایر تیم ها  فاصله گرفته اند. پیش بینى ام 
این است تیمى قهرمان مى شود که بتواند جدا از مسئله تاکتیکى 
به خودباورى برسد. بازیکنان آن تیم باید به این نتیجه برسند که 
مى توانند و اعتماد به نفس کافى براى قهرمان شــدن را داشــته 

باشند.

چرا سپاهان و پرسپولیس 
از تیم هاى دیگر 
فاصله گرفته اند؟

سید مهدى سید صالحى پاسخ مى دهد

کاپیتان 31 ســاله تیم ملى ایران فرصت ایــن را دارد که به رکورد 
مسعود شجاعى در تعداد حضور در جام جهانى برسد.

تمرینات تیم ملى ایران در حالى آغاز شده که در غیاب مسعود شجاعى 
و اشکان دژاگه، احسان حاج صفى به عنوان کاپیتان اول در اردو حضور 
دارد. او احتماال در جریان مرحله اول مقدماتى، با انجام ســه بازى از 
تعداد بازى ملى سیدجالل حسینى گذر کرده و به چهارمین بازیکن 
باسابقه تیم ایران تبدیل خواهد شــد و البته نیم نگاهى نیز به عنوان 

جواد نکونام در صدر جدول خواهد داشت.
حاج صفى که فصل را با شــرایط فنى خوبى آغاز نکرد، پس از ترك 
تراکتور و حضور در جمع طالیى پوشــان، بــه وضعیت خوب خود 
بازگشته و به مهره ثابت خط هافبک سپاهان تبدیل شده است. او از 
همان بازى نخست مقابل تراکتور، نشان داد که بازگشت به سپاهان 
تا چه حد شرایطش را تغییر داده و حاال حاج صفى آماده است که در 

تیم ملى، نقش خود را ایفا کند.
کاپیتان تیم ایران با 113 بازى ملى، باتجربه ترین عضو تیم دراگان 
اسکوچیچ محسوب مى شود و باتوجه به این 
موضوع، احتماال یکى از مهره هاى فیکس 
تیم ملى هم باشد. او در آخرین بازى تیم 
ملى برابر ســوریه نیز فیکس بود و در خط 
میانى به همراه احمد نوراللهى بازى کرد. 
البته حاال نظم خــط هافبک تیم ملى تغییر 
کرده و شــاید دراگان اســکوچیچ نیز آرایشى 
متفاوت را براى چهار بازى حســاس مرحله 

مقدماتى برگزیند.
احســان حاج صفى در جریان جام جهانى 
2014 برزیل و 2018 روسیه عضوى از تیم 
کارلوس کى روش بــود و حاال باید تالش 
کند تا تیم ملى به جــام جهانى 2022 قطر 
صعود کند تا به رکورد مســعود شــجاعى 
برســد. نکته جالب این که حاج صفى در 
جام جهانى پیش رو 32 ساله خواهد بود 
و فرصت ایــن را دارد تا حتى چهارمین 
جام جهانى خــود را نیــز تجربه کند 
و رکوردى خارق العــاده را به ثبت 

برساند.
او کــه توانایى قابــل قبولى در 
بازیسازى و انتقال توپ از دفاع 
به حمله دارد، باتوجه به تجربه 
حضور در پســت دفاع چپ، 
براى فرآیند دفاعى نیز بازیکن 
مطلوبى محســوب مى شــود. 
حــاج صفــى همچنیــن قدرت 
شوتزنى خوبى هم دارد و باید دید که 
چه شرایطى را در تیم ملى براى خود 

رقم خواهد زد.

 

روزنامه سعودى اسپورت مدعى شد که الهالل چشم انتظار است که 
مهدى قایدى راهى السد شود تا آنها بتوانند اکرم عفیف را جذب کنند.
الهالل که به مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا 
کرده است به دنبال تقویت خود در تابستان است. این تیم تاکنون دو 
بازیکن جدید جذب کرده است؛ نخست موسى مارگا مهاجم پورتو و 
دومى حمد الیامى بال راست القادیسه. اما این تیم همچنان به دنبال 

تقویت خط حمله خود است.
اکرم عفیف ستاره السد قطر بازیکنى است که الهالل به دنبال جذب 
او است اما براى جذب این بازیکن باید السد جایگزین او را پیدا کند که 

او کسى جز مهدى قایدى نیست.
این سایت عربستانى در ادامه نوشت: سایت ترانسفر مارکت از نزدیک 
شــدن مهدى قایدى بهترین بازیکن جوان آسیا به السد در تابستان 
سال جارى خبر داد. قایدى 22 ساله در همان پست اکرم عفیف بازى 
مى کند و در صورت پیوســتن او به السد، الهالل مى تواند امیدوار به 

جذب اکرم عفیف شود. 
الهالل و اســتقالل باید در یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا به 
مصاف هم بروند و قطعا در صورت انتقال قایدى به السد و عفیف به 

الهالل، این استقالل خواهد بود که ضرر خواهد کرد.

تیم ملى، نقش خود را ایفا کند.
3کاپیتان تیم ایران با 113 بازى ملى، باتجربه ترین عضو تیم دراگان 
این و باتوجه به اسکوچیچ محسوب مىشود

موضوع، احتماال یکى از مهره هاى فیکس 
تیم ملى هم باشد. او در آخرین بازى تیم

ملى برابر ســوریه نیز فیکس بود و در خط 
احمد نوراللهى بازى کرد.  میانى به همراه
البته حاال نظم خــط هافبک تیم ملى تغییر 
کرده و شــاید دراگان اســکوچیچ نیز آرایشى 
متفاوت را براى چهار بازى حســاس مرحله 

مقدماتىبرگزیند.
احســان حاج صفى در جریان جام جهانى 
8 برزیل و 2018 روسیه عضوى از تیم  2014
کارلوس کى روش بــود و حاال باید تالش 
2کند تا تیم ملى به جــام جهانى2022 قطر

صعود کند تا به رکورد مســعود شــجاعى 
برســد. نکته جالب این که حاج صفى در 
2جام جهانى پیش رو 32 ساله خواهد بود 
و فرصت ایــن را دارد تا حتى چهارمین 
جام جهانى خــود را نیــز تجربه کند 
و رکوردى خارق العــاده را به ثبت 

برساند.
او کــه توانایى قابــل قبولى در 
بازیسازى و انتقال توپ از دفاع 
به حمله دارد، باتوجه به تجربه 
چپ،  حضور در پســت دفاع
براى فرآیند دفاعى نیز بازیکن 
مطلوبى محســوب مى شــود.

حــاج صفــى همچنیــن قدرت 
باید دید که  شوتزنى خوبى هم دارد و
چه شرایطى را در تیم ملى براى خود 

مقم خواهد زد. ر

 بعضى بازیکنان ذوب آهن 
در حد لیگ 2 هم نبودند

انتقام تمیز سردار
 از زیوبا از زیوبا

ملى پــوش ایرانى زنیت ســنت پترزبورگ به عنوان 
بهترین بازیکن فصل 21-2020 لیگ برتر روسیه 

انتخاب شد.
سردار آزمون پس از فصل فوق العاده اى که همراه با 
زنیت سنت پترزبورگ تجربه کرد و سومین قهرمانى 
متوالى در لیگ برتر روسیه را به دست آورد، با غیبت 
عجیب در آخرین مسابقه فصل از رقابت با آرتم زیوبا 
عقب ماند و نتوانست براى دومین سال پیاپى جایزه 

بهترین گلزن را دریافت کند.
با وجود اینکه سردار آزمون تا قبل از رقابت هاى هفته 
پایانى لیگ برتر روســیه با اختالف سه گل بیشتر 
نسبت به آرتم زیوبا در صدر جدول گلزنان بود، اما قرار 
ندادن غیر منتظره او در لیســت هفته سى اُم موجب 
شد تا هم تیمى اش در دیدار برابر تامبوف 4 گل بزند 
و باالتر از سرداِر 19 گل، بهترین گلزن این رقابت ها 

لقب بگیرد.
در حالى که جایزه بهترین گلزن به آزمون نرسید، اما 
نظرسنجى از بین استانیســالو چرچسوف سرمربى 
تیم ملى روسیه، سرمربیان باشــگاه هاى لیگ برتر 
روســیه، کاپیتان هاى تیم هاى لیگ برتر روسیه و 

مفسران ورزشى این رقابت ها نشان داد که بیشتر این 
مربیان، کاپیتان ها و کارشناسان، ستاره ایرانى زنیت 

را بهترین بازیکن فصل مى دانند.
اینستاگرام رســمى لیگ برتر روســیه نیز ، خبر از 
انتخاب ســردار آزمون به عنــوان بهترین بازیکن 

فصل داد
در نظرسنجى صورت گرفته از بین افرادى که ذکر 
شد، سردار آزمون به عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ 
برتر روسیه انتخاب شد و به افتخار جدیدى در فوتبال 

این کشور دست یافت.
ستاره ایرانى زنیت ســنت پترزبورگ در فصل اخیر 
لیگ برتر روسیه 24 بازى انجام داد که طى این مدت 
موفق شد 19 گل به ثمر رساند و 2 پاس گل بدهد تا 

نقش عمده اى در قهرمانى تیمش داشته باشد. 
آزمون با این شرایط عالى و روحیه خوبى که پس از 
نظرسنجى و انتخاب به عنوان بهترین بازیکن فصل 
لیگ برتر روســیه به دســت آورد، حاال در بهترین 
وضعیت در اردوى تیم ملى حاضر خواهد بود و یکى 
از امیدهاى اصلى گلزنى هــواداران فوتبال ایران در 

راه رسیدن به جام جهانى قطر است.
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تاسیس 
شرکت سهامى خاص سورین پلیمر پارتاك درتاریخ 1400/03/02 به شماره ثبت 67880 به شناسه ملى 
14010043979 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :رنگ ورزین، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
شــرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، گشایش 
اعتبارات و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تســهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات 
داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى 
داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان 
برخوارغربى ، روستا مجتمع صنعتى سنگبرى و، محله ندارد ، جاده اصفهان - تهران ، خیابان 40 ، پالك 
75 ، طبقه همکف کدپستى 8335146721 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1400011 مورخ 1400/02/22 نزد بانک ملى شعبه شهرك 
صنعتى محمودآباد با کد 3206 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى مصلى نژاد به شماره 
ملى 1271501821 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال آقاى سجاد هاشم زاده به شماره ملى 1741188301 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى حامد هاشم زاده به شماره ملى 4073221671 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى میالد مرادیان به شماره 
ملى 1240044151 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حجت اله قربانى به شماره ملى 
5759874667 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1141668)    

فقدان سند مالکیت 
شــماره: 140085602030000471      آقاى علیرضا رحمانى  فرزند امید على  باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت 2/004 سهم مشاع  از 240 سهم ششــدانگ پالك ثبتى شماره 790/86 
واقع در قطعــه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان  شــده اســت که دردفتر شــماره 
139820302030020600 الکترونیک  امالك ذیل ثبت و سند چاپى شماره 849972 
سرى ب 98  بنام نامبرده  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شــده اســت. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/03/08- 
1140394/م الف- مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتــى ملک نجف آباد از طرف 

آفرین میر عباسى /3/106
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 140085602030003145    آقاى محمد رضا کروندى فرزند ابراهیم  استناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو 
دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 700 باقیمانده  واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که  سند مالکیت آن در درصفحه 257 دفتر 216 امالك ذیل ثبت 4558 بنام 
طیبه امانى نجف آبادى  فرزند سید قاســم  ثبت و سند شماره چاپى 557264 صادر و تسلیم 
گردیده و بعداً پس از چندین سند انتقال سر انجام بموجب سند انتقال شماره 17371 مورخه 
1387/4/16 دفترخانه 72 نجف آباد به نامبرده انتقال  گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 

صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/03/08 -1140315/م الف - مهدى 
صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى /3/107

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 140085602030003146    آقاى محمد رضا کروندى فرزند ابراهیم  استناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت یک 
دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 700 باقیمانده  واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که  سند مالکیت آن در درصفحه 440 دفتر 399 امالك ذیل ثبت 96905 

بنام حیدر على حجتى نجف آبادى  فرزند جعفر   ثبت و ســند شماره چاپى 321425صادر و 
تسلیم گردیده و بعداً بموجب سند انتقال شماره 105507- 1378/6/3 دفترخانه 88 نجف آباد 
به  نفیسه طالبى نجف آبادى فرزند حیدر انتقال شده است و بموجب سند انتقال شماره 17371 
مورخه 1387/4/16 دفترخانه 72 نجف آباد به نامبــرده انتقال  گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/03/08 - 1140317/م الف- مهدى 
صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى /3/108

آگهى تغییرات
 شــرکت ریف ایران ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 12385 و شناســه ملى 
10720135832 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
 آقاى مجید تباشــیرى اصفهانى به شماره 
ملى 1286602904 ، آقاى آرش منتظرى 
سفید دشتى به شماره ملى 1815636130 
و خانم شکوفه تباشیرى اصفهانى به شماره 
ملــى 1272005951 بســمت اعضاى 
اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1400/07/25 
انتخاب گردیدند. - موسســه حسابرسى 
وخدمات مدیریت آرمان روش حسابداران 
رسمى به شناسه ملى 10100552060 
و شــماره ثبت 14849 و آقاى حمید شاه 
مرادى کدملى 1170086772 به ترتیب 
بسمت بازرس اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1141653)    

آگهى تغییرات 
شــرکت ریف ایــران ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 12385 و شناسه ملى 
10720135832 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/08/26 آقاى 
مجید تباشیرى اصفهانى به شماره ملى 
1286602904 بســمت رئیس هیات 
مدیره ، آقاى آرش منتظرى سفید دشتى 
به شماره ملى 1815636130 بسمت 
مدیرعامل و خانم شــکوفه تباشــیرى 
اصفهانى به شماره ملى 1272005951 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1400/07/25 انتخاب و کلیه اســناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمى با دو امضاء از سه امضاى رئیس 
هیات مدیــره ، مدیرعامل و نائب رئیس 
هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد.ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

     (1141654)

آگهى تغییرات 
شرکت موج مدرن اسپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 1569 و شناســه ملى 
10260655745 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى ســالیانه مورخ 
1400/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: محمد شیخان شــمس آبادى به کدملى 
1819057976 بســمت مدیرعامــل و 
عضو هیات مدیره محمدرضا پورهادى به 
کدملى 1090373090 بســمت رئیس 
هیات مدیره و بهروز جوشــقانى به کدملى 
0490329853 بســمت نایــب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. مجتبــى براهیمى بــه کد ملى 
1199873705 و زهرا عباسى دیزیچه به 
کدملى 5410005406 بترتیب به سمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهــت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردیــد .کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شــرکت و اوراق 
عادى و ادارى با امضا مدیرعامل یا رئیس 
هیات مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر

 مى  باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1141676)     

آگهى تغییرات 
شــرکت جاوید فن ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 5694 و شناســه ملى 
10260268300 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - علیرضا جاوید به شماره 
ملــى 1286022029، حمیدرضــا 
جاوید به شــماره ملى 1288071663 
و توران کاشــانى نیا به شــماره ملى 
1281719013 به سمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - مســعود رضایى به شماره 
ملى 1272052400 به سمت بازرس 
اصلى و مرتضى طاهرى دولت آبادى به 
شــماره ملــى 8473  660914 بــه 
ســمت بازرس علــى البــدل براى 
مدت یــک ســال انتخاب شــدند. - 
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1141666) 

تاسیس
 شرکت سهامى خاص بیالن سپاهان شایگان درتاریخ 1400/03/03 به شماره ثبت 67892 به شناسه ملى 14010047140 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و فروش کاال و لوازم خانگى ، فرش ، آهن آالت ، 
مصالح ساختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى 
و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله پرتمان ، خیابان امام خمینى ، کوچه شهید مفتح[63] ، پالك - 21 ، ساختمان طاوس خانه ، بلوك 1 ، طبقه پنجم ، واحد 38 کدپستى 8139757626 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 4195109 مورخ 1400/02/28 نزد بانک صادرات شعبه امام خمینى با کد 1904195 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى میثم سلطانى به شماره ملى 1270483226 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سیده نیره حسینى به شماره 
ملى 1271626993 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسعود سلطانى به شماره ملى 1293168361 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ایران قائلى به شماره ملى 1280805791 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم آسیه بازوکار به شماره ملى 1286070031 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1141665)  

...ادامه از صفحه اول
بر اساس آن دست اندرکاران رسانه هاى مکتوب و دیجیتال 
را مورد توجه خود قــرار دهد، بلکه ایــن مجموعه دقیقا 
«موظف» است که در حوزه رســالت هاى اجتماعى خود، 
بدون حرف و حدیث و منــت، چتر حمایتى اش بر ســر 
رسانه ها گسترده باشد و به طور مستمر گسترش نیز داشته 
باشــد تا به طور متقابل از خدمات رســانه ها نیز در زمینه 
اطالع رسانى و جریان ســازى افکار عمومى در همراهى 
با برنامه هاى حوزه شهروندى بهره مند شود ولى...، مهم 
شیوه، روش و ماهیت این حمایت است که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
به طــور کلى پرداخــت پول و هدیــه و مــواردى از این 
قبیل به خبرنــگاران و آن هم در پایان جلســات خبرى و 
کنفرانس هاى مطبوعاتى را در شأن جامعه اطالع رسانى 
نمى دانیم. ایــن روش اقدام بى معنایى اســت که هر روز 
بیشتر از قبل اسیر تجمل و تشریفات شده و نفس کار را زیر 
سئوال مى برد. اگر قرار است شهردارى یا هر ارگان و اداره و 
سازمان و شرکت دولتى یا خصوصى از خبرنگاران تجلیل و 
قدردانى کند، چرا این کار باید در حاشیه یک نشست خبرى 
صورت گیرد؟ آیا نمى توانند یک روز در ســال را به این کار 
اختصاص داده و بدون آن که بخواهند مصاحبه رسانه اى 
داشته باشند، صرفا به تجلیل و تکریم و تقدیر فعاالن حوزه 
خبر و مطبوعات بپردازند تا رویدادى در شــأن خبرنگاران 
و جامعه رسانه اى اصفهان شــکل بگیرد؟ قطعا، هم این را 
مى دانند و هم مى توانند ولى وقتى چنین نمى کنند و کار را به 
حاشیه مصاحبه پایان سال خود مى کشانند، چند حالت دیگر 
متصور مى شود و از آن جمله اینکه سخنان مصاحبه شونده و 
صدر نشین مجلس چنان بى ارزش و کم اهمیت است که به 
صورت خاص براى انتشار آن باید تدابیر مالى در نظر گرفت. 
آیا سخنان رییس شوراى شهر و شهردار اصفهان در جلسه 
مطبوعاتى پایان سال گذشته شامل چنین تعبیرى بوده است 

که با توزیع کارت هدیه همراه شده است؟ 
از شــهردار اصفهان انتظار نداریم! چرا کــه وى علیرغم 
اینکه ســعى مى کند رفتار خود را غیر حزبــى جلوه دهد 
ولى به شــهادت بســیارى از مدیران منصوب او، تنها در 
دایره یک مجموعه محدود از اقوام و دوســتان سیاســى 
که در شــهردارى به کار گرفته و تنها به آنان اعتماد دارد، 
مى اندیشــد و عمل مى کند، ولى رییس شــوراى شهر 
اصفهان که در تدبیر و تعقل و تجربه مشــهور اســت، آیا 
نمى توانســت رویــه اى دیگــر را در پیش گیــرد تا در 

پول پاشى شهردارى، رفیق و شریک و شاهد نباشد؟
اگر بحث تجلیــل و تکریم از خبرنگاران در میان باشــد، 
راه و روش و شیوه هاى مختلفى وجود دارد و اى کاش کسى 
در این شورا و شهردارى بخواهد کارى را به شکل صحیح و 

منطقى آن انجام بدهد.
مگر شــهردار قبلى اصفهان نبود کــه معاونین و مدیران 
ارشــد خود را مکلف کرد تا حداقل یک روز در ســال به 
دفاتر رســانه اى ســر بزنند و خدا قوت بگویند و خودش 
نیز پیشــگام تمام آنها در تقدیــر و تکریــم خبرنگاران 
شــد؟ آیا شــهردار فعلى اصفهان هم چنین خاطراتى از 
خود به یادگار گذاشــته اســت؟ آیا اعضاى شوراى شهر

نمى توانســتند در این زمینــه الگو و آموزگار شــهردار 
اصفهان باشــند؟ آیا آنان بعد از چهار ســال، به دفتر هیچ 
رســانه اى رفته اند و اصال مى دانند شرح گفته هاى شان 
در کدام رســانه ها منتشر شــده اســت یا فقط به کتاب

350 صفحه اى و روزنامه و خبرگــزارى خاص خود نظر 
دارند؟

همین االن با یکى از اعضاى شوراى شهر تماس بگیرید 

و از او بخواهیــد که نام رســانه هاى محلــى اصفهان را 
بر زبان بیاورد. قاطعانه باید گفت که بعید است از عهده چنین 
کار ساده اى برآید. در چنین شــرایطى، آیا نباید از چشم و 
گوش بستن بر ولخرجى هاى شهردارى به بهانه تکریم و 

تقدیر خبرنگاران برآشفت و فغان کرد؟ 
حــال موضوع اصلــى یادداشــت قبلى با یک ســئوال، 
واضح تر مى شود که آیا شــوراى شهر اصفهان که از رأى 
مردم خاســتگاه گرفته و به نیابت از همــان مردم، وظیفه 
نظارت بر دخل و خرج شــهردارى را عهده دار شده است، 
نباید با شناخت صحیح از موقعیت و شرایط اقتصادى فعلى، 
به جاى مشارکت در ریخت و پاش هاى شهردارى و انتشار 
رنگین نامه هایى به اسم کتاب و... به کار اصلى خود یعنى 
نظارت بر عملکرد شهردارى بپردازد و از اسراف در صرف 
بودجه اى که ریال به ریال آن از عوارضى تأمین شــده که 

مردم پرداخته اند، جلوگیرى کند؟
اعضاى شوراى شهر به نام مردم و با راى مستقیم مردم به 
کرسى پارلمان اصفهان رسیده اند و به نیابت از مردم وظیفه 
نظارت بر عملکرد شهردارى را بر عهده دارند تا از هر چیزى 

که به خیر و صالح شهر و شهروندان نیست جلوگیرى کنند. 
نه اینکه چشم بر همه چیز ببندند و ریخت و پاش ها را ببینند 
و سکوت کنند یا حتى سامان بدهند تا صرفا منافع شخصى 

و باندى و جناحى شان محفوظ بماند و افزون شود.
شــاید براى پرداختن به موارد فوق الذکــر و طرح کنش 
مورد انتظار از شــوراى شهر اصفهان در شــرایط فعلى، 
کمى دیر شده باشــد و با زمان محدودى که به پایان دوره 
حضور آنان در مسیر هدایت شــهردارى باقى مانده است، 
اقدام خاص و چشــمگیرى را نتوانند به فرجام برســانند 
ولى بــا توجه به شــدت گرفتــن ریخت و پــاش هاى 
غیر قابل کنترل روابط عمومى شــهردارى در رسانه هاى 
مکتوب و مجازى که گویــا با امیال سیاســى و باندى و 
جناحى نیز همراه اســت، اینگونه به ذهن متبادر مى شود 
که ظاهرا حاکمان شــهردارى براى ایــام پایانى صدارت 
خود در این ســاختار، تدارکات ویژه و برنامه هاى خاص و 
پر هزینه اى را در نظر گرفته اند تا مثال ُحسن ختام کارشان 
باشد و زمین و زمان بدانند که در ایران و جهان از بهترین ها 
و برترین ها بوده اند و مثل آنان تاکنون در هیچ کجا بوجود 

نیامده و نخواهد آمد!
به بیان واضح تر، در چنین روز و حالى، اگر چه شــوراى 
شــهر تاکنون ســعى کرده با ســکوت در برابر اقدامات 
غیر ضرور شــهردارى، مثال خود را همراه و همراســتا با 
منصوبان این ســاختار نشــان بدهد و براى خود اختیار 
و قدرت مخالفــت در برخى حــوزه ها را قائل نیســت 
ولى حداقــل اعضاى این شــورا مى تواننــد از تحمیل 
هزینه هاى غیر ضرورى نظیر انتشــار کتــاب و بولتن 
و نشــریه و تهیــه فیلــم و کلیــپ و گردهمایى هاى

پر هزینــه بــراى تبلیــغ و معرفــى دیرهنــگام خود 
جلوگیــرى کنند تا نه تنها شــائبه فعالیــت انتخاباتى با 
تمســک بــه بودجه شــهردارى بوجــود نیایــد، بلکه 
نیــازى بــه طــرح انتقــادات مطبوعاتــى و بالطبع، 
تحریــک برخى همکاران رســانه اى توســط برخى از 
کارکنــان روابط عمومــى و اداره ارتباطات رســانه اى 
شــهردارى براى اعتراض به دیدگاه هــاى جارى ایجاد

 نشود.

به نام مردم، به کام شوراى شهر!
رئیس  اداره امور تربیتى مشاوره و مراقبت در برابر 
آسیب هاى اجتماعى، آموزش  و پرورش اصفهان، 
گفت: محوریت  «رویداد دانش آموزى ردپا»  در 
حوزه کارآفرینى اجتماعى براى شــهر زیست 
پذیر اســت، از ابتداى  کار در ایــن رویداد حدود

 450 دانش آموز داوطلبانه شرکت کردند و براى 
مرحله پایانى 60 دانش آموز به رقابت پرداختند.

مریم ژاله اظهار کرد: پــروژه دانش آموزى ردپا 
برخاسته از یک دغدغه اجتماعى بود و با درس 
کارآفرینى ترکیب شد، این اتفاق زمانى افتاد که 
پیدا کردن یک مسئله و ارائه ایده براى آن و تبدیل 
آن ایده به یک راهکار عملى (پروژه) مطرح شد، 
واژه تسهیل گرى که در طرح یارى گران زندگى 
آمده به طور دقیق نزدیک به واژه مربى گرى در 

مفاهیم آموزشى است.
وى اضافه کرد:  این رویداد شیوه اى نوآورانه در 

آموزش به دانش آموزان است. 

ثبت نام کتابفروشــى ها در طرح «بهارانه کتاب 
1400» همزمان با سراسر کشوردر استان اصفهان 
آغاز شد. کتابفروشى هاى سراسر کشور مى توانند 
با مراجعه به  پایگاه خبرى tarh.ketab.ir در طرح 

«بهارانه کتاب1400» ثبت نام کنند.
کتابفروشى هاى مشــارکت کننده در طرح هاى 
قبلى، براى تایید شرکت در بهارانه کتاب 1400 
نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و کافى است با مراجعه 
به قسمت کاربرى خود شرایط شرکت در طرح را 

تایید و اطالعات خود را کنترل و ویرایش کنند.
 در این طرح، کتابفروشى هایى که شرایط الزم 
را دارند، پس از ثبت نــام، مى توانند کتاب هاى 
خود را که با شرایط تعیین شده مطابقت داشته به 

خریداران بفروشند.
طرح بهارانه کتــاب 1400از 17خرداد به مدت 
یک هفته در کتابفروشــى هاى سراســر کشور 

برگزار مى شود.

به طور کلى پرداخت 
پول و هدیه و مواردى 

از این قبیل به 
خبرنگاران و آن هم در 
پایان جلسات خبرى و 

کنفرانس هاى مطبوعاتى 
را در شأن جامعه 

اطالع رسانى نمى دانیم. 
این روش اقدام بى 

معنایى است که هر روز 
بیشتر از قبل اسیر 

تجمل و تشریفات شده 
و نفس کار را 

زیر سئوال مى برد

رقابت 60 دانش آموز 
در 12 تیم 

آغاز ثبت نام 
در بهارانه  کتاب
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مدت زمان استفاده از یک مسواك
 چقدر است؟

تجویز دارو و دســتور پزشک گاهى الزم اســت اما تا زمانى که تغییرات 
مناسب را در سبک زندگى تان ایجاد نکنید، ســالمت عمومى تان بهبود 
نخواهد یافت. در واقع بعضى از بهترین چیزها براى سالمتى در داروخانه ها 

فروخته نمى شوند و نیازى نیست پولى بابتشان بدهید.
تحقیقات نشان مى دهد قدردان بودن و نشان دادن شکرگزارى به سالمت 
جسم و روح کمک مى کند. مثًال معلوم شده افرادى که عادت به شکرگزارى 
دارند کمتر از درد و ناراحتى ها شکایت مى کنند و استقامت و انگیزه بیشترى 
براى مراقبت از سالمتى خود دارند. پژوهش ها حتى نشان مى دهند افرادى 
که قدردانى خود را نشــان مى دهند، کمتر عصبانى مى شــوند و روحیه 

تهاجمى ندارند و داراى سطح سالم ترى از اعتمادبه نفس هستند.
یکى از راه هایى که مى توانید در زندگى روزمره خود سپاسگزار باشید این 
است که دفترچه شکرگزارى روزانه داشته باشید. هر روز پنج چیزى را که 
بابت آن ها قدردان هستید در این دفترچه بنویسید و در طول روز به آن ها 

فکر کنید.
نور خورشید

نور خورشــید حالتان را خوب مى کند. یک اختالل شــایع به نام اختالل 
خلقى فصلى وجود دارد که باعث مى شود وقتى روزها کوتاه مى شوند افراد 
احســاس افســردگى و بى حالى کنند، چون کمتر از نور خورشید استفاده 

مى کنند.
ضمنًا نور خورشید باعث افزایش ســطح ویتامین D در بدن مى شود که 
ویتامینى هورمون مانند بوده و براى عملکرد سیســتم ایمنى و سالمت 
اســتخوان مهم اســت اما به حس و حال بهتر نیز کمک زیادى مى کند. 
بیشــتر افراد مدت زمان زیادى را در خانه و فضاى بســته مى گذرانند که 
براى سالمتى شان مضر است. روزانه دست کم نیم ساعت براى پیاده روى 
صبحگاهى زیر نور خورشید وقت بگذارید، حتى اگر وقت محدودى دارید.

هواى تمیز
طبق آمار سازمان بهداشت جهانى، در سراســر دنیا 4,2 میلیون مرگ با 
کیفیت بد هوا مرتبط هستند. آلودگى هوا، ریســک بیمارى هاى قلبى و 
عروقى، ســکته مغزى و عوارض ریوى را افزایش مى دهد. ضمنًا هواى 
فضاى داخل خانه نیز به دلیل بخارات آشــپزى و محصوالت شوینده و 
پاك کننده و دیگر مواد شــیمیایى، کیفیت خوبى ندارد. در صورت امکان 
جایى زندگى کنید که هواى تمیزى دارد و هواى داخل خانه را فیلتر کنید.

خواب باکیفیت
مطالعات نشان مى دهند افرادى که هر شب کمتر از شش ساعت مى خوابند 
بیشتر احتمال دارد طول عمر کوتاه ترى داشــته باشند. ضمنًا افرادى که 
دیابت یا فشارخون دارند، اگر شب ها کمتر از شش ساعت بخوابند، دو برابر 

بقیه در معرض مرگ زودهنگام هستند.
کیفیت خواب نیز مهم است. اگر معموًال شب ها آنقدر این پهلو و آن پهلو 
مى کنید تا خوابتان ببرد، پس کیفیت خوابتان خوب نیست و بهتر است به 
یک پزشک متخصص خواب مراجعه کنید. مشکالتى مانند آپنه خواب و 
برخى از داروها نیز مى توانند به خواب رفتن و در خواب ماندن را سخت تر 

کنند.
به خواب خوب اولویت بدهید و هر روز و هر شب سر ساعت مشخصى از 
خواب بیدار شوید و بخوابید تا بدنتان عادت کند. اتاق خوابتان هیچ نورى 
نداشته باشــد و خنک باشــد. نور و گرماى زیاد مى تواند ترشح هورمون 

مالتونین را که هورمون خواب آور است کاهش دهد.
تنفس درست

بیشتر افراد تند تند و سطحى نفس مى کشند. این الگوى تنفس نادرست، 
کیفیت دى اکسید کربن را در خون کاهش مى دهد، pH خون را باال مى برد 
و مى تواند عاملى براى ایجاد اضطراب و تشدید استرس باشد. تنفس سالم 
و درست، تنفس شکمى اســت؛ یعنى وقتى نفس مى گیرید نه تنها قفسه 

سینه، بلکه شکم تان نیز باز شود.
وقتى درست نفس مى کشید، اگر یک دست خود را روى باالى شکم تان 
قرار دهید و دست دیگر را روى سینه، دســتى که روى شکم است با هر 

تنفس باید بیشتر از دست دیگر باال بیاید.
این شیوه کمک مى کند سطح دى اکســید کربن در خونتان تعدیل شده 
و ســطح pH نیز در خونتان تغییر کند و در نتیجه بیشتر احساس آرامش 
مى کنید و اضطرابتان کم مى شود. خیلى از مشکالت مرتبط با استرس با 

یادگرفتن تنفس درست، قابل حل هستند.
معاشرت و ارتباط اجتماعى

مطالعات نشان داده اند افرادى که ارتباطات خوبى با دیگران دارند و به طور 
مرتب اهل معاشرت هستند، هم جسم سالم ترى دارند و هم شادترند. برقرار 
کردن ارتباطات خوب با دیگران و داشتن روابط دوستانه با باالتر رفتن سن، 

اهمیت بیشترى هم پیدا مى کند.

پس کناره گیرى نکنید و از اجتماعات فاصله نگیرید. حتى اگر این روزها به 
خاطر پاندمى کرونا مجبورید از جمع دورى کنید، با تلفن و اینترنت، ارتباط 

خود با دوستان را حفظ کنید. این خیلى مهم است!
یاد گرفتن چیزهاى جدید

وقتى شما چیزهاى جدیدى یاد مى گیرید، مغزتان ارتباطات جدیدى شکل 
مى دهد که باعث مى شود آتروفى مغز که از دست رفتن بافت مغز و عملکرد 
آن که عامل پیرى اســت، به تأخیر بیفتد. دو تا از بهترین فعالیت هایى که 
سالمت مغز را تقویت مى کنند، یاد گرفتن زبان جدید و یاد گرفتن مهارتِ  

کار کردن با یک وسیله ى جدید است.
مطالعات نشان مى دهند افرادى که بیشــتر از یک زبان بلدند، به احتمال 
کمترى به آلزایمر مبتال مى شوند و اگر دچار این بیمارى هم بشوند عملکرد 
مغزشان بهتر است. کار کردن با یک ابزار جدید، مغزتان را وادار مى کند به 

راه هاى جدیدترى فکر کند.
مهم این اســت که چیزى یاد بگیرید که برایتان کامًال جدید است یا در 
زمینه اى است که کامًال با آن ناآشــنا هستید. در کالسى ثبت نام کنید که 
موضوعش را تا به حال یاد نگرفته و کشــف نکرده اید تا مغزتان در برابر 

پیرى و سالخوردگى دفاع بیشترى داشته باشد.
تحرك بدنى

همه مى دانیم که تحرك بدنى براى جســم و روح خوب است. در واقع، 
ورزش براى تمام اندام ها و ارگان هاى بدن مفید است، نه فقط براى قلب. 
ورزش با برقرار کردن ارتباطات جدید در مغز و بهبود شیوه  خون رسانى و 
انتقال بهتر اکسیژن و کاستن از ریسک سکته مغزى، به سالمت مغز کمک 
بزرگى مى کند. پس حتمًا ورزش را در برنامه روزانه خود بگنجانید و به آن 

عادت کنید. حداقل نیم ساعت پیاده روى روزانه را فراموش نکنید!
وقت گذراندن در طبیعت

طبیعت درمانگر است! مطالعات نشــان مى دهند غرق در طبیعت شدن، 
فشارخون و ضربان قلب را پایین مى آورد و استرس را کاهش مى دهد.

وقتى با طبیعت ارتباط برقرار مى کنید، سیستم پاراسمپاتیک فعال مى شود که 
مربوط به استراحت و آرامش سیستم عصبى است. ضمناً درختان، مواد شیمیایى 
طبیعى به نام فیتونسید تولید مى کنند که تأثیر خوبى بر عملکرد سیستم ایمنى 
دارد. زمانى را براى ســپرى کردن در طبیعت در نظر بگیرید و وقتى در خانه 

هستید، پرده ها را کنار بزنید تا نور طبیعى بیشتر به داخل بیاید.

عوامل مؤثر در سالمتى که نیازى
 به تجویز پزشک ندارند

علت هاى اختالل صدا
اختالل در صوتى که هنگام گفتار ایجاد مى شود، اختالل صدا نام دارد که انواع مختلفى دارد: گرفتگى صدا، 

نفس آلودگى صدا، خستگى صوتى، کاهش دامنه آواسازى، بى صدایى، لرزش و...
 تغییر صدا گاهى اوقات در پى عفونت دســتگاه تنفسى فوقانى ایجاد مى شــود که تا دو هفته بیشتر به طول 

نمى انجامد. عفونت قسمت باالى سیستم تنفسى که در پى ســرما خوردگى ایجاد مى شود سبب تورم تارهاى 
صوتى مى شود و در نتیجه میزان ارتعاش آن ها را تغییر مى دهد و باعث مى شود که فرد صداى غیر نرمالى پیدا کند. 

کاهش استفاده از صدا (استراحت دادن به تارهاى صوتى) سبب تسریع روند بهبود مى شود. به هر حال پس از بهبود برونشیت 
یا سرما خوردگى صداى شــخص به حالت اولیه خود باز مى گردد اما اگر پس از طى کردن مدت زمانى در حدود دو تا چهار هفته 

توانایى هاى صوتى به حالت اولیه خود بازنگشت، بیمار باید تحت نظر مستقیم یک پزشک متخصص گوش و حلق و بینى قرار بگیرد. 
آزمایش ها و تست هاى پزشکى تشخیص سالمت گلو و حنجره پس از تغییر صدایى که بیش از یک ماه باقى بماند به ویژه به افراد 

سیگارى توصیه مى شود.
نکته: تغییر در صدا یکى از اولین و مهم ترین عالیم ســرطان حنجره است که تشخیص سریع و به موقع آن به شدت بر میزان تاثیر 

پذیرى درمان اثر گذار خواهد بود.

روى زمین غذا خوردن چه فوایدى دارد؟

غذا خوردن پشت میز شــاید راحت باشد اما لزومًا 
بهترین حالت ممکن براى سالمتى ما نیست. ما 
در محل کارمان مدت زیادى را پشت میز سپرى 
مى کنیم و بعــد از آن در حالى که در ماشــین یا 
وســایل نقلیــه عمومى نشســته ایم بــه خانه 
بازمى گردیم تا بــاز هم بنشــینیم، البته این بار 
براى خوردن شام. اما بیشــتر خانواده هاى ژاپنى 
غذایشــان را روى زمین مى خورنــد و حتى در 
رستوران هاى 5 ســتاره ژاپن هم احتمالش کم 

است صندلى اى پیدا کنید.

1- به هضم غذا کمک مى کند
وقتى چهار زانــو روى زمین مى نشــینید و غذا 
مى خورید، همزمان بدون هیچ تالش و زحمتى 
یوگا هم مى کنید. اعتقاد بر این است که چهار زانو 
نشستن باعث مى شــود خون بیشترى به سمت 
معده جریان پیدا کند، امــرى که کمک مى کند 
مواد غذایى راحت تر هضم شوند و بتوانید بیشتر 
ویتامین ها و مواد مغذى آن هــا را دریافت کنید. 
وقتى به جلو خم مى شوید تا غذا را از بشقاب تان 
بردارید و بعد هم به حالت اول خود برمى گردید تا 
غذا را ببلعید، عضالت شکم تان قوى مى شود که 

این امر مى تواند جلوى نفخ را بگیرد.

2- ممکن است به کاهش وزن کمک کند
غذا خوردن روى زمین بــه عملکرد بهتر عصب 
واگ کمک مى کند. از دســتگاه گــوارش تان 
هورمونى به نام لپتین ترشح مى شود که با ارسال 
سیگنال به عصب واگ، سیر شدن تان را به آن خبر 
مى دهد. اگر عصب واگ درست کار کند، این امر 

مى تواند جلوى پرخورى شما را بگیرد.

3- انعطاف پذیرى بدن را بیشتر مى کند
نشســتن طوالنى مدت بر روى صندلى ممکن 
اســت باعــث پشــت درد شــود و در نهایت به 
دیسک هاى ستون فقرات فشار وارد کند، اما وقتى 
روى زمین مى نشــینید زانوهــا و لگن تان کش 
مى آید. این حالت کمک مى کند با هر گازى که به 

غذایتان مى زنید بدن خود را باال بکشید، در نتیجه 
مانع از قوز کردن تان مى شود و پشت و کتف تان 

را قوى تر مى کند.

4- ممکن اســت به طوالنى تر شدن 
عمرتان کمک کند

اگر از حالت چهار زانو به راحتى و بدون هیچ کمکى 
از جا بلند مى شوید، احتماًال بیشتر عمر مى کنید. 
غذا خوردن روى زمین و بلند شدن چند باره از روى 
زمین طى روز، یکى از ساده ترین روش ها براى 

بیشتر کردن عمر خود است.

5- سالمت مفصل ها را حفظ مى کند
وقتى مدت زیادى را روى صندلى مى نشــینید، 
لگن تان خشک مى شــود. با این حال، نشستن 
روى زمین به شــما این امکان را مــى دهد که 
لگــن و زانوهاى خود را کشــش دهیــد، امرى 
که باعث افزایــش انعطاف پذیــرى مفصل ها 
مى شود. برخى حالت هاى نشستن، مثل زانو زدن 
و چمباتمه زدن، عضــالت را حتى وقتى در حال 
استراحت هســتید هم به کار مى گیرد، چون شما 
را به درگیر کردن عضالتى وامى دارند که هنگام 

نشستن روى صندلى فعال نیستند.

6- فرم بدن را بهبود مى بخشد
وقتى جاى نشســتن تان هیچ تکیه گاهى براى 
پشت تان نداشته باشد، این مســأله شما را وامى 
دارد تا عضالت میان تنه ى خــود را درگیر کنید، 
امرى که براى فرم بدن مفید اســت. با این حال، 
حواس تان باشد که هنگام نشستن روى زمین قوز 
نکنید چون این کار ممکن است منجر به پشت درد

 شود.

7- ذهن را آرام مى کند
انجام یــوگا هنگام خوردن غذا ذهــن را آرام هم 
مى کند. وقتى ذهن تان آرام باشــد، مى توانید از 
غذاى خود لذت بیشترى ببرید و فقط تا جایى که 

سیر شوید غذا بخورید.

عمر مسواك مسئله بسیار با اهمیتى در سالمت و 
بهداشت دهان و دندان است و نباید دائما از یک 

مسواك در مدت زمانى طوالنى استفاده کرد.
همه افراد از این موضوع آگاهى دارند که نباید دائما 
از یک مسواك در مدت زمانى طوالنى استفاده کرد 
و عمر مسواك مسئله بسیار با اهمیتى در سالمت 

و بهداشت دهان و دندان است.
یکى از روش هایى که مى توان تشخیص داد عمر 
مسواك تمام شده اســت یا خیر این است که به 
ظاهر مســواك توجه کنید اگر عمر مسواك تمام 
شده باشد موهاى مسواك حالت شکسته و خمیده 
به خود مى گیرد و موهاى خمیــده قابلیت تمیز 

کردن دندان را از دست مى دهد.
انجمن دندانپزشــکان اعالم کردند که میانگین 
عمر مفید مســواك براى کسانى که دو بار در روز 
مسواك مى زنند 3 ماه و براى افرادى که یک بار 

در روز مسواك مى زنند 6 ماه است.
پس از استفاده در مدت زمان مشخص شده براى 
عمر مفید مســواك که همان 3 یا 6 ماه اســت 
مســواك دیگر قابلیت از بین بردن جرم دندان و 

تمیز کردن را ندارد.
یکى دیگر از دالیل تعویض مســواك این است 
که پس از ســرماخوردگى، گلــودرد، آنفوالنزا و

 بیمارى هاى دیگر، باکترى هاى بر روى مسواك 
تجمع کرده و استفاده از مسواك پس از بهبودى 

مى تواند مجدد بیمارى ایجاد کند.
مسواك فرسوده مى تواند به لثه ها آسیب برساند 
و همچنین مسواك نامناسب و سفت باعث عقب 

رفتن لثه ها مى شود.
مشکل دیگرى که با اســتفاده مکرر از مسواك 
فرسوده بروز میکند تحریک دندان و لثه است که 
به ایجاد شکاف هاى V شکلى نزدیک خط لثه ها 

منجر میشود. پس:
مسواك را هر 3 تا 6 ماه تعویض کنید. در صورتى 
که بیمار شــده اید، مســواك را تعویــض کنید. 
مســواك را در ظرف دربســته نگهدارى نکنید 
زیرا این کار منجر به رشــد باکترى ها بر روى آن 
خواهد شــد. قبل از کنار گذاشتن مسواك آن را با 
آب بشویید تا بزاق دهان و خمیردندان از روى آن 
پاك شوند. مســواك را به صورت عمودى قرار 
دهید تا بین موهاى آن خشــک شــود. مطمئن 
شوید مسواك با اشــیاى دیگر در تماس نیست. 
جعبه دربسته باعث رشــد باکترى ها خواهد شد 
بنابراین جعبه مســواك را باز نگــه دارید. قبل از 
اســتفاده مجدد از مســواك، به آن اجازه دهید تا 

خشک شود.

رفتگى صدا، 

شتر به طول
بتورم تارهاى

غیر نرمالى پیدا کند. 
حال پس از بهبود برونشیت  هر

ت زمانى در حدود دو تا چهار هفته 
ص گوش و حلق و بینى قرار بگیرد. 
 یک ماه باقى بماند به ویژه به افراد 

و به موقع آن به شدت بر میزان تاثیر 

آویشن در صنایع غذایى، دارویى، بهداشتى و آرایشى 3 خاصیت آویشن
استفاده مى شــود. این گیاه در بازار به صورت برگ 
خشک شده، روغن یا اسانس و عرق موجود است. از 
برگ خشک آویشن عالوه بر دمنوش به عنوان طعم 
دهنده انواع گوشت، ساالد، لبنیات و ادویه خورش ها 

استفاده مى شود.
گیاه آویشن سرشــار از ویتامین هاى مفیدى چون 
A و C و عناصر مهمى مانند پتاســیم، آهن، کلسیم، 
منگنز، منیزیم و سلنیوم است. عالوه بر این، آویشن 
داراى آنتى اکسیدان هاى قدرتمندى چون لوتئین، 
زاکســتین و تیمونین اســت. در بین ترکیبات این 
گیاه دارویى دو ماده ارزشــمند به نــام «تیمول» و 
«کارواکرول» به چشــم مى خورد که خاصیت ضد 

باکتریایى و ضد قارچى باالیى دارد.

1- درمان سرفه و گلودرد با آویشن
آویشن براى درمان سرفه، گلودرد، برونشیت، تنگى 
نفس و سرماخوردگى موثر است. این گیاِه خلط آور 
مى تواند عفونت هاى ناشى از تجمع سرماخوردگى و 
آنفلوآنزا را از مجارى تنفسى و گلو پاك کند. استفاده 
از دمنوش یا جوشانده برگ هاى خشک آویشن دو 
بار در روز در هنگام بیمارى براى رفع سرفه و گلودرد 

موثر است.

2- درمان نفخ و دل درد
گیاه دارویى آویشــن درد، ورم و نفخ معده را از بین 
مى برد. این گیاه فرایند هضم را بهبود مى بخشــد. 
مصرف منظم آویشن در کاهش عالیم سندروم روده 
تحریک پذیر موثر اســت. برخى از پودر آویشــن 

به همــراه نعناع یــا پونه روى ماســت اســتفاده
 مى کنند. این شیوه براى درمان نفخ معده بسیار موثر 

است.

3- تقویت سیستم ایمنى بدن
آویشــن داراى ویتامین هاى C، E، B، A، پتاسیم، 
آهن، کلسیم، منگنز، فسفر، منیزیم و سلنیوم است. 
همچنین  این گیــاه آنتى اکســیدان هایى دارد که 
مى تواند سپرى در برابر انواع بیمارى ها به خصوص 
سرماخوردگى و آنفلوآنزا باشد. امروزه فراورده هاى
مختلفــى از گیــاه آویشــن تولید شــده اســت. 
ازجمله این فــراورده ها مى توان بــه روغن، عرق، 
چاى کیســه اى و شــربت یا عصاره آویشن اشاره 

کرد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خداونــد اســالم را به گونــه اى اســتحکام بخشــید کــه پیوندهایش 
نگســلد و حلقــه  هایــش از هــم جــدا نشــود، زمانــش پایــان نگیــرد، 
قوانینــش کهنگــى نپذیــرد، شــاخه هایــش قطــع نشــود، راه هایش 
تنگ و خــراب نشــود و پیمــودن راهش دشــوار نباشــد، تیرگى در 
روشــنایى آن داخل نشــود و راه راســت آن کجى نیابد، ســتون هایش 
خم نشود و گذرگاهش بدون دشوارى پیمودنى باشد، در چراغ اسالم 

موال على (ع)خاموشى و در شیرینى آن تلخى راه نیابد.
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ایــن وظیفه اي اســت الهی، وظیفــه اي اســت ملی، وظیفه اي اســت 
انسانی، وظیفه اي است که ما باید به آن عمل بکنیم. همه مان باید در 

انتخابات شرکت بکنیم. 
ھمه در انتخابات 
کننــد شــرکت 

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اصفهان، مهدى مهرانگیز، دادیار دیوان 
عالى کشور و مدیرکل نظارت بر زندان هاى کل کشــور از کارخانجات زندان مرکزى 

اصفهان بازدید به عمل آورد.
مدیرکل نظارت بر زندان هاى کل کشور خاطرنشان کرد که اصفهان به عنوان مهد صنایع 
دستى شناخته میشود و زندانیان در کارگاه هاى بنیاد تعاون به خوبى این حرفه را یاد گرفته 

و مهارت واقعى کسب کرده اند.
وى همچنین تنوع و تخصص در حرفه هاى به کارگرفته شده در کارگاه هاى بنیاد تعاون 
زندان مرکزى اصفهان را تحسین و در پایان بر لزوم افزایش اشتغال مولد براى زندانیان 

تاکید کرد.

بازدید دادیار دیوان عالى کشور از کارخانجات زندان مرکزى اصفهان

محمد شــریعتمدارى، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در همایــش تجلیل از عملکرد 
بنگاه هاى اقتصادى برتر ( جهش تولید و بهره ورى) نشــان ممتاز جهــش تولید را به 

حجت ا... مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون اهدا کرد.
حجت اله میرزایى معاون اقتصادى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى در این همایش گفت: 

بانک توسعه تعاون در اجراى طرحهاى ملى، اقدامات متنوعى به اجرا در آورده است و مدیر 
عامل بانک نیز اهتمام ویژه اى به این مهم داشته است.

وى درباره نحوه انتخاب بنگاه هاى برتر اقتصادى از بین حدود 400 شرکت زیرمجموعه 
توضیح داد: در این زمینه شاخص هاى مهمى یعنى رشد فروش، رشد حاشیه سود ناخالص، 
رشد مقدارى تولید، رشد صادرات و درآمد ارزى، رشد سود، سرمایه گذارى جدید، توسعه 
محصوالت، تغییرات فنى و تکنولوژیک شــامل بازسازى، تعمیرات و نوسازى بنیادى و 
پیشرفت فیزیکى و مالى مد نظر قرار گرفتند. سازمان ها، هلدینگ ها و بنگاه هاى اقتصادى 
زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، نقش بسزایى در ایفاى نقش 10 درصدى 
این وزارتخانه در بخش تولید ناخالص داخلى (GDP) داشــتند و در پایان سال 1399 
ظرفیت بالقوه خود را به نمایش گذاشتند. هدف اصلى از برگزارى این همایش ارج نهادن 
به بنگاه هایى بود که به رغم تشــدید تحریم هاى ظالمانه اقتصادى آمریکا علیه ایران و 
فراگیرى کرونا با اقدامات خود در مسیر تحقق شعار سال گام برداشتند و به بهره ورى و کار 
آیى مطلوبى دست یافتند. در این همایش از 26 بنگاه اقتصادى برتر درزمینه تحقق جهش 

تولید و 11 شرکت برتر در راستاى دستیابى به بهره ورى تجلیل شد.

بانک توسعه تعاون نشان ممتاز جهش تولید دریافت کرد

مدیرعامل شرکت مهندسى آب و فاضالب کشور در جلسه ستاد 
پایش تنش آبى اصفهان که به صورت ویدئو کنفراس برگزار 
شد، بر تامین آب شرب پایدار مردم در فصل تابستان تاکید کرد.
حمید رضا جانباز با بیان این که امسال تابستان بسیار سختى 
در پیش داریم عنوان کرد: با افزایش دما در فصل تابستان از 
یک سو نیاز مردم به آب شرب به مراتب افزایش مى یابد و از 
سوى دیگر ظرفیت تامین آب شرب در اصفهان محدود است.

وى افزود: باید تدابیرى که به منظور تامین پایدار آب شــرب 
مردم در استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته است در آینده 

نزدیک عملیاتى شود.
جانباز تامین پایدار آب شرب را یکى از خواسته هاى اساسى 
مردم دانست و بیان داشت: با وجود تنگناهاى مالى و محدودیت 

منابع آبى باید بر تبعات ناشى از تنش آبى در کشور غلبه کرد تا 
همچنان رضایت مردم حاصل شود.

وى با اشاره به قطع برق در طول شــبانه روز اظهار داشت: 
شرکت هاى آب و فاضالب در سطح کشور باید راهکارهاى 
مختلفى براى تامین برق تاسیسات آبى در نظر گرفته باشند 
تا با هیچ گونه چالشــى براى تامین پایدار آب شــرب مردم 

مواجه نشوند.
■■■

در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در خصوص تامین آب شرب مردم در فصل تابستان 
گفت: هم اکنون در زمان قطع برق 85 دیزل ژنراتور به منظور 
تامین برق اضطرارى در تاسیســات بزرگ آبرسانى در سطح 

استان در مدار بهره بردارى قرار مى گیرد تا در فرایند تامین آب 
شرب مردم هیچ گونه مشکلى ایجاد نشود.

هاشــم امینى با اشــاره به اوج مصرف آب در فصل تابستان 
تصریح کرد: با هدف تامین پایدار آب شــرب مردم در فصل 
تابستان، مدیریت فشار در شبکه توزیع آب در دستور کار قرار 
دارد و با نصب فشار شکن در نقاط مختلف شبکه و استفاده از 
سامانه هاى تله مترى و تله کنترل، آب به صورت عادالنه میان 

مشترکین توزیع مى شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: 
در تمام شهر ها و روستاهاى استان گروه هاى مروجین مصرف 
بهینه آب فعال شده و عملیات زون بندى شبکه به منظور تامین 

پایدار آب شرب در سطح استان اجرایى شده است.

در جلسه ستاد پایش تنش آبى مطرح شد؛

تأکید بر تأمین پایدار
 آب شرب اصفهان در تابستان

تولید برق در نیروگاه اصفهان با ظرفیت کامل نیازمند تامین 
آب مى باشد. به گزارش روابط عمومى شرکت مدیریت تولید 
برق اصفهان، مهندس سعیدمحســنى، مدیرعامل شرکت 
تولید نیروى برق اصفهان با اعالم این خبر افزود: متخصصین 
وکارکنان این شرکت با تمام توان در شرایط سخت کرونایى 
تالش خود را جهــت آماده نمودن تمــام واحدهاى بخارى 
نیروگاه اصفهان قبل از پیک تابستان سال جارى انجام دادند. 
 وى در ادامه تاکید کرد در حال حاضر تمام واحدهاى بخارى 
این نیروگاه جهت تولید برق پایدار با ظرفیت کامل در آمادگى 

صد در صد مى باشد ولى با توجه به محدودیت آب هم اکنون 
با 25درصد ظرفیت در حال تولید برق میباشــد و در صورت 
تامین آب مورد نیاز میتواند با ظرفیت کامل برق را به شبکه 
سراسرى تحویل نماید  و ســهمى در کاهش خاموشى هاى 

شهر اصفهان داشته باشد.
 گفتنى است نیروگاه اصفهان در جنوب غربى اصفهان و در 
مجاورت رودخانه زاینده رود واقع شــده که داراى پنج واحد 
بخارى مولد برق با ظرفیت هاى متنوع و مجموع توان اسمى 

تولید 835 مگاوات برق مى باشد.

تولید برق، مشروط به رفع تشنگى واحدهاى نیروگاه اصفهان
مدیر برق نواحى شمالى شرکت توزیع برق اصفهان گفت : استخراج رمز 
ارزها نیاز به مصرف باالى برق دارد و متاسفانه افراد منفعت طلب با استفاده 

از تعرفه هاى یارانه اى اقدام به استخراج رمز ارز مى کنند 
باطنى تاکید کرد: با نصب کنتورهاى هوشمند بر روى اشتراکات دیماندى، 
کشاورزى و سایر مشترکین مى توانیم به محل تولید رمز ارزها  پى ببریم و 
با استفاده از نرم افزارهاى خاص تهیه شده در شرکت توزیع برق اصفهان 
که به تحلیل مصرف انرژى مشترکین بر اســاس پارامترهاى گوناگون 
مى پردازد  کشــف ماینرهــاى غیر مجــاز ( تولید کننــدگان رمز ارز ) 

امکان پذیر مى باشد. 

باطنى عنوان کرد : در یک مورد 500 دســتگاه ماینر  توســط همکاران،  
مشترکین، لوازم اندازه گیرى و دفتر حراست این امور  و ستاد کشف شد.

وى ابراز داشت ارزش دستگاههاى ماینر به مبلغ 8میلیارد تومان و میزان 
توان  انرژى برق مصرفى یک مگاوات مى باشد و این میزان توان مصرفى 

برابر 500 خانوار مى باشد. 
باطنى تصریح کرد : جهت معرفى مراکز تولید رمز ارزهاى غیر مجاز نیز 

پاداش مناسبى توسط صنعت برق کشور پرداخت مى گردد.
وى خاطر نشان کرد تا کنون هیچ مرکز مجاز  رمز ارز در اصفهان فعالیت 

نمى کند. 

کشف ماینرهاى غیر مجاز  امکان پذیر است

به گزارش روابط عمومى شرکت فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیارى، این شرکت در 
راستاى سیاست استفاده حداکثرى از توان تولیدکنندگان و صنعتگران داخلى، طى دو سال 
منتهى به فروردین ماه 1400، موفق به بومى سازى بخشى از تجهیزات و قطعات موردنیاز خود 

با ارزش بیش از 2 میلیون دالر گردیده است.
مدیر عملیات و مسئول کمیته بومى سازى شــرکت فوالد سفیددشت با اعالم این مطلب 
و با تأکید بر نهادینه شــدن بومى سازى و استفاده از توانمندســازى داخلى به عنوان یکى از 
اولویت هاى مهم این شرکت، یادآور شد: با تشکیل کمیته بومى سازى فوالد سفیددشت در 
سال 1397، شناسایى و سازمان دهى قطعات و تجهیزات با قابلیت تأمین از داخل در دستور 
کار قرار گرفت که حاصل این فرایند، بومى سازى بیش از 160 قطعه و تجهیز موردنیاز صنعت 
فوالد بوده است. ایمان سلیمانى افزود: بومى سازى قطعات و تجهیزات براى شرکت فوالد 
سفیددشــت از جنبه هاى مختلفى از جمله خودکفایى، توانمندسازى صنایع داخلى، کاهش 
هزینه هاى ارزى، قابلیت بهینه سازى و بازطراحى تجهیزات و قطعات، تسریع در فرایند خرید 

و سهولت دسترسى به خدمات پس از فروش، حائز اهمیت است.
 ،MV مسئول کمیته بومى سازى فوالد سفیددشت از طراحى و ساخت الکتروموتورهاى 

گلوب ولوها، دمپرهاى الکتریکى دمنده ها، عملگــر والوها، گیربکس هاى واحد کالریفایر، 
کالسیفایر و سیستم حمل مواد، روتور دمنده هاى سنگین، بدنه فن Stack، پمپ هاى دور 
باال، تیغه هاى فن برج هاى خنک کن و نمونه گیر اتوماتیک کوره به عنوان مهم ترین تجهیزات 

و قطعات بومى سازى شده این شرکت در سال 1399 یاد کرد.

ارزش افزوده 2 میلیون دالرى با بومى سازى در فوالد سفیددشت


