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8 خاصیت آلوئه ورا را بشناسیدزیست 1900 پرنده در باغ پرندگان وقتى رسول نجفیان داِغ دل بازیگران قدیمى را تازه مى کند2 خودروى حراج شده بى مشترى ماند تمجید سیدجالل از سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

میوه اى که 
غول کاهش 

وزن است!

تولید مازاد بر نیاز تخم مرغ در اصفهان
3
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آغاز جهش حمایت از 
سرمایه گذارى هاى 
جدید  در نصف جهان

گریپ فروت میوه اى است که از برخى فواید سالمت 
قابل توجه بهره مى برد. گریپ فروت به واسطه 

ویژگى هاى ارتقاى سالمت و مبارزه با بیمارى خود به 
عنوان«میوه اى از بهشت» شناخته مى شود. میوه اى 
احیاکننده و خوشمزه است که از محتواى ویتامین...

اســتاندار اصفهان گفت: یکى از مأموریت هاى 
اصلى اســتاندارى اصفهان که رئیس جمهورى 
نیــز بــر آن تأکیــد دارد، حمایــت از ورود به 
ســرمایه گذارى هاى جدید از جنسى است که با 

شرایط فعلى استان تناسب داشته باشد.
رضا مرتضوى افزود: مســیر توســعه در استان 
اصفهان با وجود مشکالتى مانند آب، آلودگى هوا 
و فرونشست زمین و تغییر ریل حرکت به سمت 
تولید ثروت باید بر اساس استفاده از فناورى هاى 
برتر باشد که این موضوع از اولویت هاى مدیریت 

استان است و در این زمینه...

ایجاد ایجاد 3030 هزار مگاوات نیروگاه تا  هزار مگاوات نیروگاه تا 44 سال آینده سال آینده
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان با اشاره به برنامه وزارت نیرو براى افزایش تولید برق خبرداد؛مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان با اشاره به برنامه وزارت نیرو براى افزایش تولید برق خبرداد؛
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مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار استان خبرداد؛ 

خداحافظى حدادى فر
 از ذوب آهن بعد از 21 سال

کاپیتان باسابقه ذوب آهن بعد از 21 سال بازى براى سبزپوشان اصفهان 
21 مهر ماه 1400 از این تیم خداحافظى کرد. 

قاسم  حدادى فر، کاپیتان باسابقه ذوب آهن که سال ها با پیراهن این تیم 
در میادین مختلف دیده شد و اسطوره باشگاه محسوب مى شود پس از 

کش و قوس هاى فراوان از این تیم جدا شد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

استاندار اصفهان خبرداد؛

کمبود مواد اولیه 
و افزایش قیمت 

تمام شده تولیدات 
ذوب آهن

روند واکسیناسیون دانش آموزان تندتر مى شود
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره آموزش و پرورش اصفهان خبر داد؛
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معاون وزیر راه و معاون وزیر راه و 
شهرسازى تشریح کرد؛شهرسازى تشریح کرد؛

جزئیات ساخت  جزئیات ساخت  
اَبَر  آزادراه  اَبَر  آزادراه  

مشهد-نجف-مشهد-نجف-
مکهمکه

سید جواد هاشمى:  

تا بتوانم فیلم هایم را 
به سبک غربى  مى سازم

عضو هیئت رئیسه عضو هیئت رئیسه 
شوراى ملى زعفران: شوراى ملى زعفران: 

تولید و تولید و 
صادرات زعفران صادرات زعفران 

رها شده استرها شده است
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اعضاى کمیســیون صنایع اتاق بازرگانــى اصفهان در 
نشست این کمیسیون بر تعریف سیاست توسعه صنعتى 
استان توسط استاندار و مدیران اقتصادى تأکید کردند. 
در نشســت کمیســیون صنایع اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان الزامات توسعه اقتصادى 
استان و شاخص هاى مدیران تأثیرگذار اقتصادى استان 

بررسى شد.
محمدرضا رجالى، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى 
اصفهان در این نشســت اظهار داشــت: وظایف خطیر 
مدیران بخش اقتصــادى وزارت اقتصاد و دارایى از دید 
فعاالن اقتصادى مغفول مانده، در حالى که بهبود فضاى 

کسب وکار در نتیجه اقدامات این حوزه محقق مى شود.
وى افزود: بهتر است مدیران اقتصادى آینده استان خود 
فعالیت اقتصادى را تجربه کرده باشند و این مورد باید در 

شاخصه هاى انتخاب مدیران لحاظ شود.

رجالى تأکید کرد: پیش از ارائه نهایى پیشــنهادات اتاق 
بازرگانى در خصوص شــرح وظایف و شــاخصه هاى 
مدیران تأثیرگذار اقتصادى استان، نظرات و پیشنهادات 
همه فعاالن اقتصادى اخذ و در تدوین بسته پیشنهادى 

استفاده شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى اصفهان ادامه داد: 
همواره براى تدوین اسناد باالدستى استانى و ملى زمان و 
انرژى زیادى صرف مى شود اما متأسفانه براى پیاده سازى 

و اجراى این برنامه ها فکر اساسى نمى شود.
■■■

وى با اشــاره به وضعیت تولید ناخالــص ملى تصریح 
کرد: متأسفانه به دلیل تحریم هاى ظالمانه، از بخشى از 
اهداف و برنامه هاى بلندمدت اقتصادى عقب افتاده ایم 
و ضرورى است فاصله اساســى میان برنامه هاى کالن 

استانى و ملى با حوزه اجرا رفع شود.

رجالى بیان کرد: در برخى اســتان ها شاهد هستیم که 
مدیران اقتصادى با ایجــاد هماهنگى میان بخش هاى 
گوناگون در حوزه هــاى مختلف اقتصــادى و تولیدى 
پیشرفت کرده و در کشور صاحب رتبه شده اند و این امر 
حتى با وجود شرایط اقتصاد فعلى کشورغیرممکن نیست.

■■■
آرش امامى، دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى اصفهان 
نیز در این جلســه با بیان اینکه از میان مدیران استانى 
عملکرد حدود چهار مدیر بر وضعیت صنعت استان تأثیر 
جدى دارد، گفت: درخواست هاى فعاالن اقتصادى بخش 
خصوصى از این مدیران باید به صورت روشن بیان شود، 
بنابراین مقرر شد مطالبات از سوى کمیسیون صنایع اتاق 

بازرگانى تدوین شود. 
وى ادامه داد: اســتاندار و مدیران ادارات صمت، اقتصاد 
و دارایى و اداره کار مدیران تأثیرگذار بر صنعت اســتان 
هستند و صداى بخش خصوصى و مطالبات آن باید به 

گوش این مدیران برسد.
امامى افزود: پــس از پیروزى انقالب تاکنون شــش 
برنامه پنج ساله توسعه در کشور اجرا شده اما هیچ کدام 
از برنامه هــاى پیش و پس از انقالب جزئیات اســتانى 
نداشته و مشخص نبوده در هر استان به چه شکل باید 

عمل شود.
دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى اصفهان بیان کرد: 
متأسفانه سیاست توسعه صنعتى استان مشخص نیست 
و از رئیس جدید سازمان صمت استان انتظار داریم برنامه 

استراتژیک توسعه صنعتى اصفهان را مشخص کند. 

دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى اصفهان:

اصفهان سیاست توسعه صنعتى مشخصى ندارد 

سالروز شهادت امام حسن عسکرى (علیه السالم) تسلیت باد

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از امدادرسانى به 182 آسیب 
دیده ناشى از 62 حادثه به وسیله 72 تیم عملیاتى جمعیت هالل احمر استان خبر داد.

داریوش کریمى در خصوص وضعیت امدادرسانى جمعیت هالل احمر استان اصفهان در 
حوادث هفته گذشته، گفت: پوشش امدادى 62 حادثه در هفته قبلى انجام شده است و 
182 آسیب دیده ناشى از حادثه در این مدت از خدمات امدادى هالل احمر استان اصفهان 
بهره مند شدند و حوادث جاده اى با 39 حادثه همچنان بیشترین آمار را به خود اختصاص 
داده است. وى در مورد حوادث تحت پوشــش این جمعیت از روز شنبه 10 تا جمعه 16 
مهرماه، اضافه کرد: در این بازه زمانى 39 مورد حادثه جاده اى، پنج حادثه شهرى، شش 
خدمات حضورى و هفت حادثه صنعتى و کارگاهى و پنج حادثه کوهســتان به وسیله 

نیرو هاى امدادى جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان، خاطرنشان کرد: در امدادرسانى 
به حوادث رخ داده نجات یافتگان 65 نفر بودند که از این تعداد 43 نفر به بیمارستان ها 

منتقل شدند و 22 نفر خدمات درمانى سرپایى دریافت کردند.
کریمى تصریح کرد: 184 نفر نیروى عملیاتى نجاتگــر و امدادگر این جمعیت در قالب 
72 تیم عملیاتى با به کار گیرى 58 دستگاه خودروى امدادى و همراه داشتن تجهیزات 
الزم امدادى در عملیات هاى یادشده فعالیت داشته اند و در این مدت شش مورد عملیات 

رهاسازى به وسیله نیرو هاى این جمعیت هالل احمر استان انجام شده است.

امدادرسانى هالل احمر به 182 آسیب دیده 

جهانبخش: جهانبخش: 

تیم ملى ایران تیم ملى ایران 
لیاقت لیاقت بهترین ها بهترین ها 
را داردرا دارد

وی  ید رضا  ر  ی د ناب آ
ھان ه ا رم  و  ر  دا تا ا

رام با سالم و ا

مدی  ی  ع ضا ر
ی  و  نگ و ارشاد اسال ل  د
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مســئولیت  در نظام مقدس جمهورى اســالمى ، توفیق بزرگ و فرصتى طالیى براى  
خدمتگزارى به مردم بزرگوارى  است که در مقاطع حساس تاریخى و سرنوشت ساز، 

حضور آگاهانه و مدبرانه دارند.
انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهورى اسالمى آنهم در هجوم همه جانبه دشمنان 
قسم خورده بواسطه حضور هوشمندانه مردم عزیز و با انتخابى اصلح با شکوهمندى 

فراوان برگزار شد . 
دولت مردمى آیه اهللا رئیسى در همین آغازین ماههاى فعالیت خود  نشان داد که عزم و 
اراده اى جدى براى آبادانى و رفع محرومیت هاى اقساط نقاط کشور دارد و اصفهان در 
قلب ایران و کانون فرهنگ و تمدن و اندیشه و قطب هنر و اقتصاد این سرزمین پهناور، 

یکى از خاستگاههاى مورد توجه دولت مردمى و اسالمى است.
نقش محورى و بى بدلیل  نماینده عالى دولت در اســتان انکار ناپذیر بوده و استاندار 

اصفهان ، مهمترین رکن و بلکه فرمانده میدان توسعه و پیشرفت استان است.
انتخاب شایسته آن جناب توسط رئیس محترم جمهورى و راى اعتماد هیات وزیران، 
نوید بخش روزهاى روشن و امید بخش تر از گذشته استانى است که نصف جهانش 

مى نامند.
سرزمینى که در هر حوزه اى از ایثار و شهادت گرفته تا صنعت و فرهنگ و هنر  سرآمد و 

الگو ساز بوده و هست .
 ضمن تبریک این انتصاب ارزشمند از طرف خود و اهالى فرهنگ و هنر استان ، توفیق 

روز افزون آن جناب در پیشبرد اهداف عالى نظام و دولت ،را از خداوند متعال خواهانم.
فرصت را مغتنم شــمرده ،آمادگى خانواده بزرگ فرهنگ و ارشاد اسالمى استان را در 
جهت همراهى و همسویى با سیاست هاى فرهنگى دولت انقالبى و مکتبى بویژه منویات 
مقام معظم رهبرى و مطالبات فرهنگى  رئیس محترم جمهور و برنامه هاى شــاخص 

استان براى اعتالى نام و اعتبار اصفهان  اعالم مى دارد.



0202جهان نماجهان نما 4153پنج شنبه  22 مهر  ماه   1400 سال هجدهم

در حالى که میانگین مصرف بنزین در شش ماهه نخست 
امســال برابر با 85 میلیون لیتر در روز بــوده، این رقم در 
تعطیالت هفته گذشته با پنج میلیون لیتر افزایش به 90 
میلیون لیتر در روز رســید که مى تواند هشــدارى براى 

افزایش مصرف بنزین باشد.
افزایش مصرفى که به نظر مى رسد آغاز شده و ایرانى ها 
در حالى در شش ماهه نخست امسال و همزمان با شرایط 
قرمز کرونایــى، روزانه 85 میلیون لیتــر بنزین مصرف 
کرده اند که این عدد براى شــش ماهه نخست سال 99، 
حدود 5/74 میلیون لیتر بوده اســت و حکایت از رشدى 

14 درصدى دارد.

این روند رشد البته ادامه دار بوده و هفته گذشته همزمان 
با تعطیالت پایان ماه صفر، میانگین مصرف بنزین به 90 
میلیون لیتر در روز رسیده است که مى تواند زنگ خطرى 
براى صادرات بنزین ایران باشد. ادامه روند کنونى مصرف 
در صورت رفع محدودیت هاى کرونــا مى تواند مصرف 
بنزین در کشور را به شدت افزایش دهد. موضوعى که ایران 
را تا دو سال آینده دوباره به واردکننده بنزین تبدیل مى کند.

البته با اصالح الگــوى مصرف و افزایش بهینه ســازى 
مصرف سوخت مى توان از این اتفاق جلوگیرى کرد؛ با این 
حال، در کنار اصالح الگوى مصرف باید افزایش مصرف 

CNG را نیز در دستور کار قرار داد.

نتایج پژوهشى که به تازگى انجام شده نشان مى دهد علل 
فناورانه و اقتصادى، بیشترین تأثیر را بر کاهش شمارگان 

مطبوعات در ایران داشته اند.
یافته هاى نظرسنجى اخیر «ایسپا» نشان مى دهد دو دهم 
درصد پاسخ دهندگان، اخبار را از روزنامه ها مى خوانند. سایر 
نظرسنجى هاى انجام شده نیز میزان اقبال مردم به سمت 

مطبوعات را بسیار کم و اندك توصیف مى کنند.
محققان این پژوهش حرکت به ســوى دیجیتالى شــدن 
مطبوعات را به عنوان یک راه حل ارائه کرده و نوشــته اند: 
مطبوعات، چاره اى جز حرکت به ســوى دیجیتالى شدن 
ندارند. بهره بردن از فضاى ســایبرى و دیجیتال مى تواند 

هزینه هاى مطبوعات را به شکل چشمگیرى کاهش دهد. 
با حذف هزینه هاى مربوط به تهیه و خرید کاغذ از یک سو، 
و حذف هزینه هاى باالى چاپ از سوى دیگر، بخش مهمى 
از بار مالى ســازمان هاى مطبوعاتى از بین مى رود. انتشار 
دیجیتال، در مقایســه با چاپ، به مراتب براى مطبوعات، 

ارزان تر تمام خواهد شد.
در این پژوهش آمده اســت: ژانر روزنامه نگارى تحقیقى و 
پژوهشى، مى بایست در دســتور کار جدى مطبوعات قرار 
بگیرد. از آن رو که عصر روزنامه نگارى خبرى و تشریحى به 
سر آمده، یکى از مهمترین راه کارهایى که مى تواند به حیات 

مطبوعات کمک کند، ایجاد ارزش افزوده محتوایى است.

هشدار افزایش
 مصرف بنزین 

2دهم درصد مردم 
روزنامه  مى خوانند 

تکذیب 
خبر افزایش حقوق ها 

   خبــر گــزارى صداوســیما | رئیــس 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هنوز 
هیچ مذاکــره و هماهنگى بیــن دولت و مجلس 
براى تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 
در سال آینده انجام نشــده؛ اخبار منتشر شده غیر 
واقعى است. حمید رضا حاجى بابایى در خصوص 
انتشار اخبارى مبنى بر افزایش 10 درصدى حقوق 
کارکنان دولت در الیحــه بودجه 1401، تصریح 
کرد: ســازمان برنامه و بودجه تاکنون به صورت 

رسمى در این باره چیزى اعالم نکرده است.

پولتان را کجا 
پس انداز مى کنید؟ 

   خبر فــورى | نتایج یک نظرسنجى نشان 
مى دهد که قریب به نیمى از شــرکت کنندگان، 
نقدینگى خــود را در قالب خریــد زمین و ملک 
پس انــداز مى کنند. در پاســخ به پرســش این 
نظرسنجى که قریب به 11هزار نفر در آن شرکت 
کرده اند، 48درصد پاسخ دهندگان به گزینه ملک 
و زمیــن رأى داده و 15 درصد دیگر، خرید طال را 
به عنوان راهى براى حفظ ارزش پول خود انتخاب 
کرده اند. در همین حال 14 درصد دیگر، بانک ها 
و مؤسسات مالى را محل ذخیره پول خود عنوان 
کرده و تنها 11 درصد به بــورس براى پس انداز 

نقدینگى خود اعتماد دارند.

پیش دبستانى
  3 ساله مى شود

   فارس | علیرضا حاجیان زاده، رئیس سازمان 
ملى تعلیم و تربیت کودك در اولین نشست خبرى 
خود که در محل این ســازمان برگزار شد، اظهار 
کرد: هر تغییر مبتنى بر آیین نامه و ضوابط است و 
با تدوین مقررات و ضوابط، از سال تحصیلى آینده 
پیش دبستانى ها سه ســاله مى شود. وى در پاسخ 
به این پرسش که مهدهاى کودك در تمام سطح 
کشور ایجاد مى شود، افزود: بنا نداریم همه بچه ها 
تحت پوشــش مهدکودك باشــند؛ همچنین در 
اساسنامه پیش بینى شده است که طى هفت سال 

پیش دبستانى همگانى شود.

درباره موتورسوارى زنان 
   انتخاب | رئیس پلیس راهور کشــور گفت: 
براى صدور گواهینامه موتورســوارى بانوان منع 
قانونى داریــم، ولى امکان اصالح ایــن قانون با 
بررســى هاى کارشناســى وجود دارد. ســردار 
کمــال هادیان فر گفت: براى صــدور گواهینامه 
موتورسوارى در این بخش به این دلیل که در متن 
قانون فقط کلمه آقایان آمــده، منع قانونى داریم. 
رئیس پلیس راهور ایران افزود: البته این موضوع 
را مى توان با پیگیرى فدراســیون موتورسوارى و 
وزارت ورزش و ارائه پیشنهاد به دولت و بررسى آن 
در کمیسیون هاى کارشناسى مرتبط بررسى کرد و 
در صورت تأیید و اصالح قانون، این امکان براى 

بانوان نیز فراهم شود.

کاریکاتوریست معروف 
درگذشت

   ایــران آرت | ایرج یکه زارع، کاریکاتوریست 
پیشکســوت کشــورـ  به دلیل عوارض ناشى از 
ابتال بــه ویروس کرونا در ســن 80 ســالگى در 
منزلش درگذشــت.  یکه زارع ایــن روزها نامش 
براى جوان هاى حوزه کاریکاتور هم آشنا نیست 
و سال هاست به دالیل شــخصى و کارى دست 
از کشــیدن کاریکاتور کشــیده و خیلى هــا او را 
نمى شناسند، اما آثار او بسیار قوى و خالقانه است. 
ایرج زارع ابتدا به نقاشــى عالقه داشت و کم کم 
به سمت کاریکاتور کشــیده شد. سال 45 کارش 
را با مجله توفیق شــروع کرد و سال 47 به مجله 

کاریکاتور رفت.

على الریجانى استعفا کرد
   برترین ها | روزنامــه «فرهیختگان» خبر داد 
که على الریجانى، مجرى توافقنامه 25 ساله ایران 
و چین استعفا کرده اســت. این روزنامه نوشت: بنا 
بر شــنیده ها على الریجانى رئیس پیشین مجلس 
شوراى اسالمى و مجرى توافقنامه 25 ساله ایران و 
چین طبق شنیده ها با روى کارآمدن دولت سیزدهم 
از سمت خود در راهبرى این توافقنامه استعفا کرده 
تا پیگیرى فرایندهاى مربوط به این سند راهبردى

25 ســاله به دســت تیــم دولــت و معــاون اول 
رئیس جمهور سپرده شود.

نام ایران در یک لیست متورم
   برترین هــا | تصویرى از نقشه تورم کشور هاى 
جهان منتشر شد که نام ایران در کنار کشور ونزوئال، 
زیمبابوه، زامبیا، سودان و آرژانتین به چشم مى خورد و 
یکى از کشور ها با تورم باال بودیم. روزنامه «خراسان» 
در این باره نوشــت: نام ایران در لیست 10 کشور با 
باالترین سرعت رشد قیمت یا همان تورم است. ایران 
در بین 186 کشور در رتبه ششم از لحاظ نرخ تورم باال 
قرار دارد. رتبه اول تا سوم در اختیار ونزوئال، سودان و 

زیمبابوه است.

چقدر زشت!
   تابناك | عبدا... گنجى، فعال رســانه اى و مدیر 
روزنامــه «جوان» در توییتر نوشــت:  آقــاى تولید 
کننده لوازم خانگى!رهبرى از تولیدات شما حمایت 
کردند و مانع ورود لوازم کره اى شدند. حق شناسى 
شــما این اســت که کیفیت را ارتقا دهید، نه اینکه 
احســاس انحصار کنید و و قیمت هــا را باال ببرید. 

خیلى زشت است.

یارانه مهر ماه 
نیست شد!

   تجارت نیــوز | طبق قرار قبلى یارانه نقدى نفرى 
45 هزار تومانى واریز شده اما آنقدر این مبلغ ناچیز است 
که به جیب مردم نرسیده، خرج مى شود.  یک کیلو برنج 
ایرانى از مرز 50 هزار تومان عبور کرده است، یک عدد 
مرغ حداقل 45 هزار تومان هزینه دارد، یک خانواده چهار 
نفره در طول هفته براى تأمین نان خود به مبلغى بیش 
از 45 هزار تومان نیاز دارد و با وجود همه اینها همچنان 
مبلغ یارانه براى هــر ایرانى 45500 تومان اســت. با 
توجه به تورم بیش از 45 درصدى اقتصاد ایران، سقوط 
قدرت خرید را در کاهش ارزش همین یارانه هاى نقدى

مى توان مشاهده کرد.

اختالف نظر بر سر حورى!
   روزنامه جمهورى اســالمى | اعضاى 
گروه تروریســتى طالبان، درباره تعداد حورى هایى 
که بعد از عملیات انتحارى به آنها تعلق مى گیرند، با 
هم اختالف نظر دارند. یک جوان 16 ساله مى گوید

2 حورى ولى یک طالب میانسال مى گوید 72 حورى! 
با این حال، هــر دو در این نکته متفق هســتند که 
بعد از عملیــات انتحارى، بدون حســاب و کتاب به 

بهشت مى روند!

تأکید قطر بر
ضرورت احیاى برجام

   ایلنا | قطر بر ضرورت احیاى برجام تأکید کرد. 
«محمد بــن عبدالرحمن آل ثانــى»، وزیر خارجه 
قطر در مــورد مذاکرات ایران و عربســتان گفت: 
ما شــاهد تحول مثبتى میان ایران و عربســتان 
هستیم و از این تحول اســتقبال مى کنیم و آنها را 
به گفتگو تشــویق مى کنیم. وزیــر خارجه قطر در 
ادامه در مــورد احیاى برجام عنــوان کرد: احیاى 
برجام به نفع همه است ما از تالش ها براى احیاى 
برجــام حمایت مى کنیم. کشــورهاى شــوراى 
همکارى خلیج فارس باید با ایران تعامل داشــته

 باشند.

خبرخوان

عضو هیئت رئیسه شــوراى ملى زعفران درباره خروج 
زعفران به صورت چمدانى، بیان کرد: خروج پیاز زعفران 
به صورت چمدانى توجیه ندارد اگر کشــورى بخواهد در 
یک هکتار زمین زعفران کشت کند حداقل به 10 هزار تن 
پیاز زعفران نیاز دارد و این میزان پیاز زعفران را نمى توان 

با چمدان منتقل کرد.
به گفته على حسینى، قاچاق چمدانى پیاز زعفران براى 
کشت تزئینى یا کشت سلیقه اى موضوعیت دارد. حسینى 
قاچاق پیاز زعفــران را یک پدیده شــوم خواند و افزود: 
سال هاســت که پیاز زعفران به کشور افغانستان قاچاق 
مى شود متاســفانه براى متوقف کردن این روند اقدامى 

صورت نگرفته است. 
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان زعفران خراسان جنوبى 
با اشاره به ناکارآمدى در مدیریت تولید و تجارت زعفران، 

گفت: تولید و صادرات زعفران رها شده است.
حسینى بابیان اینکه امکان کشت زعفران در 20 استان 
کشــور وجود دارد، افزود: کیفیت زعفران در استان هاى 
مختلف متفاوت است متأســفانه هنوز نهادى مسئولیت 
کیفیت سنجى زعفران تولید شــده در کشور را برعهده 
نگرفته است در صورتى که سنجش کیفیت زعفران در 

آزمایشگاه ها داراى اهمیت ویژه است.
این فعال اقتصادى ادامه داد: تولیــد زعفران در برخى از 
روستاها و شهرها توجیه اقتصادى ندارند و تولیدات آنها 
نمى تواند جوابگوى انتظارى که دنیا از زعفران ایرانى را 

دارد بدهند.
به گفته وى، زعفران در شهرهاى چون نطنز، قم، کاشان، 
اصفهان، کرمان، یزد، مرند، فارس، کرمانشاه، گلستان، 

خراسان جنوبى و مشهد کشت مى شود.
عضو هیئت رئیسه شوراى ملى زعفران، با بیان اینکه 10 

درصد زعفران تولیدى در کشور مصرف داخلى و بقیه آن 
صادر مى شود، گفت: هرســاله بخشى از زعفران در نظر 
گرفته شده براى مصرف داخلى، رسوبى مى شود که باید 

بگویم این حجم قابلیت صادرات دارد.
به گفته وى، در حال حاضر در چندین انبار که دولت نیز از 

آنها آگاه است هزاران کیلو زعفران انبار شده است.
حسینى در پاســخ به این پرســش که آیا زعفرانکاران 
افغانستان و چین مى توانند به رقیب جدى براى ما تبدیل 
شوند، بیان کرد: افغانســتان به تازگى در این مسیر وارد 
شده است و از آنجایى که سیاست منسجمى در این کشور 

حاکم نیست نمى توان به عملکرد آنها اعتماد کرد. از سوى 
دیگر چین هم در پى کشت گلخانه اى است و نمى تواند با 
زعفران طبیعى ما که در اراضى کشت مى شود رقابت کرد. 
باید از این فرصت  به خوبى استفاده کنیم و یکه تازى خود را 

در تولید زعفران در جهان حفظ کنیم.

تولید و صادرات زعفران رها شده است

سیدمحمود علیزاده طباطبایى از چهره هاى اصالح طلب 
و از اعضاى حزب کارگزاران درباره اینکه آیا االن حزب 
کارگزاران بنا دارد با دولت آقاى رئیسى همکارى کند یا 
فقط نقد منصفانه داشته باشد؟ مى گوید: آقاى رئیسى ، 
همه دخترخاله ها و پسرخاله ها را  روى کار آورده است 
در واقع دولت آقاى رئیسى بناى همکارى با کسى ندارد.

وى در پاسخ به این سئوال که آیا حزب کارگزاران پس 
از ارائه برنامه به دولت، از ســوى دولت آقاى رئیســى 

پیشنهادى دریافت کرده است یا خیر؟ هم گفت:دولت 
آقاى رئیسى پیشنهادى به حزب نداده است ولى حزب 
در روز اول برنامه اش را ارائــه داد و برنامه حزب، یک 
برنامه مدون است و اگر آقاى رئیسى بخواهد آن برنامه 
را اجرا کند، اگر از حزب دعوت کند حزب قطعًا همکارى 
مى کند ولى آقاى رئیسى اصولگراها را هم به همکارى 
دعوت نکرده است چه برسد به اینکه از حزب کارگزاران 

دعوت کند!

دخترخاله ها و پسرخاله ها روى کار آمده اند!

در حالى که در طرح هاى فروش فوق العاده خودروسازان 
معموًال در کمتر از چند دقیقه ظرفیت تکمیل مى شود اما 
در طرح فروش فورى دو مدل خودرو ســایپا در روز اول 

این اتفاق نیافتاده است.

در آخرین طرح فروش فوق العاده خودروسازان ظرفیت 
خرید خودرو هایما در کمتر از یک دقیقه تکمیل شده بود. 
معموال این اتفاق در طرح هاى فروش فوق العاده مى افتد 
و از این نظر خیلى از مشتریان گالیه مى کنند که نوبت 

به آنها نرسیده است.

اما روز سه شــنبه اتفاق عجیبى رخ داده است. در طرح 
فروش فورى دو مدل خودرو ســایپا ظرفیت ها تکمیل 
نشده و تا دیروز هم فرصت براى ثبت نام وجود داشت. 
نیسان تک سوز آپشنال و نیسان دوگانه سوز آپشنال، دو 
محصولى هستند که در 
طرح حراج سایپا عرضه 

شده اند.
نیسان تک سوز آپشنال 
در طرح حراج ســایپا 
241 میلیــون تومان 
و 850 هــزار تومــان 
قیمتگذارى شده است. 
این خودرو در بازار 280 
میلیــون تومان قیمت 

دارد. 
بعــدى،  خــودروى 
نیسان دوگانه سوز آپشــنال اســت که در طرح حراج 
ســایپا 257 میلیون و 850 هزار تومان قیمت دارد. این 
محصول در بازار به قیمت 285 میلیون تومان داد و ستد 
مى شود. اختالف این دو نرخ نیز حدود 27 میلیون تومان 

مى شود.

2 خودروى حراج شده بى مشترى ماند

روزنامه «آفتاب یزد» در مطلبى با اشــاره به ماجراى 
عنابستانى به موضوع تردد مقامات از خط ویژه پرداخته 

است. این روزنامه نوشت:
قرار بود خودروهــاى مقامات، به غیــر از افراد داراى 
مجــوز وارد خطوط ویژه نشــوند، در اصــل ماجراى 
عنابســتانى با ســرباز راهور از همینجا شــروع شد و 
حاصل آن هم مقصر شناخته شــدن قانونگذارى بود 

که خودش قانون را رعایت نمى کند. حاال نگاه اجمالى 
در سطح شهر تهران نشان مى دهد خیلى از قانونگذاران 
دیگر هم خودشــان قانون را رعایــت نمى کنند چون 
حاال در سطح شــهر خطوط ویژه پر است از خودروى 
مجلســى هایى که به گفته پلیس راهور بــه جز تعداد 
معدودى از آنها ما بقــى مجوز تــردد از خطوط ویژه 

را ندارند.

فقط که عنابستانى نیست!

همزمان با روزهاى نخســت ماه ربیع االول، اولین نماز 
جماعت آنالین، در مجتمع آموزشــى دکتر حسابى قم، 

اقامه شد.
به گزارش «ایســنا»، حجت االسالم احمد قادرى امام 
جماعت نماز جماعت آنالین مجتمع آموزشــى دکتر 
حسابى قم، عنوان کرد: همزمان با روزهاى نخست ماه 
ربیع االول، اولین نماز جماعت آنالین، در این مجتمع 

اقامه شد.
وى ادامه داد: با توجه به مجازى بودن کالس ها و عدم 
امکان حضور تمام دانش آموزان در مدرسه، برنامه ریزى 

کردیم تا همزمان با اقامه نماز جماعت در نمازخانه که 
با حضور تعداد کمى از دانش آموزان تشــکیل مى شود، 
ســایر دانش آموزان نیز به صورت برخط، نماز جماعت 

را همراهى کنند.
وى گفت: هر روز همزمان با زنگ نماز در مدرسه، معلمان 
و مربیانى که سر کالس هاى مجازى مشغول تدریس 
هستند، بچه ها را دعوت به وضو گرفتن در خانه مى کنند 
و خود به همراه تعداد معــدودى از دانش آموزان، جهت 
شرکت در نماز جماعت، در نمازخانه مدرسه حضور پیدا 

مى کنند.

برگزارى «نماز جماعت آنالین»

معاون وزیر راه و شهرسازى با بیان اینکه آزادراه مشهد-
نجف-مکه در ادامه مسیر آزادراه هاى حرم تا حرم و قم-پل 
زال است، گفت: این مسیر بزرگ آزادراهى، از مرز ایالم وارد 

خاك عراق و سپس نجف اشرف خواهد شد.
خیرا... خادمى افزود: ما در کشور خودمان، طرح آزادراه حرم 
تا حرم را داریم یعنى از مشهد مقدس تا شهر قم، در ادامه 
مســیر هم آزادراه قم-پل زال را داریم، در این راستا طى 
جلساتى که با  طرف عراقى داشــتیم،  مقرر شد این مسیر 

آزادراهى در ادامه با عبور از مرز ایران و عراق، به نجف اشرف 
هم متصل شود و حتى در آن جلسه، نقشه پیشنهادى را هم 
ارائه کردیم. وى ادامه داد: در حال حاضر آزادراه حرم تا حرم 
از مشهد مقدس تا قم، فعال است همچنین از قم تا پل زال 
در قالب آزادراه جزو برنامه هاى فعلى وزارت راه و شهرسازى 
قرار دارد و اگر این پروژه آزادراهى از  پل زال تا نجف اشرف 
هم ادامه یابد، مسیر ترانزیتى مناسبى از نظر جابه جایى بار 

و مسافر ایجاد مى شود.

جزئیات ساخت  اََبر  آزادراه  مشهد-نجف-مکه
محمود احمدى نژاد به منظور بازدید از نمایشگاه بزرگ 
بین المللى «اکسپو» که به تازگى در امارات متحده عربى، 
و با حضور گسترده کشور هاى مختلف جهان برپا شده 
است به همراه همسرش به مدت پنج روز عازم دوبى شد. 
این نمایشگاه هر پنج سال یک بار برگزار مى شود و به 

مدت شش ماه ادامه خواهد داشت.
یک ارگان رسانه اى وابسته به احمدى نژاد با انتشار این 
خبر نوشته است: در این سفر احمدى نژاد ضمن بازدید از 

سالن هاى اختصاص یافته به کشور هاى مختلف جهان، 
از نزدیک با جدیدترین دستاورد هاى فرهنگى، علمى، 
اختراعات و فناورى هاى پیشرفته بشرى از سرتاسر دنیا 
آشنا مى شود. هیئتى از دوستان احمدى نژاد وى را در این 

سفر همراهى کردند.
پیش از این گفته مى شد احتماًال به دلیل ممنوع الخروج 
بودن احمدى نژاد، وى اجازه خروج از کشور را دریافت 

نکند.

احمدى نژاد و بانو رفتند دوبى!
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تکذیب فرونشست در 
سپاهان شهر

چند روز گذشته تصاویرى از شکاف هاى ایجاد شده 
سمت غرب سپاهان شـهر در فضاى مجازى منتشر 

شد که خبر از یک فرونشست در این منطقه داد.
حسین حجتى، مدیر دفتر منطقه اى مرکز تحقیقات 
راه، مسـکن و شهرسازى اسـتان اصفهان علت این 
شـکاف ها را بـا توجه بـه قرارگیـرى سپاهان شـهر 
در جنـوب ارتفاعـات صفه، بـه منظـور جلوگیرى از 
نفوذ سـیالب به سمت شـمال و غرب سپاهان شهر، 
دیوارهاى خاکى سـیل بند ایجاد شـده بیـان کرد و 
افزود:در بازدید میدانى مشاهده شد که این شکاف ها 

هیچ ارتباطى با فرونشست ندارد.

کشف 1700 قلم لوازم خانگى 
قاچاق 

سـرهنگ محمدرضا هاشـمى فـر، جانشـین فرمانده 
انتظامى اسـتان اصفهان گفت: ماموران پلیس امنیت 
اقتصادى فرماندهى انتظامى استان اصفهان در بازرسى 
از یک انبار هزار و 749 قلم انـواع لوازم خانگى خارجى 
شـامل قهوه سـاز برقى، پودرقهوه، قهوه جوش، اجاق 
گاز مسافرتى، صافى قهوه و فالسـک کوچک قاچاق 

را کشف کردند.

انتصاب«عباس کتابى» به عنوان 
سرپرست دانشگاه کاشان

وزیر علـوم، تحقیقـات و فنـاورى بـا صـدور حکمى، 
«عباس کتابـى» را بـه عنوان «سرپرسـت دانشـگاه 
کاشان» منصوب کرد. کتابى کارشناسى و کارشناسى 
ارشـد خـود را در رشـته بـرق  قـدرت از دانشـگاه 
صنعتـى شـریف و دکتـراى تخصصـى را از دانشـگاه 
پلـى تکنیـک گرونوبـل فرانسـه (INPG) دریافت

 کرده است.

واکسیناسیون سیار 
در مکان هاى پرتردد 

واکسیناسـیون سـیار در مکان هـاى پرتردد و حاشـیه 
شـهر اصفهان انجام مى شـود. رئیس مرکز بهداشـت 
شماره دو اصفهان با اشـاره به اینکه اتوبوس هاى سیار 
واکسیناسـیون با همـکارى اتوبوسـرانى، شـهردارى 
و اورژانس پیش بیمارسـتانى راه اندازى شـده اسـت، 
گفت: این مراکز از سـاعت 8 صبح تا 19 در مکان هاى 
پرتردد از جمله میدان هاى امام حسین(ع) و جمهورى 
و شهرك شهید کشورى و قائمیه مستقر هستند. دکتر 
ابوفاضلى افزود: اتوبوس هاى سیار براى واکسیناسیون 
شهروندان اصفهانى به مدت یک هفته در این مکان ها 
مستقر شده و بر اساس نیاز در دیگر مکان هاى حاشیه 

شهر نیز مستقر مى شوند.

برداشت350 تن آلو بخارا در 
برزك

بیش از 350 تـن آلوبخارا از 60 هکتـار باغ هاى برزك 
برداشت شـد. معاون جهاد کشـاورزى کاشـان با بیان 
اینکه درحدود 60 هکتار از زمین هاى کشاورزى برزك 
زیر کشت آلو رفته گفت: به طور متوسط از هر هکتار این 
باغ ها 12 تن آلو برداشت مى شود و کشاورزان در مراحل 
مختلف این محصول را به بـازار عرضه مى کنند که در 
مرحله نخست، آلوى تر و تازه و در مرحله دوم به صورت 

خشک راهى بازار مى شود.

اتصال شبکه فاضالب 
بهارستان به کلکتور 

بـه دنبـال تکمیـل خـط انتقـال فاضـالب اراضـى 
غـرب بهارسـتان، بـا لولـه گـذارى انجـام شـده در 
قسـمت جنوبـى ایـن اراضـى، شـبکه جمـع آورى 
فاضالب بـه کلکتـور خـط انتقـال فاضـالب متصل
 شـد. این خط انتقال به طول 5 کیلومتـر و قطر 1000 
میلیمتر، از خواسـته هـاى مردم بهارسـتان بـود که با 

پیگیرى هاى امور آبفاى بهارستان محقق شد.

خبر

مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان با بیان اینکه 
نبود تعادل بین قیمت تمام شــده و قیمت تکلیفى برق، 
گپ بزرگى را در صنعت برق ایجاد کرده اســت، گفت: 
وزارت نیرو براى افزایش تولیــد برق برنامه دارد که 30 

هزار مگاوات نیروگاه براى چهار سال آینده احداث کند.
رسول موسى رضایى با اشاره به گزارشى از وضعیت برق 
استان، گفت: تابستان 1400، فصل سختى را به لحاظ 
خاموشى ها و قطعى برق گذراندیم و شاهد ناترازى تولید 

و مصرف برق در کشور بودیم.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهــان با بیان 
اینکه در حدود 12 هزار مگاوات بین تولید و مصرف برق 

ناترازى وجود داشت که تامین این میزان برق کار سختى 
بود، توضیح داد: از سوى دیگر با توجه به وضعیت بسیار 
کم بارش ها، در ذخایر مخازن آب دچار مشکل بودیم و 
با خروج نیروگاه هاى برقآبى شاهد گرفتارى قطعى برق 

در تابستان شدیم.
وى همچنین اضافه کرد: هر ســال شــاهد رشد 3 تا 5 
درصدى مصــارف جارى و بخش صنعت هســتیم که 
مجموع این عوامل و استراتژى هاى اتخاذ شده به لحاظ 
تولید و پشتیانى، توسعه تولید، صادرات و ... موجب شد 
تا کشور در ســال 1400 با گرفتارى تولید و کمبود برق 

مواجه شود.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: فرصت و ابزار 
جرم از مجرمان سلب و به گونه اى عمل شود که انگیزه 

ارتکاب جرایم براى مجرمان به صفر برسد.
محمدرضا حبیبى بیان کرد: الزمه امنیت حفظ نظم است 
و بى نظمى مقدمه بر هم خوردن امنیت است و به دنبال 
آن هیچ توسعه و پیشرفتى در بخش هاى مختلف مانند 
صنعت، فرهنگ و... پدیدار نخواهد شد و از این روست که 

جایگاه نیروهاى مسلح در جامعه، رفیع  است.
وى بر اهمیت پیشــگیرى به عنوان یک مأموریت مهم 
براى نیروى انتظامى و سایر دستگاه ها اشاره و تصریح 
کرد: موضوع پیشــگیرى از وقوع جرم موضوعى است 

گســترده و در عین حال پیچیده؛ به گونه اى که تمامى 
افراد جامعه را درگیر مى کند و در نظام الهى ما در آیات و 
روایات متعدد در باب امر به معروف و نهى از منکر توصیه 

و سفارش شده است.
حبیبى گفــت: در اصل 156 قانون اساســى، پنجمین 
وظیفه قوه قضائیه را اقدام مناســب براى پیشگیرى از 
وقوع جرم اعالم کرده و همچنیــن در قوانین عادى به 
این اصل مهم پرداخته شــده اســت و نیروى انتظامى 
با تشــکیل پلیس تخصصى پیشــگیرى، همراهى و 
همکارى خوبى با دســتگاه قضایــى در این خصوص 

دارد.

فرصت و ابزار جرم 
از مجرمان سلب شود

ایجاد 30 هزار مگاوات نیروگاه 
تا 4 سال آینده 

مدیرعامل اتحادیه سراسرى تولیدکنندگان مرغ تخمگذار 
استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر شانه 
تخم مرغ بــراى مصرف کننده 43 هــزار تومان و درب 
مرغدارى ها 38 هزار تومان است، گفت: با اقدامات انجام 
شده در چند روز گذشته قیمت تخم مرغ تا سطح قیمت 

تمام شده براى مرغداران کاهش داشته است. 
خسرو منصورى درباره دالیل افزایش قیمت تخم مرغ 
اظهار کرد: از یک سو کشور به دلیل تحریم ها با کمبود 
تولید تخم مرغ مواجه است و از سوى دیگر همواره در این 
فصل با افزایش تقاضا براى خرید این محصول پروتئینى 
توسط مردم مواجه هستیم که این دو عامل موجب افزایش 
قیمت آن شده و مزید بر آن قیمت تمام شده تولید تخم 

مرغ نیز افزایش یافته است. 
وى با بیان اینکه افزایش قیمت تخم مرغ در شرایط فعلى 
نسبت به قیمت مصوب قبلى این محصول متفاوت است و 

نرخ مصوب آن اکنون در بازار وجاهتى ندارد، توضیح داد: 
در 6 ماه گذشته پیشنهاد افزایش قیمت تخم مرغ بارها 
در ستاد تنظیم بازار مطرح شد و حتى خود دستگاه هاى 
متولى از جمله مسئوالن وزارت جهاد کشاورزى پذیرش 

افزایش قیمت این محصول را داشتند.
■■■

مدیرعامل اتحادیه سراسرى تولیدکنندگان مرغ تخمگذار 
استان اصفهان درباره نقش تحریم ها بر تولید تخم مرغ، 
گفت: از زمانى که کشور تحریم شد، عمال اجازه واردات 
گله هاى اجداد انجام نشــد و به تبع آن گله هاى مادر و 
گله هاى تجارى با کمبود مواجه شــد که این کمبود در 
نهایت کاهش عرضه جوجه یک روزه تخمگذار و به دنبال 

آن گرانى تخم مرغ در بازار را در پى داشت. 
وى تصریح کرد: دولت با راهکارهاى مختلفى به دنبال 
جبران کاهش عرضه تخم مرغ در بازار است اما در نهایت 

این کمبود به طور مقطعى با افزایش طبیعى قیمت، خود 
را در بازار نشان داده است. 

وى گفت: براى جبران کمبود تخم مرغ، اتحادیه مرکزى 
میهن به عنوان مســئول تنظیم بازار تخم مرغ کشور در 
حدود 10 هزار تن تخم مــرغ را از ترکیه خریدارى کرده 
که بخشى از آن در چند روز گذشته وارد کشور شده است، 
همچنین با تمهیدات انجام شده تا حد قابل قبولى میزان 

تولید کشور افزایش یافته است. 
مدیرعامل اتحادیه سراسرى تولیدکنندگان مرغ تخمگذار 
اســتان اصفهان افزود: داخل اســتان حدود 70 درصد 
ظرفیت تولید مرغدارى هاى تخمگذار ُپر است و در استان 
کمبودى نداریم و تولید تکاپوى نیاز اصفهان را مى دهد و 

مازاد بر نیاز استان است. 
وى افزود: استان اصفهان حدود 20 تا 30 درصد تخم مرغ 

مازاد تولید خود را به خارج استان صادر مى کند. 

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخمگذار استان خبرداد؛ 

تولید مازاد بر نیاز تخم مرغ 
در اصفهان

قیمت هر شانه تخم مرغ براى مصرف کننده 43000 تومان و درب مرغدارى ها 38000 تومان است

اســتاندار اصفهان گفت: یکى از مأموریت هاى اصلى 
اســتاندارى اصفهان که رئیس جمهــورى نیز بر آن 
تاکید دارد، حمایــت از ورود به ســرمایه گذارى هاى 
جدید از جنسى است که با شرایط فعلى استان تناسب 

داشته باشد.
رضا مرتضوى افزود: مسیر توســعه در استان اصفهان 
با وجود مشکالتى مانند آب، آلودگى هوا و فرونشست 
زمین و تغییر ریل حرکت به ســمت تولید ثروت باید بر 
اساس استفاده از فناورى هاى برتر باشد که این موضوع از 
اولویت هاى مدیریت استان است و در این زمینه تا پایان 

کار ایستاده ایم و از مجموعه هاى فعال حمایت مى کنیم.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه الزم است جهتگیرى 
طرح هــاى مختلف در اســتان اصفهان متناســب با 
ظرفیت ها و مسائل استان از جمله تأمین آب و بخش هاى 
صنعتى و فناورى باشد، تاکید کرد: اگر هم افزایى ها در 
این زمینه افزایش یابد، کارها مناسب تر و با هماهنگى 

بیشتر پیش مى رود.
مرتضوى با بیان اینکه در غرب اســتان زمینه ورود به 
ِکشــت هاى جدید وجود دارد، خاطرنشــان کرد: این 
موضوع نیز از اولویت هاى مدیریت اســتان است و از 
طرح هایى که در این زمینه تعریف شــود و منطبق با 

ظرفیت ها و مسائل موجود باشد، حمایت خواهیم کرد.
وى یکى از مشکالت موجود در استان را نبود نهاد متولى 
تعریف طرح هاى قطعى با مطالعــات فنى و اقتصادى 
دقیق بــراى میزبانى از برخى از جریان هاى ســرمایه 
گذارى عنوان کرد و گفت: در زمان حاضر بخش هاى 
مختلفى مدعى این موضوع هســتند اما وقتى سرمایه 
گذاران به سمت برخى از آنها هدایت مى شوند به نتیجه 

چندانى نمى رسند.

استاندار اصفهان خبرداد؛

آغاز جهش حمایت از سرمایه گذارى هاى جدید
 در نصف جهان

مجتمع بزرگ غذایى، دارویى و شــیمیایى شــهید 
مدرس با ظرفیت ایجاد چند هزار فرصت شغلى تا دو 

ماه آینده در اصفهان به بهره بردارى مى رسد.
رئیس جهاد دانشگاهى کشور با اشاره به اقدامات این 
نهاد در بخش هاى پزشکى، کشاورزى و حفظ امنیت 
غذایى گفت: در بخش صنعت نیــز اقدامات موثرى 

در تولید تجهیزات برقى مــورد نیاز صنایع، مته هاى 
حفارى، جداسازى آب و نمک از نفت استخراج شده، 

ساخت دکل هاى حفارى و... انجام شده است.
حمیدرضا طیبى افزود: 41 طرح فناورانه بزرگ نیز با 
حمایت هاى رهبر معظم انقالب به نتیجه رسیده یا در 

مراحل پایانى هستند.

مجتمع غذایى دارویى مدرس اصفهان
 در آستانه بهره بردارى

همزمان با روز ملى استاندارد از واحد هاى نمونه استانى که 
برگزیده ملى هستند تجلیل مى شود.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: این واحد ها شامل 
4 واحد، دو شرکت در بخش آزمایشگاه و مجموعه هاى 
آموزشى، یک شخص حقیقى و تدوینگر نمونه استانى که 

در سطح ملى حائز رتبه هاى برتر شده اند است.
محمود فرمانى با اشاره به نقش اداره استاندارد در فرآیند 
نظارت بر تولید و کیفیت کاال ها افــزود: یکى از حوزه ها، 

نظارت در ســطح واحد هاى تولیدى و خدماتى است و در 
این حالت نمونه ها در بازه هاى زمانى مختلف و به صورت 

اتفاقى جمع آورى و آزمایش مى شوند.
وى گفت: نوع دوم، نظارت در ســطح بازار تعریف شده و 
محصوالت تولیدى و خدماتى اخذ و نمونه بردارى شده تا 

فضا براى ورود کاال هاى غیراستاندارد ناامن شود.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه شهروندان 
مواردى همچون جعلى بودن کاال و یا پایان اعتبار پروانه 

را با شماره 1517 اطالع دهند، افزود: مردم براى اطمینان 
از اســتاندارد کاال مى توانند کد 10 رقمى که زیر عالمت 
استاندارد محصول درج شده را به ســامانه 10001517 

پیامک و پاسخ اصالت کاال را دریافت کنند.
فرمانى گفــت: نظارت ویژه بر شــهربازى ها براى حفظ 
ایمنى شــهروندان و استانداردســازى 145 جایگاه گاز 
CNG اقدام شاخص در استان بوده و به عنوان اداره برتر 

ملى شناخته شدیم.

معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان از عدم اجبارى بودن واکسیناسیون دانش 
آموزان خبــر داد و گفــت: تاکنون 231 هــزار دانش آموز 

اصفهانى واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
آذر کیوان امیرپور در خصوص روند واکسیناســیون دانش 
آموزان اظهار داشت: واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 
سال در سطح استان اصفهان در حال انجام است و این امر 

طى چند روز آینده جدى تر شود.
وى با بیان اینکه در حال حاضر دوز اول واکســن سینوفارم 
چینى به دانش آموزان تزریق مى شود، افزود: به رغم برخى 
شایعات، واکسن تزریقى فعلى به دانش آموزان همان واکسن 

تزریق عمومى است.
معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش 

استان اصفهان با تاکید بر اینکه تزریق واکسن براى دانش 
آموزان اجبارى نیست، ادامه داد: اگر مدارس حضورى شود 
واکسیناســیون دانش آموز بحث مهمى است و اگر دانش 

آموزى تمایل به تزریق واکسن نداشته باشد باید به طور مرتب 
و بر اساس گمانه زنى ها هر ماه یکبار تست پى سى آر بدهد.

وى با بیان اینکه بازگشایى مدارس دو هفته بعد از تزریق دوز 
دوم دانش آموزان انجام مى شود، تصریح کرد: واکسیناسیون 
این قشر از ابتداى مهرماه آغاز شده و در انتهاى مهر تزریق 
دوز دوم انجام مى شود و دو هفته بعد از آن یعنى از 15 آبان ماه 
مدارس به سمت بازگشایى حضورى با رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى، رعایت فاصله 1.5 مترى و تهویه مناسب هوا 

مى رود.
امیرپور خاطرنشان کرد: وقتى مدارس حضورى شود دانش 
آموزان با تعداد محــدود و فقط بــراى دروس خاص مثل 
ریاضى، فیزیک، شیمى و زیست در مدرسه حاضر مى شوند و 

بازگشایى حضورى به طور کامل انجام نخواهد شد.

معاون تربیت بدنى و سالمت اداره آموزش و پرورش اصفهان خبر داد؛

روند واکسیناسیون دانش آموزان تندتر مى شود

تجلیل از واحد هاى نمونه استانى استاندارد استان 

بهمن خلیلى، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا گفت: 
تالشگران مجتمع فوالد ســبا موفق شدند عالوه بر 
ثبت رکورد تولید روزانه کالف گرم به میزان 5140 

تن، 36 ذوب ریخته گرى را نیز انجام دادند.
وى با اشاره به رکورد قبلى این مجتمع که به میزان 
5123 تن به دســت آمده بود، افزود: این رکورد پس 
از توقف نصب قفســه هفتم و تعویض اتوماســیون 
نورد گرم مجتمع فوالد ســبا و همچنین نوســازى 

ریخته گرى قدیمى رقم خورد.
مدیر عملیات مجتمع فوالد ســبا در ادامه به عوامل 

دستیابى به این رکورد اشــاره کرد و گفت: افزایش 
نرخ تولید و کاهــش تواقفات که حاصل تالش کلیه 
فوالدمردان این مجتمع اســت، از مهمترین دالیل 

دستیابى به این رکورد روزانه به شمار مى آید.
وى کســب این دســتاورد افتخارآمیز را که حاصل 
عزم و اراده همــکاران عزیز اســت تبریک گفت و 
اظهار امیدوارى کرد که با انجام طرح هاى توســعه 
تکمیلى این شرکت، هر چه سریع تر گام هاى بعدى 
در جهت استفاده حداکثرى از ظرفیت هاى ایجادشده 

برداشته شود.

ثبت رکورد تولید روزانه کالف گرم در فوالد سبا

همزمان با هفته نیروى انتظامى، رزمایش مشترك 
یگان هاى حفاظت دســتگاه هاى اجرایى در ســتاد 

فرماندهى نیروى انتظامى برگزار شد.
در این رزمایــش 15 یگان از جملــه حفاظت اداره 
کل زندان ها، سایت هســته اى، فرودگاه، راه آهن، 
دادگسترى، محیط زیســت، منابع طبیعى و میراث 
فرهنگــى کــه مســئولیت حفاظــت و مراقبت از 
دستگاه هاى دولتى و اموال و منابع عمومى را برعهده 

دارند، حضور داشتند.

خنثى سازى عملیات تروریستى علیه تیم اسکورت 
محموله هســته اى با یگان امداد نیروى انتظامى و 
رژه نیرو هاى پیــاده و خودرویى یگان هاى حفاظت 
و نیرو هاى یــگان امداد نیروى انتظامــى و تقدیر از 
فرماندهان نمونه یگان ها از جملــه برنامه ها در این 

رزمایش بود.
این رزمایــش با هــدف نمایش اقتــدار، انضباط و 
توانمنــدى یگان هاى حفاظت در برقــرارى امنیت 

پایدار برگزار شد.

رزمایش مشترك یگان هاى حفاظت دستگاه هاى اجرایى

مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفت: در باغ پرندگان 
ناژوان 90 گونه پرنده وجود دارد .

رسول هاشمیان افزود: درحدود 25 سال پیش اولین 
باغ پرندگان کشــور در اصفهان دایر شد که در حال 
حاضر 90 گونه از پرنــدگان و نزدیک به هزار و 900 

پرنده در باغ پرندگان ناژوان زیست مى کنند.
وى با بیان اینکه پرندگان با توجه به شرایط زیستى 
که دارند، شــرایط نگهــدارى و خوراك شــان هم 
متفاوت است، افزود: در باغ پرندگان ناژوان پرندگان 
گوشــتخوار، ماهى خوار، دانه خوار و گیاه خوار وجود 

دارند.
مدیر طرح ســاماندهى ناژوان اصفهان با اشــاره به 
اینکه در کنار مجموعه باغ پرندگان ناژوان واحد هاى 

مختلفى همچون واحد تاکســیدرمى، واحد تغذیه و 
کلینیک سالمت پرندگان دایر اســت، توضیح داد: 
با تکیه بر دانش و تجربه کارشناســان باغ پرندگان، 
بســیارى از فعالیت هاى مربوط به پرندگان در این 

مجموعه به صورت خودکفا انجام مى شود.
وى افزود: براى پرندگان آبزى ســه عدد دریاچه در 
نظر گرفته شده و براى پرندگان استوایى قفس هاى 
شیشــه اى با آب و هواى گرم و مرطوب دایر است، 
از پرندگان وحشى و شــکارى همچون عقاب، باز و 
گونه اى از جغد ها در قفس هاى میله اى که به صورت 
صخره اى ساخته شده اند نگهدارى مى شود و فضاى 
طبیعى و سر سبز براى مابقیه پرندگان طراحى شده 

است.

زیست 1900 پرنده در باغ پرندگان 
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15 ســال از ســاخت فیلم ســینمایى «جدا مانده» مى گــذرد؛ فیلمى که بــراى «مارتین 
اسکورسیزى» جایزه اسکار را به ارمغان آورد.

  فیلم «جدا مانده» توانست پس از سال ها تالش بى وقفه، باالخره براى مارتین اسکورسیزى 
کارگردان نام آشناى هالیوود جایزه اســکار را به ارمغان بیاورد؛ آن هم در ژانر گانگسترى که 

اسکورسیزى به خاطر کار هاى خوب خود در این ژانر شناخته شده است.
15 سال از ساخت این فیلم مى گذرد؛ فیلمى که اسکورسیزى را به عنوان کارگردان و ستارگانى 
همچون لئوناردو دى کاپریو، جک نیکلسون، مت دیمون، ورا فارمیگا و مارك والبرگ را در خود 
داشت و به مناسبت 15 ساله شدن این فیلم هیجان انگیز بهتر است به برخى از حقایقى که در 

پشت صحنه این فیلم رخ داده است، بپردازیم. 

نقش «جک نیکلسون» در فیلمنامه نبود
جک نیکلسون، بازیگر نام آشنا و ستاره بى چون و چراى هالیوود در این فیلم براى 
اولین بار با اسکورسیزى همکارى مى کرد و توانست در نقش خود به خوبى بدرخشد.
وى در نقش فرانک کاســتلو، سردســته گانگســتر ها بازى مى کرد که این نقش 
از قاچاقچى مشهور بوســتون به نام وایتى بالگر الهام گرفته شــده بود، اما مسئله 

اینجاست که نیکلسون، ابتدا بازى در این فیلم را رد کرده بود.
این بازیگر مشــهور در مصاحبه اى با خبرگزارى «ورایتــى» گفته بود، 

زمانى که اسکورســیزى فیلمنامه را به او داده بود، نقش او اصال در 
آن فیلمنامه وجود نداشت و نمى دانست که قرار است چه نقشى 

را بازى کند؛ اما اصرار دى کاپریو و اسکورسیزى باعث شد که 
او قبل از فهمیدن نقشش، آن را بپذیرد. آنها البته شخصیت 

فرانک کاســتلو را الیه الیه، همانطور که نیکلسون بیان 
کرد، ساختند. 

«لئوناردو دى کاپریو» سر دوراهى بود
لئوناردو دى کاپریو اولین کسى بود که در پروژه «جدا 
مانده» به اسکورسیزى پیوســت؛ چون قبل از این 
پروژه هم در «دار و دسته نیویورکى» و «هوانورد» 
با اسکورســیزى همکارى کرده بود. اما مسئله اى 
که دى کاپریو از همان ابتدا راجــع به آن مطمئن 
نبود، بــازى در نقــش بیلى کاســتیگان و کالین 

سالیوان بود.
دى کاپریــو در مصاحبه اى راجع بــه این فیلم 
گفته بود کــه او عالقه منــد بــود در یکى از 
نقش هــاى بیلى و یــا کالین بــازى کند، چون 

یک دوگانگــى بین آن ها دیــده بود و آن هــا همانند 
دو روى یــک ســکه بودند؛ امــا اسکورســیزى بود که 
در نهایــت تصمیم گرفــت نقش بیلى بــراى دى کاپریو

 بهتر است.

احتمال پیوستن دوباره «رابرت دنیرو» به اسکورسیزى 
«جدا مانده»، سومین فیلمى بود که دى کاپریو و اسکورسیزى به صورت متوالى با هم همکارى 
مى کردند و رســانه ها، دى کاپریو را رابرت دنیروى جدید اسکورسیزى مى خواندند؛ اما بعید 
نبود که رابرت دنیرو نقشى در فیلم جدید اسکورسیزى به عهده بگیرد. برخى خبر ها حاکى از 
این بودند که رابرت دنیرو قصد داشته اســت با یک نقش نامشخص، در فیلم  «جدا مانده» با 
اسکورسیزى همکارى کند؛ اما در نهایت، تصمیم گرفت که فیلم خود «چوپان خوب» را در 

سال 2006 کارگردانى کند.

قرار بود «برد پیت» نیز در این فیلم بدرخشد
آن گونه که خبر هاى رسمى از انتخاب بازیگران این فیلم منتشر شده است، 

قرار بود «جدا مانده» با بازیگران متفاوتى ساخته شود 
و یکى از آن گزینه هاى متفاوت، برد پیت بود.

در ســال 2004 که زمزمه هاى ســاخت فیلم جدید 
اسکورسیزى به گوش مى رسید، خبر از این بود که 
برد پیت قرار است در کنار دى کاپریو در فیلم جدید 

اسکورســیزى هنرنمایى کند که در نهایت، پیت این نقش را رد کرد و نقش او به مت دیمون 
رسید؛ اما برد پیت به واسطه شرکت فیلمسازى خود، به عنوان تهیه کننده کنار این فیلم ماند.

نیکلسون خیلى از دیالوگ ها را بداهه مى گفت
پیش از این هم گفته شد که جک نیکلســون، نقش فرانک کاستلو را قبل از به وجود آمدنش 
قبول کرده بود، اما بعد از نوشته شدن این نقش هم از خالقیت خود استفاده مى کرد و برخى از 
دیالوگ ها را به صورت بداهه و جلوى دوربین مى ساخت، در صورتى که آنها اصال در فیلمنامه 

نبوده اند.

نیکلسون کاله تیم حریف را سر نکرد
رقابت هاى بیســبال بین دو تیم نیویورك و بوستون همیشــه داغ بوده است و 
طرفداران این دو تیم با آب و تاب فراوان از تیم هاى محبوب خود دفاع مى کنند 
که نیکلسون در صحنه فیلمبردارى هم این مسئله را به خوبى نشان داده است.
جک نیکلسون طرفدار پر و پا قرص تیم یانکى هاى نیویورك است و به همین 
دلیل از گذاشتن کاله قرمز تیم بوســتون در زمان فیلمبردارى فیلم «جدا 

مانده» خوددارى کرده است.

ضربدر هاى معــروف در «جدا 
مانده»

فیلم هاى گانگســترى ضربدر هایى 
معروف در خود دارند کــه کاربردى 
هســتند و این ضربدر ها در فیلم «جدا 

مانده» اسکورسیزى هم دیده مى شوند.
ضربدر هایــى کــه در کادر فیلم هاى 
گانگسترى و روى یک شخصیت قرار 
مى گیرند، نشــان مى دهنــد که کدام 
شخصیت ها در طول فیلم قرار است جان 

خود را از دست بدهند.

اسکورسیزى فکر نمى کرد این فیلم اسکار ببرد
تا سال 2006، تصور اینکه یک فیلم درام نباشد و جایزه اسکار 
بگیرد ممکن نبود، اما مارتین اسکورسیزى این تصور را با فیلم 
گانگســترى - جنایى «جدا مانده» بر هم زد و تا زمانى که نام 
فیلــم را روى صحنه صدا نکرده بودند، فکــر نمى کرد که جایزه 

اسکار را برنده شود.
اسکورسیزى گفته بوده که این فیلم صحنه هاى خشن زیادى دارد و 
بعید اســت که آکادمى به او براى بهترین کارگردانى رأى بدهد. قطعا 
دلیل اصلى غافلگیر شدن بیش از حد اسکورسیزى در مراسم آن سال 

همین بوده است.

حقایقى جالب از پشت صحنه فیلم
 شاهکار « اسکورسیزى»

همکارى دوبلور 
«هاچ زنبور عسل»

 با رادیو

نیوشا ضیغمى: 

بخاطر دخترم درسینماى 
کودك بازى مى کنم

ناهید امیریان، صداپیشــه «هاچ زنبورعســل»، 
به جمع هنرمنــدان «کوى نشــاط» رادیو ایران 

مى پیوندد.
ندا حاجى اســماعیلى، تهیه کننده «کوى نشاط» 
با اعالم این خبر گفت: در فصــل جدید طراحى 
محتوایى و اصولى براى «کوى نشاط» انجام شده 
و امیدوارم با این طراحى برنامه به همان نقطه اى 
که انتظار مى رود برسد. در ضمن شخصیت هاى 
جدیدى به برنامه اضافه شدند که محلیت «کوى 

نشاط» را پررنگ تر نشان دهند.
حاجى اســماعیلى همچنین از اضافه شدن ناهید 
امیریان از بزرگان دوبالژ و صداپیشه پیشکسوتى 
که همگى با صدایشــان خاطره داریم، خبر داد. 
وى افزود: حضور اســاتید دوبالژ در رادیو نقطه 
اوجى دوباره براى برنامه ســازى و نمایش است. 
تهیه کننده برنامــه «کوى نشــاط» در ادامه از 
حضور احمدرضا موسوى از مجریان تلویزیون نیز 
قدردانى کرد و گفت: احمدرضا موسوى جوانى با 
استعداد است که حضورش در تیم «کوى نشاط» 

ارزشمند است.
در ادامه شــاهرخ باقرى نژاد، کارگردان «کوى 
نشــاط» هم با اشــاره به طراحــى محتوایى و 
پربارســازى متن ها به لحاظ کیفى از پیوســتن 
بازیگر دیگرى به مجموعه کوى نشــاط خبر داد: 
امید ماهر از بازیگران خوب سینما تلویزیون وتئاتر 
خوشــبختانه به تیم ما پیوســتند و حضور چنین 
جوانان با استعدادى در حوزه طنز در رادیو افتخارى 

محسوب مى شود
برنامه طنز و ســرگرمى «کوى نشــاط»  امروز 
ســاعت 9:00 صبــح از رادیــو ایــران پخش

 مى شود.

نیوشــا ضیغمى گفت: ما امروز خوراك فرهنگى 
داخلى مخصوصــًا در ســینمایمان براى کودك 
خیلى کم داریم. حتى به بازیگــران جدى وقتى 
که مى خواهند وارد ژانر کودك شوند خرده گرفته 

مى شود.
این بازیگر سینما و تلویزیون اظهار کرد: واقعیت 
این اســت که در گذشــته و در دوران کودکى ما 
سینماى کودك و ژانر کودك آنقدر ژانر جدى اى 
بود که امروز نام وزین ترین تهیه کننده  زن سینماى 
ایران خانم فرشته طائرپور که متاسفانه ایشان را از 
دست دادیم- روحشان شاد باشد و چقدر سینماى 
کودك مدیون اســم ایشان اســت- و چقدر آن 
دوستان در دوران خودشــان به سینماى کودك 
وزن دادند و درواقع در آن زمان نویسندگان بزرگ، 
کارگردانان بزرگ و بازیگران بزرگ همه در ژانر 
کودك فعالیت جدى داشتند و حتى سالن سینماى 
اختصاصى براى کودك وجود داشت. وى افزود: 
یک نگرشــى در ســازمان فرهنگى کشور وجود 
داشت که مى دانست خوراك فرهنگى کودك به 
شدت مهم است و ما امروز خوراك فرهنگى داخلى 
مخصوصًا در ســینمایمان براى کودك خیلى کم 
داریم. حتى به بازیگران جدى وقتى که مى خواهند 
وارد ژانر کودك شــوند و کارى در این ژانر انجام 
دهند خرده گرفته مى شود. به آنها مى گویند که این 
کار را نکنید، از سطح حرفه اى شما کاسته مى شود. 
ضیغمى با بیــان اینکه من امــروز به عنوان یک 
بازیگر تمام خاطرات کودکى ام با فیلم هایى گره 
خورده که آقاى ایرج طهماســب و خانم برومند 
ساخته اند، عنوان کرد: من امروز مدیون آن جریان 
هستم چون اگر نگاهى دارم و اصًال نگاهى که به 
سینما عالقمند شــدم، از آنجا ریشه گرفت اما ما 
امروز به بچه هایمان چه مى دهیم؟ تمام خوراکى 
که بچه هاى ما دارند با یــک کلیک دارد از خارج 
از ایران مى آید. او در پاســخ به اینکه یک بازیگر 
اگر تجربه پدر و مادر بودن را داشــته باشد، چقدر 
به حضورش در عرصه ســینماى کودك کمک 
مى کند؟ پاسخ داد: من قبل از مادر شدنم در ژانر 
کودك کار کرده بودم و بعد از مادر شدنم فیلم سید 
جواد هاشــمى را کار کردم و خیلى هم خوشحال 
هستم. این ِدینى که به عنوان یک مادر به فرزندم 
دارم، زمانى که من ایــن فیلم را بازى کردم دختر 
من 18 ماهه بود و االن دیگر دارد ســینما و فیلم 
را مى فهمد و االن احساســم این است که چقدر 
قشنگ است که بچه  من فیلم داخلى ببیند، فیلمى 

را ببیند که مال ماست. 
ضیغمى در پاســخ به اینکه آیا در آینده هم فیلم 
کودك بازى خواهد کرد؟ گفــت: قطعًا، اگر اثرى 
باشــد که فیلمنامه  قابل قبولى باشــد و فیلمنامه  
قابل تأملى داشته باشــد چرا که نه، من با افتخار 

کار مى کنم.

«روزگار جوانى» بعد از دو دهه نوستالژى، شنبه شب به آنتن رســید. بر خالف انتقاداتى که پیش از پخِش 
این مجموعه تلویزیونى اتفاق افتاده بود، شروِع امیدوارکننده اى داشت. پنج دانشجویى که در ایفاى نقش 
خیلى مستعد نشان دادند و حضوِر عباس آقا (بیوك میرزایى) با شکلى متفاوت و نقِش قابل تأمل براى رسول 
نجفیان، اتفاقات جالبى را براى فصل جدید این ســریال خاطره انگیز رقم زده است. خبرگزارى «تسنیم» 
به بهانه پخش این سریال و حضوِر رســول نجفیان و بازتاب هاى کاراکترها و دغدغه هاى شخصیِت او در 

سریال «روزگار جوانى» با او گفتگویى انجام داده که در ادامه مى خوانید..
رسول نجفیان در خصوص حضورش در سریال «روزگار جوانى» گفت: از اصغر توسلى تشکر مى کنم که 
ما را قابل دانستند و یکى دو قسمت براى من با شــخصیت و کاراکتر واقعى ام نوشتند. آقاى توسلى هم از 

کارگردانان و فعالین عرصه هنرى اند که همیشه دغدغه شان توجه به پیشکسوتان این عرصه بوده است.
وى در پاسخ به این سؤال که «آیا خودتان هم مثِل دیالوگ هاى گالیه آمیزى که در «روزگار جوانى“ نسبت 
به عدم توجه مسئولین فرهنگى کشور وجود دارد، وضعیت حال و روِز خودتان هم هست و یا مى خواستید 
فقط تلنگرى بزنید براى دیگر همکاران تان که کنار گذاشته اند»، تأکید کرد: من خودم هم همیشه به خاطر 
بى توجهى هایى که به بازیگران قدیمى و پیشکسوت شده است، گالیه داشــته ام. همیشه نسبت به خانه 

پیشکسوتانى که راه بیندازند و فقط یک عده خاص درون این مؤسسه و خانه باشند، انتقاد داشتم. منظورم 
این نبوده است که چرا این خانه هست و همکارانم هم بعضاً در این جمع حضور دارند، منظورم این بوده است 

که؛ چرا نباید این خانه متعلق به همه هنرمندان باشد؟
نجفیان خاطرنشــان کرد: برخى اوقات رفتارهاى برخى از دســت اندرکاران امر با هنرمندان پیشکسوت 
توهین آمیز هم مى شود؛ وقتى که هنرمند و بازیگر را در این بازى هاى ادارى قرار مى دهند. خودم عضو هیچ 
مؤسسه اى نیستم و همه چیز را خوداظهارى دنبال مى کنم؛ من قصدم در «روزگار جوانى» این بود که این 
مسئولین تلنگر بخورند؛ به داد بقیه برسند که در کسوِت هنرمند بیکارند، فقط 5 درصد این پیشکسوتان در 
رأس کار هستند و بقیه به نان شب شــان هم محتاجند و نمى توانند اجاره منازل شان را بپردازند، 95 درصد 
هنرمندان پیشکســوت ما گرفتارى دارند و خواهش مى کنم به دادشان برســید، من قصدم مطرح کردن 

مشکالِت خودم نبود،  چون مطلقًا مشکلى ندارم.
وى در پایان افزود: فقط به یک عده پیشکسوت سرشناس توجه نکنید، همه را کنار هم قرار دهید؛ چه بسیار 
بچه هاى تئاتر و سینما و عوامل فنى هســتند که در جریاِن کرونا لطمه دیدند؛ به دادِ  آنها برسید که درگیِر 

مشکالت عدیده اى اند.

خاطر کار هاى خوب خود در این ژانر شناخته شده است.
 این فیلم مى گذرد؛ فیلمى که اسکورسیزى را به عنوان کارگردان و ستارگانى 
 دى کاپریو، جک نیکلسون، مت دیمون، ورا فارمیگا و مارك والبرگ را در خود 
5ت 15 ساله شدن این فیلم هیجان انگیز بهتر است به برخى از حقایقى که در 

فیلم رخ داده است، بپردازیم. 

ک نیکلسون» در فیلمنامه نبود
ازیگر نام آشنا و ستاره بى چون و چراى هالیوود در این فیلم براى 
سیزى همکارى مى کرد و توانست در نقش خود به خوبى بدرخشد.

ک کاســتلو، سردســته گانگســتر ها بازى مى کرد که این نقش 
ور بوســتون به نام وایتى بالگر الهام گرفته شــده بود، اما مسئله 

لسون، ابتدا بازى در این فیلم را رد کرده بود.
هور در مصاحبه اى با خبرگزارى «ورایتــى» گفته بود، 

ســیزى فیلمنامه را به او داده بود، نقش او اصال در 
د نداشت و نمى دانست که قرار است چه نقشى 

صرار دى کاپریو و اسکورسیزى باعث شد که 
ن نقشش، آن را بپذیرد. آنها البته شخصیت 
که نیکلسون بیان را الیه الیه، همانطور

دى کاپریو» سر دوراهى بود
یو اولین کسى بود که در پروژه «جدا 
سیزى پیوســت؛ چون قبل از این 
ر و دسته نیویورکى» و «هوانورد»
ى همکارى کرده بود. اما مسئله اى 
همان ابتدا راجــع به آن مطمئن 
قــشبیلى کاســتیگان و کالین 

مصاحبه اى راجع بــه این فیلم
 عالقه منــد بــود در یکى از 
ى و یــا کالین بــازى کند، چون 

 بین آن ها دیــده بود و آن هــا همانند
ــکه بودند؛ امــا اسکورســیزى بود که 
یم گرفــت نقش بیلى بــراى دى کاپریو

در فیلم  «جدا مانده» با  این بودند که رابرتدنیرو قصد داشته اســت با یک نقشنامشخص،
اسکورسیزى همکارى کند؛ اما در نهایت، تصمیم گرفت که فیلم خود «چوپان خوب» را در 

6سال 2006 کارگردانى کند.

قرار بود «برد پیت» نیز در این فیلم بدرخشد
آن گونه که خبر هاى رسمى از انتخاب بازیگران این فیلم منتشر شده است، 

قرار بود «جدا مانده» با بازیگران متفاوتى ساخته شود
و یکى از آن گزینه هاى متفاوت، برد پیت بود.

4در ســال 2004 که زمزمه هاى ســاخت فیلم جدید 
اسکورسیزى به گوش مى رسید، خبر از این بود که 
برد پیت قرار است در کنار دى کاپریو در فیلم جدید 

پیش از این هم گفته شد که جک نیکلســون، نقش فرانک کاستلو را قبل از به وجود آمدنش 
قبول کرده بود، اما بعد از نوشته شدن این نقش هم از خالقیت خود استفاده مى کرد و برخى از 
دیالوگ ها را به صورت بداهه و جلوى دوربین مى ساخت، در صورتى که آنها اصال در فیلمنامه 

نبوده اند.

نیکلسون کاله تیم حریف را سرنکرد
نیویوركو بوستون همیشــه داغ بوده است و تیم رقابت هاى بیســبال بین دو

طرفداران این دو تیم با آب و تاب فراوان از تیم هاى محبوب خود دفاع مى کنند 
که نیکلسون در صحنه فیلمبردارى هم این مسئله را به خوبى نشان داده است.
به همین یانکى هاى نیویورك است و جک نیکلسون طرفدار پر و پا قرص تیم

دلیل از گذاشتن کاله قرمز تیم بوســتون در زمان فیلمبردارى فیلم «جدا 
مانده» خوددارى کرده است.

ضربدر هاى معــروف در «جدا 
مانده»

فیلم هاى گانگســترى ضربدر هایى 
معروف در خود دارند کــه کاربردى 
هســتند و این ضربدر ها در فیلم «جدا 

مانده» اسکورسیزىهم دیده مى شوند.
ضربدر هایــى کــه در کادر فیلم هاى 
گانگسترى و روى یک شخصیت قرار 
مىگیرند، نشــان مى دهنــد که کدام 
شخصیت ها در طول فیلم قرار است جان 

خود را از دست بدهند.

اسکورسیزى فکر نمى کرد این فیلم اسکارببرد
جایزه اسکار  نباشد و 6تا سال2006، تصور اینکه یک فیلم درام
بگیرد ممکن نبود، اما مارتین اسکورسیزى این تصور را با فیلم 
گانگســترى - جنایى «جدا مانده» بر هم زد و تا زمانى که نام 
را روى صحنه صدا نکرده بودند، فکــر نمى کرد که جایزه فیلــم

اسکار را برنده شود.
اسکورسیزى گفته بوده که این فیلم صحنه هاى خشن زیادى دارد و 
بعید اســت که آکادمى به او براى بهترین کارگردانى رأى بدهد. قطعا 
دلیل اصلى غافلگیر شدن بیش از حد اسکورسیزى در مراسم آنسال 

همین بوده است.

وقتى رسول نجفیان داِغ دل بازیگران قدیمى را تازه مى کند

سید جواد هاشمى کارگردان فیلم «شهر گربه ها» در نشست خبرى این فیلم معتقد بود که اصل 
مهاجرت شاید بد نباشد و در جواب به خبرنگارى که معتقد بود سفر به خارج و مهاجرت را کامًال 
منفى نشان دادى گفت: خیر با رفتن مخالف نیستم اما با ماندن و بازنگشتن مخالفم. دانشمندان 

بازمى گشتند تا کشور خود را آباد کنند. آنان قبل از اینکه ما نیز که رفته اند نیز اى کاش 
زمانى که مهاجرت کردند.بروند نخبــه بودند نه 
حرف من در فیلم این اســت که مراقب هاشــمى افــزود: 

باشــید تا اگر به خارج مى روید خونتان را 
در شیشه نکنند!

کارگردان فیلم هاى «پیشــونى سفید» و 
«تورنادو» مى گفت که بچه هاى کشــور 
من در حال تماشاى فیلم ها و سریال هایى 
هستند که اصًال محتواى شایسته اى ندارند. 
چیزهایى را در فضاى مجازى مى بینند که 
در شأن خودشان و خانواده آنان 
نیست. من باید تمام تالشم 
را بکنم تا فیلمى بسازم که 
بچه هاى مــا آن را به جاى 
کارهاى خارجى تماشا کنند.

اما انتقاد غالبى که به فیلم 
هاشمى شــد این بود که 
«فضاى به شدت موزیکال 
فیلم غربى است و با روش 

غربى به جنگ با غرب رفتن فایده چندانى ندارد و بیشتر شبیه به غربى ها شدن است»، هاشمى 
در پاسخ به این انتقادات گفت: زمانى که این سبک از موسیقى ها در حال ترویج است و بچه ها 
از آنها استفاده مى کنند، من هم باید از همان ها در فیلمم استفاده کنم تا بتوانم آنها را جذب کنم. 
استفاده از رقص محلى و موسیقى ســنتى که بچه هاى ما از آنها چندان اطالعى ندارند و آشنا 
نیستند باعث مى شود که بچه ها با فیلم من ارتباط برقرار نکنند. من فیلم هاى خودم را فانتزى و 
شبیه کارهاى غربى مى سازم و تا مى توانم تا آخر عمر فیلم هایم را شبیه غربى ها تولید مى کنم. 
خیلى ناراحتم اما بچه هاى ما رستم را نمى شناسند من هم مجبورم از موضوعاتى استفاده کنم 

که بچه ها دوستشان داشته باشند.
کارگردان «شهر گربه ها» در پاسخ به اینکه چرا مانند فیلم «شهر موش ها» با موسیقى و فضاى 
ایرانى تر فیلم  را براى بچه ها تولید نکرده و اینکه حجم باالى فضاى موزیکال غربى مناســب 

بچه ها نیست بار دیگر تکرار کرد که موسیقى روز باید در فیلم ها استفاده شود.
این بازیگر ســینما و تلویزیون در واکنش به اینکه روش و ســبک فیلم «شهر گربه ها» یعنى 
استفاده مکرر در آواز و رقص باعث شده که محتوا و مضمون اصلى فیلم از دست برود و بچه ها 
آن را دریافت نکنند، بیان کرد: فیلم من الیه هاى مختلفى دارد که شــاید بچه ها در وهله اول 
آن را دریافت نکنند اما چون مى دانم این فیلم نیز مانند فیلم هاى قبلى من مرتب توسط بچه ها 
تماشا مى شود، قطعًا پیام این فیلم را دریافت خواهند کرد و در ذهن آنان نفوذ مى کند. از سوى 
دیگر فیلم به صورتى ساخته شده اســت که والدین و خانواده ها نیز در کنار بچه ها آن را تماشا 
کنند و پیام را آنان نیز دریافت مى کنند. اینکه بچه ها مى توانند در کشورشــان بمانند و همانجا 
را درست کنند تلنگرى است که امیدوارم با دیدن فیلم شهر گربه ها در ذهن بچه ها ایجاد شود.

هاشمى در پایان از سرمایه گذار فیلم بخاطر ســرمایه گذارى روى سینماى کودك آن هم در 
شرایط خطرناك اکران فیلم کودك تشکر کرد و گفت: بچه ها اگر امروز به سینما رفتن عادت 

نکنند قطعًا سینما سقوط مى کند.

سید جواد هاشمى: 

تا بتوانم فیلم هایم را به سبک غربى  مى سازم

مهاجرت شاید بد نباشد و در جواب به خبرنگارى که معتقد بود سفر
منفى نشاندادى گفت: خیر با رفتن مخالف نیستم اما با ماندن و بازن

رما نیز که رفته اند نیز اى کاش خود بازمى گشتند تا کشور
زمانى که مهاجرتبروند نخبــه بودند نه 
حرف من در فهاشــمى افــزود: 

باشــید تا اگر
در شیشه نکنن
کارگردان فیلم
«تورنادو» مى گ
من در حال تماش
هستند که اصًال م
ف چیزهایى را در
در ش
نی
ر
بچ
ک

سریال «پالك13» به تهیه کنندگى ســعید ثنائى و کارگردانى آرش معیریان تازه ترین 
سریال شبکه 3 سیما است که قرار است به زودى جلوى دوربین برود.

شبکه 3 ســیما که پیش از این نیز سابقه پخش سریال هاى 90 شــبى پرمخاطبى مانند 
شب هاى برره، زیر آسمان شهر و... را دارد، قرار است این بار سریال 90 شبى «پالك13» 

را با مضمون طنز خانوادگى تولید و روانه آنتن کند.
نگارش سریال «پالك 13» را که محصول گروه اجتماعى شبکه 3 سیما است امیر ابیلى 
به همراه محمدحسن رعیت پور، حامد آبکنار و مسعود غزنچایى برعهده دارند و بازیگران 
آن نیز که جزو بازیگران خاطره ساز ســریال هاى طنز تلویزیون هستند در روزهاى آینده 

اعالم خواهند شد.

پیش تولید سریال
 90 شبى «پالك 13» آغاز شد
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کاپیتان باسابقه ذوب آهن بعد از 21 سال بازى براى سبزپوشان اصفهان 21 مهر ماه 1400 از این تیم خداحافظى کرد. 
قاسم  حدادى فر کاپیتان باسابقه ذوب آهن که سال ها با پیراهن این تیم در میادین مختلف دیده شد و اسطوره باشگاه محسوب مى شود پس از 

کش و قوس هاى فراوان از این تیم جدا شد.
حدادى فر که تصمیم داشت فصل گذشته از فوتبال خداحافظى کند به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبى نتوانست فصل را به پایان برساند 

و اعالم کرد دوست دارد یک فصل دیگر هم براى ذوب آهن بازى کند و قراردادش از سوى باشگاه تمدید شد.
اما کاپیتان گاندوها از چندى قبل با مهدى تارتار سرمربى ذوبى ها به اختالف خورده بود و صحبت هایى را با مدیران باشگاه در این خصوص 

انجام داد و سرانجام این موضوعات به نتیجه نرسید و این بازیکن باسابقه از ذوب آهن جدا شد.
حدادى فر که مشخص است از برخى مسائل دلخور است در پستى اینستاگرامى خداحافظى اش را اعالم کرده است. او تاریخ 

شروع و پایان فعالیت در ذوب آهن را نوشته که جالب است. حدادى فر اعالم کرده که از سال 1369 در ذوب آهن حضور 
داشته و 21 مهر ماه 1400 از این تیم بعد از 21 سال جدا شده است. 

این بازیکن باتجربه در پستى که در اینستاگرام خود منتشر کرده ضمن خداحافظى از هواداران ذوب آهن روى عکسى 
که لوگوى باشگاه را بوسیده، نوشته است: «بوسه من نه دروغ بود، نه گزاف. خداحافظ اى شعر شب هاى روشن...»

حال باید منتظر ماند و دید که اسطوره ذوب آهن همزمان با خداحافظى از این تیم کفش هاى خود را نیز آویزان مى کند یا 
به تیم دیگرى مى پیوندد و همانطور که آرزو داشت در زمین مسابقه از دنیاى فوتبال خداحافظى مى کند.

خداحافظى حدادى فر
 از ذوب آهن بعد از 21 سال

ورزشگاه فوالدشهر براى شروع لیگ برتر فوتبال آماده است.
به گزارش روابط عمومى باشــگاه ذوب آهن، صبح روز چهارشنبه جواد خلیفه 
سلطانى نماینده سازمان لیگ به همراه حمیدرضا دادخواه دبیر هیئت فوتبال 
استان اصفهان به همراه نمایندگان باشگاه ذوب آهن از ورزشگاه بزرگ ذوب 
آهن در فوالدشهر بازدید و کلیه امکانات باشگاه را قبل از آغاز لیگ برتر فوتبال 

کشور بررسى نمودند.
شاگردان مهدى تارتار که چهارشنبه هفته آینده مهمان صنعت نفتى ها درآبادان 

هستند، در اولین دیدار خانگى خود به مصاف تیم استقالل مى روند.

هافبک ایرانى برنتفورد با انتشار یک استورى نسبت به عدم حضورش مقابل 
کره جنوبى واکنش نشان داد.

تیم ملى ایران در شرایطى در پنجمین مسابقه اش در مرحله مقدماتى جام جهانى 
به تساوى یک بر یک مقابل کره جنوبى رسید که یکى از انتقادات مطرح شده 

به ایران در این بازى، عدم استفاده از بازیکنان موثرى مثل سامان قدوس بود.
قدوس که در فصل 22-2021 لیگ برتر انگلیس دو بازى انجام داده و دو بار 
هم در جام اتحادیه به میدان رفته و سه پاس گل داده، براى دومین بازى پیاپى 
در تیم ملى ایران نیمکت نشینى را تجربه کرد و حتى به عنوان یار جانشین هم 

به کار گرفته نشد.
این ملى پوش که در حال حاضر تنها بازیکن ایرانى شاغل در لیگ برتر انگلیس 
است، در نخستین بازى مرحله مقدماتى جام جهانى مقابل سوریه جزو نفرات 
اصلى بود، اما در ابتداى نیمه دوم تعویض شد و در دومین دیدار برابر عراق هم 
به عنوان یار جانشین وارد زمین شــد ولى پس از آن دیگر فرصت بازى ملى به 

دست نیاورد.
ســامان قدوس در دیدار هفته قبل تیم ملى ایران مقابل امارات به طور کامل 
نیمکت نشین بود که در دیدار برابر کره جنوبى نیز همین اتفاق براى این لژیونر 
افتاد؛ موضوعى که واکنش این بازیکن را با انتشار یک استورى به همراه داشته 
و یکى از دو ایموجى منتشر شده توسط این بازیکن «بى اطالعى» او را عنوان 

کرده است.

سرمربى شباب االهلى گزینه هدایت تیم ملى امارات 
شد.

 سایت «اسپورت» امارات خبر داد فدراسیون فوتبال 
این کشــور تا ســاعاتى دیگر برت فــان مارویک 
ســرمربى هلندى خود را به دلیــل نتایج ضعیف 

برکنار مى کند.
در همین رابطه دو گزینه داخلى براى جانشینى 
فان مارویک روى نیمکت مربیگرى امارات 
مطرح شــد. گزینــه اول «مهــدى على» 
سرمربى شباب االهلى دبى است که سابقه 

مربیگرى در تیم ملى امارات را دارد.
گزینه دوم براى مربیگــرى در تیم ملى 
امارات عبدالعزیز العنبرى سرمربى شارجه 
اســت. امارات یکى از رقبــاى ایران در 
انتخابى جام جهانى 2022 است. شاگردان 
اســکوچیچ در بازى رفت مقابل امارات با 

نتیجه یک بر صفر به پیروزى رسیدند.
تیم ملى بعد از تساوى سه شنبه شب مقابل کره جنوبى 
با نتیجه یک بر یک با 10 امتیاز صدرنشین گروه اول 

انتخابى جام جهانى ماند.

آمادگى ورزشگاه فوالدشهر
 براى میزبانى در لیگ برتر

واکنش سامان قدوس 
به نیمکت نشینى

مربى قائدى و احمد نور 
گزینه رقابت با 
اسکوچیچ شد

کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران گفت: امیدوارم در بازى هاى بعدى هم سربلند از زمین خارج شویم 
و زودتر مسیر صعودمان به جام جهانى را هموار کنیم.

تیم ملى فوتبال ایران روز ســه شــنبه در دیدار رفت مقابل کره جنوبى در مرحله نهایى 
انتخابى جام جهانــى 2022 قطر برابر کره جنوبى به نتیجه تســاوى یک - یک 

دست یافت.
علیرضا جهانبخش کاپیتان ایران در این مســابقه توانست گل تساوى 
را براى کشورمان به ثمر برســاند. این سومین گل جهانبخش در این 

مرحله از مسابقات است.
جهانبخش که به عنوان بهترین بازیکن دیدار با کره جنوبى انتخاب 
شده بود، گفت: خدا را شــاکرم که در این مسیر مقدماتى جام جهانى 

تأثیرگذار بودم. این تیم و بچه ها لیاقت بهترین ها را دارند.
کاپیتان تیم ملى ایران تأکید کرد: این تالش بچه ها بوده است که این نتایج به دست آمده است. 
من هم به عنوان عضو کوچکى از خانواده تیم ملى در این مســیر تاثیرگذار بودم. امیدوارم در 
بازى هاى آینده هم ســربلند از زمین بیرون بیاییم و زودتر مسیر صعود به جام جهانى را هموار 

کنیم.
جهانبخش افزود: جا دارد از مردم ایران بخاطر حمایت و انرژى مثبت آنها تشکر کنم. امیدوارم 

در بازى هاى پیش رو موفق باشیم و دل مردم را شاد کنیم.
کاپیتان تیم ملى فوتبال در پایان گفت: به تالشمان ادامه مى دهیم. همیشه با تمام وجود براى 
تیم ملى کشــورم بازى کرده ام. براى شــادى دل مردم همه کارى مى کنیم و از جانمان مایه 

مى گذاریم.

جهانبخش: 

تیم ملى ایران لیاقت بهترین ها را دارد
کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران گفت: امیدوار
ه و زودتر مسیر صعودمان به جام جهانى را
تیم ملى فوتبال ایران روز ســه شــ
2انتخابى جام جهانــى 2022

دست یافت.
علیرضا جهانبخشک
را براى کشورمان

مرحله از مسابقات
جهانبخش که به
شده بود، گفت: خ

مدافع چپ تیم ملى ایران لحظاتى پس از ورود به زمین کارت 
زرد گرفت و بازى مقابل لبنان را از دست داد.

امید نورافکن پس از اینکه برخالف دو مسابقه اخیر تیم ملى 
ایران در مرحله مقدماتى جام جهانى، در ترکیب دیدار مقابل 
کره جنوبى قرار نگرفت، در نیمه دوم به عنوان یار جانشین 
وارد زمین شــد که حضورش در زمین با اتفاق خوبى براى 

او همراه نبود.
این مدافع چپ پس از اینکه در دو دیــدار مقابل عراق و 
امارات جزو 11 بازیکن اصلى بود و در بین دو نیمه بازى 
گذشته تیم ملى تعویض شد، سه شنبه شب از دقیقه 56 
بازى مقابل کره جنوبى به زمین آمد و لحظاتى پس از آن 

کارت زرد گرفت.
امید نورافکن که در نیمه اول مسابقه اخیر تیم ملى ایران 
مقابل امارات کارت زرد گرفته و نزدیک بود در همان بازى 

بخاطر خطاى شــدید از زمین اخراج شــود، در دیدار برابر 
کره جنوبى خیلى زود اخطار گرفت تا دو کارته شــود و بازى 
آینده تیم ایران برابر لبنان را به دلیل محرومیت از دست بدهد.

نورافکن پس از حضور در زمین به پست تخصصى خود که دفاع چپ 
است، رفت تا وحید امیرى که در این قسمت بازى مى کرد، یک خط 

جلو برود و به عنوان وینگر برابر کره جنوبى بازى کند.

 شد.
ظى اش را اعالم کرده است. او تاریخ 

9سال1369 در ذوب آهن حضور 

داران ذوب آهن روى عکسى
 شعر شب هاى روشن...»

ى خود را نیز آویزان مى کند یا 
حافظى مى کند.

سرمربى شبابا
شد.

 سایت «اسپورت
این کشــور تا
ســرمربى ه
برکنار مى ک
در همینر
فان مارو
مطرحش
سرمرب
مربیگ
گزینه
امارات
اســت
انتخاب
اســکو
نتیجه یک
تیمملىبعد از تسا

با نتیجه یک بر یک
انتخابى جام جهان

مربى قائدى و
گزینه رق
اسکوچی

مین کارت 

ر تیم ملى 
دار مقابل 
جانشین 
ى براى 
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6ه 56
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یران
 بازى 

ار برابر 
ود و بازى 
ست بدهد.

خود که دفاع چپ 
مى کرد، یک خط 

د.

نورافکن 
به زمین آمد و محروم شد!

مهدوى کیا محمد سلطانى مهر را به عنوان کاپیتان امید معرفى کرد.
تیم امید در اولین بازى دوستانه خود پیش از حضور در بازى هاى مقدماتى قهرمانى زیر 23 سال آسیا موفق شد تیم 

خوشه طالیى را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.
دراین بازى محمد سلطانى مهر، هافبک دفاعى تیم ذوب آهن بازوبند کاپیتانى تیم امید را بر بازو بست. نکته جالب 
اینکه محمد سلطانى مهر در جام ملت هاى جوانان در سال 2016 و جام جهانى جوانان در سال 2017 یکى از بازیکنان 
تیم ملى جوانان بود و با گذشت 5 سال از رقابت هاى جام جهانى شرایط سنى او به گونه اى است که مى تواند در ترکیب 
تیم امید به میدان برود. جام جهانى جوانان در رده سنى زیر 20 سال برگزار مى شود و این نشان مى دهد او زمانى که 
براى تیم ملى جوانان به میدان مى رفته زیر 18 سال بوده که اکنون بعد از گذشت پنج سال از جام جهانى جوانان در 

کره جنوبى مى تواند براى تیم زیر 23 سال ایران بازى کند.
محمد سلطانى مهر در حال حاضر پیراهن باشگاه ذوب آهن را برتن دارد. 

هافبک ذوب آهن، کاپیتان تیم مهدوى کیا شد

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس پیش از پرواز این تیم به عربستان براى 
بازى با الهالل با بیان اینکه بازى مهمى اســت و امیدوارم دســت پر 
برگردیم گفت: دیدار ما با الهالل جنگ نابرابر است، باید از سپاهان هم 

تشکر کرد و امیدوارم این مسابقه به ما کمک کند.
پرســپولیس و الهالل روز 24 مهر در مرحله یــک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آســیا با هم دیدار مى کنند. این در حالى است که پرسپولیس 

از سال 2018 دو بار به فینال آسیا رسیده اما هنوز قهرمان نشده است.
سیدجالل حسینى در این خصوص گفت: قهرمانى در آسیا سخت است. 
تمام تالشــمان را مى کنیم. در این چند ســال تالش کردیم که نشد. 
مسابقات آسیایى سخت است. این مسابقه هم یک جنگ نابرابر است. 

دو بار تا فینال رسیدیم و امیدوارم این بار هم برسیم.
پیش از این گفته مى شد الهالل براى دیدار با پرسپولیس چند بازیکن 

مصدوم دارد اما طبق اعالم رسانه هاى عربستان، مصدومیت نفرات این 
تیم رفع شده است.

کاپیتان پرسپولیس با اشــاره به این موضوع گفت: مصدوم اینها الکى 
است. این تیم ها خودشان را آماده مى کنند. فدراسیون و باشگاه هایشان 
هم هماهنگ هستند و با تمام قدرت مى آیند. آنها میزبان هستند و در 
شرایط سختى بازى داریم. امیدوارم بچه هاى ما درك کنند. بعد از بازى با 
استقالل تاجیکستان، تمرکزمان روى بازى با الهالل و بازى نیمه نهایى 
بود. خیلى از برنامه ریزى ما طبق این بازى بود. امیدوارم چیزهایى که 

کار کردیم را انجام بدهیم.
پرســپولیس در حالى با الهالل بازى مى کند که مســابقات لیگ برتر 
تعطیل بود و این تیم در شرایط 100 درصدى مسابقه نیست. سرخپوشان 

تنها با انجام سه بازى تدارکاتى داخلى به مصاف الهالل مى روند.
حســینى در این مورد و عدم حمایت از پرســپولیس گفت: متاسفانه 
بازى هاى لیگ تعطیل بود. هیچکــس را ندیدیم. تمرکزها روى بازى 
تیم ملى بود. بازى تدارکاتى خیلى خوب اســت و باید از ســپاهان هم 
تشــکر کرد. همان بازى بود که انجام دادیم و امیدوارم این مسابقه به 

ما کمک کند.
بازى پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایى به میزبانى الهالل برگزار 

مى شود و این موضوع کار نماینده ایران را سخت تر مى کند.
حسینى گفت: باید آماده همه شرایط آنجا باشیم. میزبان هستند و قدرت 

زیادى در این کارها دارند. باید آمادگى همه چیز را داشته باشیم.

هم تیمى عزت اللهى، نخستین خرید خارجى استقالل؟

تمجید سیدجالل از سپاهان

«کوین یامگا» هم تیمى سعید عزت اللهى در تیم وایله بولد 
کالب، نخستین بازیکن خارجى است که در صورت توافق 
نهایى، به استقالل  مى پیوندد. پست او مدافع راست است.

نام نخســتین بازیکن خارجى مدنظر استقالل مشخص 
شد. کوین یامگا بازیکن 25 ساله و فرانسوى است که قرار 
است به زودى عازم تهران شود تا با شرکت در تست هاى 
پزشــکى و انجام توافقات نهایى، قراردادش را با باشگاه 

استقالل به امضا برساند.
کوین یامگا که اکنون عضو تیم وایله بولد کالب دانمارك 
است و هم تیمى سعید عزت اللهى به شمار مى رود، کارش 
را از تیم جوانان کیه وو ورنا ایتالیا آغاز کرد. او ســپس به 
تیم هاى سیه نا، آرزو، کارپى و پسکارا در ایتالیا پیوست و در 
ادامه راهى کشورش و تیم ال بریچونه فرانسه شد و پس از 
بازگشت به کیوو، فوتبال پرتغال و تیم آوس را براى ادامه 
فعالیتش انتخاب کرد. او سرانجام در سال 2020 به وایله 

بولد کالب پیوست.
وایله اکنون بدون کســب پیــروزى در قعر جدول لیگ 
دانمارك جاى دارد و کوین یامگا نیــز این فصل در 11 
بازى براى این تیم دانمارکى به میدان رفته که 2 پاس گل 
داده است. او فصل قبل نیز 23 بار براى وایله بازى کرد و 

2 پاس گل داد. 
بیشترین حضور این بازیکن 25 ســاله، در تیم هاى پایه 

ایتالیا و اصطالحاً پریماورا بوده و او سابقه حضور در سرى 
C ایتالیا را نیز در کارنامه دارد. بهترین دوران عملکرد این 
بازیکن به فصل 2014 – 2015 بازمیگردد که براى تیم 
جوانان کیه وو 16 بار در 34 مسابقه گلزنى کرد که البته در 
آن فصل، پست او وینگر بود. او در فصل 2013 – 2014 
موفق شد با کیه وو عنوان قهرمانى پریماورا ایتالیا (لیگ 

جوانان) را از آن خود کند.
پست تخصصى یامگا مدافع راست که او همچنین توانایى 
بازى به عنوان وینگر راست و چپ را هم دارد. قرارداد این 
مدافع 1,87 مترى در تابستان سال آینده به پایان مى رسد. 
ترانسفرمارکت ارزش این بازیکن را در حال حاضر 350 

هزار دالر ارزیابى کرده است.
به طور کلى این بازیکن 189 بار در مسابقات مختلف به 
میدان رفته که 32 بار موفق به گلزنى شــده و 10 بار نیز 
پاس گل داده که البته او 19 مرتبه نیز از داوران کارت زرد 

دریافت کرده است.
به هر شکل این بازیکن به زودى عازم تهران خواهد شد تا 
در صورت توافقات نهایى با مدیران استقالل، قراردادش 
را با آبى پوشــان امضا کند. در صورتى که این بازیکن به 
صورت رسمى به جمع شــاگردان فرهاد مجیدى اضافه 
شود، احتمال فراوان شــاهد جدایى سیداحمد موسوى از 

استقالل خواهیم بود.
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فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602006006827 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/14 - مهناز 
محمدى ورنوسفادرانى فرزند حیدر و کدملى 1141011565 به ش.ش 335 صادره از 
خمینى  شهر استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى 
شده مدعى است که سند سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 507- فرعى 
از (122) اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالك دفتر 83 
صفحه 163- به نام ایشان سند صادر و تسلیم گردیده است و معامله دیگرى نیز انجام 
نگردیده است. چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى  شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 

تسلیم خواهد شد. م الف: 1205077 - حوزه ثبت ملک خمینى شهر /7/176

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006790 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/12 - آقاى/

خانم اکبر ستاره ورنوسفادرانى فرزند حسن به استناد یک برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت شش سهم از 14 
سهم شش دانگ پالك شماره 117/124 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
که در صفحه 195 دفتر 17 امالك ذیل ثبت 18705 به نام نامبرده فرزند - ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى شماره 26875-1350/06/20 دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 67 به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده - به موجب 
سند - دفتر - نزد - رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى  شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. م الف: 1204955 - سید امیرحسین حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى /7/177

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006831 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/14 - عباسعلى 
جورکش فرزند جعفر به کدملى 1141090635 استناد یک برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت چهارده حبه و دو 
سوم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك شماره 272- فرعى از (118) اصلى 
واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالك دفتر 220 صفحه 56- به 
نام ایشان سند صادر و تسلیم گردیده است و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. 
چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله 
(غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 

باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1205770 - سید امیرحسین حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر از طرف مریم رضایى /7/186

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006815 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/14 - وراث 
مرحوم حیدر على حاجى ها فرزند رمضانعلى به ش ش 2261 صادره از خمینى شــهر 
استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى 
است که سند سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 513- فرعى از (106) اصلى 
واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالك دفتر 189 صفحه 86- به 
نام ایشان سند صادر و تسلیم گردیده است. و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. 
چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله 
(غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1205804 - سید امیرحسین حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر از طرف مریم رضایى /7/187

مزایده
اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شــهر در پرونده کالسه 972777 
له خانم الهه رشــیدى فر علیه آقاى علیرضا حاج حیدرى به خواسته مطالبه مهریه به 
میزان 120 عدد سکه بهار آزادى و مقدار 70 مثقال طال، در نظر دارد 3/5 دانگ مشاع 
از شــش دانگ پالك ثبتى 158/2578 واقع در خمینى شــهر - 700 دستگاه - فجر 
شرقى 4- پالك 20 به کدپستى 8413644711 را از طریق مزایده به فروش رساند. 
ملک مذکور به صورت یک ساختمان مســکونى یک طبقه به انضمام زیرزمین و یک 
اتاق روى بام به مساحت عرصه طبق سند 294 مترمربع و اعیانى حدود 224 مترمربع 
با اسکلت فلزى و دیوار باربر، قسمتى نما ســیمان و سنگ و قسمت هایى دیگر نماى 
حیاط سنگ، کف حیاط موزاییک و داراى انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. ساختمان 
به صورت کف موزاییک، بدنه ســرامیک و گچ پرداختى و رنگ آشــپزخانه با کابینت 
فلزى، درب و پنجره هاى خارجى از پروفیل آهن و آلومینیوم و داخلى از چوب، سیستم 
سرمایش از کولر آبى و گرمایش از بخارى مى باشد. طبق استعالم از شهردارى منطقه، 
ملک بصورت مسکونى به متراژ اعیانى 224/50 مترمربع داراى کاربرى مسکونى در 
طرح جامع مى باشد و پروانه طبقه اول باطل شده است (الزم به توضیح است که پالك 
داراى پروانه به متراژ 306/15 مترمربع در طبقــات زیرزمین، همکف و اول در مورخ 
1382/4/24 مى باشد که مالک در متراژ 224/50 مترمربع زیرزمین و همکف ساخت 
نموده که با توجه به درخواست شماره 1879 مورخ 1388/3/21 مالک جهت ساخت 
طبقه اول پروانه ایشان در طبقه اول به دلیل مرور زمان باطل گردیده است) و همچنین 
مبلغ 1,142,000 ریال بابت عوارض نوســازى و مبلغ 200,000 ریال بابت عوارض 
بازدید به شهردارى بدهکار مى باشد، که کارشناس رسمى دادگسترى شش دانگ ملک 

را 27,000,000,000 ریال و 3/5 دانگ آن را 15,750,000,000 ریال ارزیابى نموده 
است، لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 1400/08/12 ساعت 9 صبح در محل اجراى 
احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شــهر برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 5 
روز قبل از روز مزایده به نشــانى فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. 
خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید، خریدار مى بایست ده درصد 
قیمت کارشناســى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجراى احکام مدنى تکلیفى در 

تحول مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک 
بین بانکى در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى خمینى شهر واریز و با در دست داشتن 
اصل چک و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجراى احکام مدنى 
مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل چک 
تحویل اجرا نمایند. م الف: 1205835 -  کریمى- مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شهرستان خمینى شهر /7/188

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006950 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/19 - آقاى 
/ خانم عباسعلى جورکش فرزند جعفر به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهى شــده مدعى است که ســند مالکیت یک سهم و دوسوم 
سهم مشاع از 35 سهم شــش دانگ پالك شــماره 118/475 واقع در خمینى شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان کــه در صفحه 558 دفتر 602 امــالك ذیل ثبت 129458 
به نام نامبرده فرزند - ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند قطعى شماره 
9407- 1391/10/02 دفترخانه اسناد رسمى شــماره 301 به او انتقال قطعى یافته و 
معامله دیگرى هم انجام نشده - به موجب سند - دفتر- نزد - رهن است نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شــده است چون درخواست صدور المثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1205766 - سید 
امیرحسین حسن زاده - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف 

مریم رضایى /7/191

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006003896 - تاریخ: 1400/06/25 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاء  کنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1399114402006002791 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مهران لطفى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به 6 دانگ یکباب خانه . پالك شماره فرعى 99 از اصلى 72 

واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى  شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 

با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأى مى نماید. 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شــامل به موجب قرارداد واگذارى 
شــهردارى مورد تقاضا به عبداالمیر حیدریان و بتول عمادى واگذار نموده و متقاضى به 
موجب سند وکالت 35368 مورخ 97/6/4 دفتر 301 از نامبردگان خریدارى نموده و طى 
دفتر 295 و 351 و 2 و 384 صفحه 479 و 155 و 14 و 315 تمامت پنجاه و هفت ســهم 
و سى و هشت سهم شصتم سهم از 495 سهم ششــدانگ و تمامت سیزده سهم سیزده و 
هجدهم مشاع از 495 سهم شهردارى و 123 ســهم و یک دوم مشاع از 495 سهم به نام 
شهردارى و بیست و دو دوازدهم سهم مشاع از به نام شهردارى است مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم مهران لطفى 
به شناسنامه شماره 1271499207 کدملى 1271499207 صادره فرزند محمدعلى نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه .. به مساحت 200/14 مترمربع پالك شماره فرعى 990 از اصلى 
72 واقع در دهکده فروشان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأئید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال. به طول 10/00 متر دیواریست به باقیمانده
شرقا.. به طول 20/00 متر دیواریست به باقیمانده

جنوبا... به طول 10/00 متر درب و دیواریست به گذر
غربا.. به طول 20/03 متر دیوار به باقیمانده 

در اجراى ماده .... 1 ........ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى و ماده .......13.......... آئین  نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به 
نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/07 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/22 - م الف: 1198981 - مجتبى پور على - عضو قضائى. مرتضى ملک 

زاده - قائم مقام رئیس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/122

فقدان مدارك
 1500 cc دنده معمولى R برگ سبز خودرو ســوارى کوییک
مدل 1399 بنزینى به شماره موتور M159037493 و شماره 
شاســى NAPX212AAL1004935 به شماره انتظامى 
ایران 67 – 347 ن 46 متعلق به مسعود قاطع به شماره ملى 
1755704471 فرزند قاسم مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
پروانه بهره بــردارى بــه شــماره 32880/1318032 تاریخ 
1399/04/22 متعلق به شــرکت صنایع ریختــه گرى اصفهان 
(ســهامى خاص)، ثبت شــده به شــماره 5053 و شناسه ملى 
10260262002 به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهرك صنعتى غیر دولتى محمودآباد و حسین آباد، خیابان 24 پالك 
46 و کدپستى 8161195311 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.

آگهى تغییرات
شــرکت ایران یدك اصفهان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 6337 و شناسه ملى 
10260274581 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: - سیدعلى خلیفه سلطانى امنیه به کدملى 
1287466699 بعنوان رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل ، ســیدروح اله خلیفه سلطانى 
امنیه به کدملــى 1140184830 بعنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمود خلیفه 
ســلطانى امنیه به کدملى 1292624132 
بعنوان عضو هیئــت مدیره بــراى مدت 
نامحدود انتخاب و کلیه اوراق واسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، 
بروات ، قراردادها و عقود اســالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضــاء مدیرعامل منفرداً 
و با مهر شرکت معتبر مى باشد. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1206368)

آگهى تغییرات
شرکت آریا مبتکران اندیشه پارس شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 64037 
و شناســه ملــى 14008961230 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/12 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : کیانوش ایزدى به شــماره ملى 
1754214223 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره و ســارا ایــزدى به شــماره ملى 
1743229801بعنــوان نائــب رئیس 
هیئت مدیــره و زهرا احمدى به شــماره 
ملــى 1150029544 بعنوان مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیئت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا 
مدیر عامل شــرکت مجــرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1206432)

آگهى تغییرات
شرکت آریا مبتکران اندیشه پارس شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 64037 و 
شناسه ملى 14008961230 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: کیانوش ایزدى کدملى 1754214223 
و زهرا احمدى کدملى 1150029544 و 
سارا ایزدى کدملى 1743229801 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. حامد مختاریان 
کدملــى1260865703و ســیدمعراج 
قریشى کدملى 1817973290 به ترتیب 
بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1206436)

آگهى تغییرات
موسســه انجمن خیریه حضــرت فاطمه زهرا 
س حسن آباد شهر ابریشم بشــماره ثبت 45 
و شناســه ملى 10260014125 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى مورخ 
1400/03/10 و نامه شــماره1459/04/14 
مورخ1400/06/30پلیــس اطالعات و امنیت 
عمومى فرماندهى انتظامى شهرستان فالورجان 
: روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى موسسه 
انتخاب شد . ســیدمحمد میرلوحى بشماره ملى 
1111647836 - حسین صادقى حسن آبادى 
بشماره ملى 1111777640 - محمد پهلوانى باغ 
ابریشمى بشماره ملى 1141860899 - رحمن 
ترکى جولرستانى بشماره ملى 1111677972 - 
مهدى رهنما بشماره ملى 1111869741 بعنوان 
اعضاى اصلى - ســیدابراهیم میرلوحى حسن 
آبادى بشــماره ملى 1110535457 و رسول 
کاظمى بشــماره ملى 1110589875 بعنوان 
اعضاى على البدل هیات مدیره براى مدت 2 سال 
انتخاب شــدند . نعمت اله محسنى بشماره ملى 
1111722013 بسمت بازرس اصلى - مرتضى 
رهنما بشــماره ملى 1111716315 بســمت 
بازرس على البدل براى مدت 1 سال انتخاب شدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1206434)

آگهى تغییرات
موسسه انجمن خیریه حضرت فاطمه زهرا 
س حسن آباد شهر ابریشم بشماره ثبت 45 
و شناسه ملى 10260014125 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/13 و نامه شماره1459/04/14 
مورخ1400/06/30پلیــس اطالعــات و 
امنیــت عمومــى فرماندهــى انتظامــى 
شهرســتان فالورجان : اساسنامه مشتمل 
بر 3 فصل و 41 مــاده و 23 تبصره تصویب 
شد . نشانى موسســه به : استان اصفهان 
، شهرســتان فالورجان ، بخش مرکزى ، 
شهر ابریشــم، محله حســن آباد ، خیابان 
توحید ، بلوار الغدیر ، پــالك 0 ، طبقه منفى 
1 - کدپستى8178983141 منتقل شد و 
ماده مربوط در اساسنامه اصالح شد . یک بند 
به ماده 8 اساسنامه بدین شرح اضافه گردید 
: قبول و دریافت کمکهاى مردمى و دولتى اعم 
از منقول و غیر منقــول به منظور احداث یک 
واحد درمانگاه شــبانه روزى به طور محدود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فالورجان (1206438)

آگهى تغییرات
شرکت راهسازى ســاختمانى ثمین راه 
صفاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
31424 و شناسه ملى 10260519822 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العــاده مورخ 1400/06/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - على اصغر 
خسرونژاد به شماره ملى 1285562070، 
رضا حاجــى حســینلو به شــماره ملى 
2802584286 و احمدرضا خســرونژاد 
به شماره ملى 1292595590 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. - ســیدمجید یمانى به 
شــماره ملى 1292715049 به عنوان 
بازرس اصلى و سیدحمید یمانى به شماره 
ملى 1270864726 بــه عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1206442)

آگهى تغییرات
شرکت راهسازى ساختمانى ثمین راه 
صفاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
31424 و شناسه ملى 10260519822 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/06/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - على اصغر خســرونژاد 
به شــماره ملــى 1285562070 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره، رضا حاجى 
حسینلو به شماره ملى 2802584286 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
احمدرضا خســرونژاد به شــماره ملى 
1292595590 به ســمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1206444)

آگهى تغییرات
شرکت ســالمت محور صفه سهامى خاص 
به شــماره ثبت 59211 و شناســه ملى 
14007087781 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1400/06/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - شــهربانو طارمســرى به کدملى 
2593791934 ، نیلوفر جمشیدیان قلعه 
ســفیدى به کدملى 1271991888 و رضا 
عسگرانى خوزانى به کدملى 1270498916 
بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - شهناز بارانى 
لنبانى به کدملى 1280407573 و رضا قلى 
قاسمى ازناوله به کدملى 6219808312 
بترتیب بســمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1206450)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا بسپار پویش پارتاك ســهامى خاص به 
شماره ثبت 2336 و شناســه ملى 14006236747 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و 
صدور ســهام جدید از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 
10000000000 ریــال افزایــش یافــت و ماده 5 
اساســنامه بدین شرح اصالح شد: ســرمایه شرکت 
مبلغ 10000000000 ریال نقدى اســت منقسم به 
1000000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فالورجان (1206440)

آگهى تغییرات
شرکت آریا بسپار پویش پارتاك سهامى خاص به 
شماره ثبت 2336 و شناسه ملى 14006236747 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده مــورخ 1400/06/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - مسعود فلســفین به شماره ملى 
1292127066 به ســمت بازرس اصلى و اکبر گل 
بو به کد ملى 1287009174 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (1206441)

تاسیس
شرکت سهامى خاص عدالت پخش سپاهان درتاریخ 1400/07/14 به شماره ثبت 68966 به شناسه ملى 14010370259 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 نمیباشد: 
تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندى و خرید و فروش انواع مواد غذایى از جمله محصوالت لبنى صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و تولید و توزیع 
کاالهاى مجاز بازرگانى پخش و تهیه و توزیع انواع مواد غذایى و آشامیدنى و مواد شوینده و پاك کننده و آرایشى ، کنسروجات ، مرباجات ، ترشیجات ، انواع 
نوشابه و آبمیوه و آب معدنى و ظروف یکبار مصرف در سراسر ایران و ایجاد شعبات در تمام شــهرهاى ایران با اخذ مجوزهاى الزم داخلى و خارجى شرکت 
در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاء نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، ترخیص کاالهاى شرکت از گمرکات ، مشارکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ هر گونه وام و ضمانتنامه از بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى در جهت تحقق 
اهداف شرکت 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 زاجان ، کوچه شهید جعفر ترکیان ، بن بست سوم ، پالك 70 ، طبقه همکف کدپستى 8187813863 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 20,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 2000000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 
7000000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 536130125 مورخ 1400/06/27 نزد بانک تجارت شعبه چهرباغ خواجو با کد 6130 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حمید احمدزاده به شماره ملى 1271450593 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد صباغ رنانى به شماره ملى 1290742324 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید صباغ رنانى به شماره 
ملى 1293143847 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و در 
غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمدرضا 
صباغ رنانى به شماره ملى 1290011771 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حمید صباغ رنانى به شماره ملى 1290828725 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 (1206452)

آگهى تغییرات
شرکت سالمت محور صفه سهامى خاص به شماره ثبت 59211 و شناسه ملى 14007087781 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/06/29 شهربانو طارمسرى به کدملى 
2593791934 بسمت رئیس هیات مدیره ، نیلوفر جمشیدیان قلعه سفیدى به کدملى 1271991888 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و رضا عسگرانى خوزانى به کدملى 1270498916 
بسمت مدیرعامل و عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى 

مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1206451)
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مصرف انار براى برخى افراد عوارضى بــه همراه دارد از جمله 
اینکه به دلیل داشتن قند براى افراد دیابتى توصیه نمى شود.

انار یک میــوه خوش طعم و پرطرفدار پاییزى اســت که فواید 
درمانى زیادى دارد اما خوردن آن بــراى برخى از افراد ممنوع 
است. انار یک میوه پاییزى است که نام آن ریشه در کلمه یونانى 
به معناى سیب با دانه هاى درشت دارد. این میوه پرطرفدار داراى 

طبع سرد و خشک است.
انار داراى ویتامین هاى فراوان، آهن و آنتى اکسیدان است که به 
میزان ترشى آن مزاج سرد و خشکى اش هم متغیر خواهد بود. 
میوه انار على رغم فواید بى نظیرى که دارد براى برخى از افراد 
مضر اســت و در صورت مصرف عوارضى را براى آن ها خواهد 

داشت.
طبق نظر متخصصان افراد دارى مزاج ســرد به دلیل نفخ زیاد 
و سست شــدن معده باید از مصرف انار پرهیز کنند. همچنین 
مبتالیان به زخم معده در صورت استفاده از انار دچار تشدید معده 
درد مى شوند. به گفته متخصصان هسته هاى انار موجب تشدید 
یبوست مى شوند، بنابراین افراد دچار یبوست باید از مصرف این 

میوه خوددارى کنند.
انار به علت وجود آهن فراوان در آن باعث ایجاد حالت تهوع، درد 
شکم و استفراغ خواهد شد؛ بنابراین استفاده از این میوه براى افراد 

دچار اختالالت هضم توصیه نمى شود.
افرادى که دچار اضافه وزن هستند باید از مصرف انار پرهیز کنند؛ 
چراکه انار داراى کالرى هاى زیادى است که ممکن است وزن 

افراد را تا دو برابر افزایش دهد.
گفتنى است؛ مبتالیان به فشار خون باال از خوردن انار به دلیل 
افت ناگهانى فشــار به طور جدى باید دورى کنند. همچنین از 

خوردن انار تا دو هفته قبل از عمل جراحى باید بپرهیزید.
به عقیده متخصصان خوردن انار به علت داشتن قند باال براى 

افراد داراى دیابت توصیه نمى شود.
افرادى که هنــگام خوردن میوه انار دچار اختالالت پوســتى، 
بلعیدن دردناك، درد و ورم در دهان مى شوند یا مبتال به آلرژى 
هستند باید از خوردن این میوه اجتناب کنند. همچنین استفاده 
از این میوه براى افراد دچار مشکالت کلیوى توصیه نمى شود؛ 
زیرا وجود آنزیم هاى موجود در آن مانــع عملکرد صحیح کبد 

خواهد شد.

مواد مغذى که 
براى سالمت چشم مفید هستند

عوارض و اثرات جانبى
 در مورد مصرف شلغم

بینایى به احتمال زیاد مهمترین حس پنجگانه محسوب مى شود. سالمت چشم 
با سالمت عمومى همراه است، اما برخى مواد مغذى به طور ویژه براى چشم مهم 
هستند. این مواد مغذى به حفظ عملکرد چشم، محافظت از چشم در برابر نور مضر 

و کاهش بیمارى هاى دژنراتیو وابسته به سن کمک مى کند. 

A ویتامین
کمبود ویتامین A یکى از شایع ترین دالیل نابینایى در جهان است. این ویتامین 
براى حفظ سلول هاى حسگر نور چشم که به عنوان گیرنده هاى نورى نیز شناخته 
مى شوند گزینه ضرورى است. در صورت عدم مصرف ویتامین A به میزان کافى 
بسته به شــدت کمبود ممکن است شب کورى، خشکى چشــم یا حتى شرایط 

جدى ترى نمایان شوند.
ویتامین A فقط در مواد غذایى مشــتق شــده از حیوانات یافت مى شــود. غنى 
ترین منابع غذایى شــامل جگر، زرده تخم مرغ و محصوالت لبنى است. با این 
حال، همچنین مى توان ویتامین A را از ترکیبات گیاهى آنتى اکســیدانى به نام 
کاروتنوئیدهاى پروویتامین A دریافت کرد که در مقادیر زیاد در برخى میوه ها و 

سبزیجات یافت مى شود.
کاروتنوئیدهاى پروویتامین A بطور متوســط   حدود 30 درصد از نیاز بدن افراد به 
ویتامین A را تامین مى کنند. کارآمدترین آنها بتاکاروتن است که به مقدار زیاد در 

کلم پیچ، اسفناج و هویج یافت مى شود.

لوتئین و زآگزانتین
یک مطالعه مشاهده اى در افراد میانسال و مسن نشان مى دهد مصرف 6 میلى 
گرم لوتئین و/یا زآگزانتین در روز به طور قابل توجهى خطر ابتال به دژنراســیون 
ماکوال وابسته به سن را کاهش مى دهد، همچنین محققان دریافتند افرادى که 
بیشترین میزان لوتئین و زآگزانتین را مصرف مى کردند در مقایسه با افرادى که 
کمترین میزان مصرف را داشتند 43 درصد کمتر دچار دژنراسیون ماکوال مى شدند.

لوتئین و زآگزانتین به طور معمول با هم در مواد غذایى وجود دارند. اسفناج، برگ 
چغندر، کلم پیچ، جعفرى، پسته و نخود سبز از بهترین منابع هستند. عالوه بر این، 
زرده تخم مرغ، ذرت شیرین و انگور قرمز نیز سرشار از لوتئین و زآگزانتین هستند.

اسیدهاى چرب امگا 3
اســیدهاى چرب امگا 3 با زنجیره بلند EPA و DHA براى ســالمت چشم مهم 
هستند. DHA به مقدار زیاد در شبکیه چشم یافت مى شــود، جایى که به حفظ 
عملکرد چشم کمک مى کند، همچنین براى رشد مغز و چشم در دوران نوزادى 
مهم است، بنابراین کمبود DHA مى تواند بینایى را به ویژه در کودکان مختل کند.

عالوه بر این، شواهد نشان مى دهند مصرف مکمل هاى امگا 3 براى افراد مبتال 
به بیمارى خشکى چشم مفید است. مطالعه اى روى افراد مبتال به خشکى چشم 
نشان مى دهد مصرف مکمل هاى EPA و DHA روزانه به مدت سه ماه با افزایش 
تشکیل مایع اشک چشم، عالئم خشکى چشم را به میزان قابل توجهى کاهش 

مى دهد.
اســیدهاى چرب امگا 3 به جلوگیرى از ســایر بیمارى هاى چشمى نیز کمک 
مى کنند. مطالعه اى روى افراد میانسال و مســن مبتال به دیابت نیز حاکى از آن 
اســت مصرف روزانه حداقل 500 میلى گرم امگا 3 با زنجیره بلند خطر ابتال به 
رتینوپاتى دیابتى را کاهش مى دهد. در مقابل اسیدهاى چرب امگا 3 درمان موثرى 

براى دژنراسیون ماکوال وابسته به سن نیستند.

بهترین منبــع غذایى EPA و DHA ماهى هاى روغنى اســت. عــالوه بر این، 
مکمل هاى امگا 3 مشتق شده از ماهى یا میکرو جلبک به طور گسترده اى عرضه 

مى شوند.

C ویتامین
چشمان در مقایسه با بســیارى از اندام هاى دیگر به مقدار زیادى آنتى اکسیدان 
نیاز دارند. به نظر مى رسد آنتى اکسیدان ویتامین C از اهمیت ویژه اى برخوردار 
است، اگرچه مطالعات کنترل شده اى در مورد نقش آن در تقویت سالمت چشم 

وجود ندارد.
غلظت ویتامین C در زاللیه چشم بیشتر از هر مایع دیگر بدن است. مایع شفاف 
زاللیه خارجى ترین قسمت چشم را پر مى کند. سطح ویتامین C در زاللیه متناسب 
با مصرف رژیم غذایى آن است. به عبارت دیگر، مى توان غلظت آن را با مصرف 

مکمل ها یا مواد غذایى سرشار از ویتامین C افزایش داد.
مطالعات مشــاهده اى نشــان مى دهند افراد مبتال به آب مروارید ســطح آنتى 
اکســیدانى پایینى دارند، همچنین حاکى از آن اســت افرادى که از مکمل هاى 
ویتامین C اســتفاده مى کنند کمتر دچار آب مروارید مى شــوند. در حالى که به 
نظر مى رسد ویتامین C نقش محافظتى در چشم دارد، هنوز مشخص نیست آیا 

مکمل ها براى افرادى که کمبود ندارند مزایاى بیشترى را ارائه مى دهند یا خیر.
مقادیر زیادى ویتامین C در بسیارى از میوه ها و سبزیجات از جمله فلفل دلمه اى، 

مرکبات، گواوا، کلم پیچ و کلم بروکلى یافت مى شود.

E ویتامین
ویتامین E به عنوان گروهى از آنتى اکسیدان هاى محلول در چربى از اسیدهاى 
چرب در برابر اکسیداسیون مضر محافظت مى کند. از آنجا که شبکیه چشم داراى 
غلظت باالیى از اسیدهاى چرب اســت، مصرف کافى ویتامین E براى سالمت 

مطلوب چشم مهم است.
اگرچه کمبود شــدید ویتامین E منجر به انحطاط و بروز مشکالت براى شبکیه 
مى شود، اما هنوز مشخص نیست مکمل ها در صورت دریافت به میزان کافى از 
رژیم غذایى فواید دیگرى نیز به همراه دارند یا خیر. یک تجزیه و تحلیل نشان مى 
دهد مصرف بیش از هفت میلى گرم ویتامین E در روز خطر ابتال به آب مروارید 
وابســته به ســن را تا 6 درصد کاهش مى دهد. در مقابل، مطالعات کنترل شده 
تصادفى نیز نشــان مى دهند مکمل هاى ویتامین E باعث کاهش یا جلوگیرى 
از پیشرفت آب مروارید نمى شوند. از بهترین منابع غذایى ویتامین E مى توان به 

بادام، تخمه آفتابگردان و روغن هاى گیاهى مانند روغن تخم کتان اشاره کرد.

زینک
چشمان حاوى سطوح باالى زینک هستند. زینک بخشى از بسیارى از آنزیم هاى 
ضرورى از جمله سوپراکسید دیسموتاز است که به عنوان یک آنتى اکسیدان عمل 
مى کند، همچنین به نظر مى رسد در شکل گیرى رنگدانه هاى بصرى در شبکیه 

نقش دارد. به همین دلیل کمبود زینک مى تواند منجر به شب کورى شود.
در یک مطالعه به افراد مســن مبتال به دژنراسیون ماکوال مکمل زینک داده شد. 
وخامت لکه زرد آنها کندتر شد و وضوح بینایى خود را بهتر از افراد دریافت کننده 
دارونما حفظ کردند. با این حال، قبل از دستیابى به نتایج قوى مطالعات بیشترى در 
این زمینه مورد نیاز است. منابع طبیعى غذایى زینک شامل صدف، گوشت، تخمه 

کدو و بادام زمینى است.

8 خاصیت آلوئه ورا را بشناسید

آلوئه ورا یک گیاه محبوب دارویى است که براى هزاران سال براى درمان جراحات 
پوست، مانند سوختگى ها و زخم ها از آن استفاده شده است. با این حال خواص 
درمانى دیگر این گیاه به دلیل وجود آنتى اکسیدان هایى که در خود دارد، شاید 

هنوز به طور کامل شناخته شده نباشد:

بهبود سالمت کلى
آلوئه ورا یک گیاه با ریشه ضخیم است که به طور گســترده اى در تولید لوازم 
بهداشتى، دارویى و غذایى از آن استفاده مى شــود. این گیاه با برگ هاى سبز 
گوشتى حاوى بافت لزجى است که آب را در خود ذخیره مى کند. بافت لزج آلوئه ورا 
حاوى ژلى است که ترکیبات فعال زیستى مانند ویتامین ها، مواد معدنى، اسیدهاى 

آمینه و آنتى اکسیدان ها را در خود جاى داده است.

قوى و ضد باکترى
 ژل آلوئه ورا حاوى آنتى اکسیدان هاى قوى شــناخته شده به نام پلى فنول ها 
است. این ترکیبات به مهار رشد باکترى هاى خاصى که منجر به عفونت در انسان 

مى شوند، کمک مى کند.

تسریع بهبود زخم ها
آلوئه ورا اغلب به عنوان یک پماد براى درمان زخم ها استفاده مى شود؛ به ویژه 
زخم هاى ناشى از آفتاب سوختگى. مطالعات نشــان مى دهد که آلوئه ورا یک 

درمان موضعى براى بهبود سوختگى هاى درجه یک و درجه دو است.

پیشگیرى از پالك هاى دندان
 پوسیدگى دندان و بیمارى هاى لثه از مشکالت سالمتى بسیار رایج است و یکى 
از بهترین راه ها براى جلوگیرى از بروز آن، جلوگیزى از تشکیل پالك هاى دندان 
است. در یک پژوهش جدید معلوم شد که مى توان از آلوئه ورا به عنوان یک ماده 
فعال براى پیشگیرى از پوسیدگى هاى دندانى، در ژل هاى تمیزکننده دندان ها 
استفاده کرد. به گفته پژوهشگران آلوئه ورا براى تمیز کردن و تسکین دندان ها و 
لثه ها مفید است و همچنین مى توان در خمیردندان ها به عنوان ماده موثر براى 
مقابله با پوسیدگى هاى دندانى از این گیاه استفاده کرد. ژل دندان آلوئه ورا مانند 
خمیر دندان عمل مى کند و قادر به نابود کردن باکترى ها و میکروب هاى بیمارى 
زاى موجود در دهان است. در پژوهش جدید هم چنین معلوم شد که ژل آلوئه ورا 

در برخى موارد حتى موثرتر از خمیردندان هاى معمولى است.

از بین برنده زخم هاى دهان
 بسیارى از مردم زخم هاى دهانى را تجربه کرده اند و مطالعات متقاعد کننده نشان 
داده استفاده از آلوئه ورا به طور موثر باعث تسریع بهبود این زخم ها مى شود. البته 
خاصیت دیگر آلوئه ورا این است که منجر به کاهش درد زخم هاى دهانى نیز شده 

و حتى در بسیارى از موارد موثرتر از کورتیکواستروئیدها عمل مى کند.

کمک به درمان یبوست:
 صمغ گیاه آلوئه ورا (صمغ زرد رنگ روى سطح خارجى برگ ها) حاوى مولکول هایى 

به نام آنترانوئید است که خواص مسهلى دارد و با یبوست مقابله مى کند.

جلوگیرى از بروز چروك هاى پوستى
 شواهد مقدماتى وجود دارد که نشان مى دهد ژل آلوئه ورا روند پیرى پوست را کند 
مى کند. مصرف ژل موضعى این گیاه به افزایش تولید کالژن و افزایش انعطاف 
پذیرى پوست کمک مى کند. ژل آلوئه ورا به کاهش قرمزى پوست و به آبرسانى 

پوست کمک مى کند.

کاهش قند خون در دیابتى ها
آلوئه ورا یک درمان ســنتى براى دیابت اســت و مصرف آن منجر به افزایش 

حساسیت به انسولین و کمک به مدیریت قند خون مى شود.

گریپ فروت میوه اى است که از برخى فواید سالمت قابل توجه بهره مى برد.
گریپ فروت به واســطه ویژگى هــاى ارتقاى ســالمت و مبارزه با بیمــارى خود به 
عنوان«میوه اى از بهشت» شناخته مى شــود. میوه اى احیاکننده و خوشمزه است که از 

محتواى ویتامین C، یک نوع آنتى اکسیدان، باالیى سود مى برد.
 ،B6 پتاسیم، فوالت، تیامین، ویتامین ،A همچنین، این میوه منبع خوبى براى ویتامین
کلسیم، آهن، مس، فسفر، منیزم، مواد مغذى گیاهى و فالنوئیدها است و از میزان کالرى 

پایینى برخوردار است.
گریپ فروت سرشار از ویتامین C، فیبر و آب اســت و براى افرادى که در تالش براى 

 C کاهش وزن هستند، گزینه اى ایده آل محســوب مى شود. ویتامین
موجود در گریپ فروت عملکرد سیستم ســوخت و ساز بدن را 

بهبود مى بخشد و همچنین سوخت و ساز چربى را تنظیم 
مى کند و از این رو، به چربى سوزى کمک مى کند.

محتواى فیبر و آب گریپ فروت نیز به کاهش 
دردهاى گرسنگى کمک مى کنند. این میوه 

مى تواند به جذب و کاهش نشاسته و قند در 
بدن کمک کند.

میوه اى که غول کاهش وزن است!
C حســوب مى شود. ویتامینC

ســوخت و ساز بدن را 
 چربى را تنظیم 

 مى کند.
هش
 میوه 

 در

تحقیقات ثابت کرده است مصرف بیش از اندازه آب تصفیه شده، به علت وجود 
ترکیب ذرات مختلف مى تواند سبب بروز مشکالتى در بدن شود.

 سال هاست که اهمیت آب آشامیدنى بسیار بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته 
است. بسیارى از مردم از فیلتر تصفیه آب استفاده و گمان مى کنند تحت مراقبت 

هستند و آب سالمترى مصرف مى کنند اما این تصور نادرست است.
در ایاالت متحده، نوشیدن آب لوله کشى از سال 2010-2017 منجر به 100000 
مورد سرطان شده است. این امر بیشتر از آرسنیک، آالینده هاى رادیواکتیو (اورانیوم 
در آب!) و محصوالت جانبى ضدعفونى مانند کلر مورد استفاده براى از بین بردن 

باکترى ها که به کلروفرم تبدیل مى شود، ناشى شده است.
اکثر سیستم هاى آبى جامعه در این مطالعه با استاندارد هاى ملى آب آشامیدنى 
ایاالت متحده مطابقت داشته است اما به گفته سازمان هاى دولتى این عوامل 

منجر به صد هزار مورد سرطان غیرعادى شده است.
ناگفته نماند که این تحلیل محافظه کارانه تلقى شده است. چندین ترکیب دیگر 
(نیتروزامین ها، مواد پلى فلوئوروآلکیل (PFAS) و انواع مواد شیمیایى صنعتى و 

کشاورزى) وجود دارد که تحت نظارت نیستند، اما تأثیراتى دارند.
این مطالعه به سرطان پرداخته اما این عامل، تنها عامل موثر بر سرطان نیست. 
احتماًال تأثیرات دیگرى ناشى از مصرف این مواد مانند تاثیرات عصبى، تأثیرات 
سیستم انرژى، حتى تأثیرات افزایش چربى و خیلى بیشتر از اینها نیز وجود دارد، 

تقریباً در مورد هر بیمارى دیگرى نیز مشکالتى وجود دارد.
مشابه این ترکیبات در غذا، هوا و جا هاى دیگر نیز وجود دارد که دریافت مى شود و 
جاى تعجب نیست که چرا بیمارى هاى مزمن امروزه این گونه است. در مطالعات 
ذکر شده است که خطر مواد موجود در آب آشامیدنى تقریبًا معادل آالینده هاى 

هواست.

نوشیدن آب تصفیه شده
 خطر دارد؟

یکى از سالم ترین سبزیجات شــلغم است که از مزایا و خواص 
فراوانى برخوردار مى باشد و همچنین براى درمان بیمارى ها، 
ســالمت و زیبایى بسیار مفید اســت، اما مصرف شلغم برخى 
عوارض جانبى را در برخى شــرایط خاص نیز به دنبال خواهد 
داشــت. در اینجا برخى عوارض جانبى و اقدامات احتیاطى در 

مورد شلغم وجود دارد که باید توجه کنید:
-بیمارانى که سنگ صفرا و یا مشــکالت کلیوى دارند، نباید 
شلغم مصرف کنند. به این دلیل است که شلغم یکى از غذاهاى 

مخصوصى است که حاوى مقدار زیاد اگزاالت است.
-مقدار باالى اگــزاالت در مایعات بدن متمرکز خواهد شــد 
و ســپس شــکل مى گیرند. این پدیده به افراد مبتال به کلیه 

مشکالت کلیوى در آینده آسیب مى رساند.
-بیماران مبتال به مشکالت تیروئیدى نیز نباید شلغم مصرف 
کنند. این، بخاطر این اســت که شلغم حاوى ماده اى خاص به 
نام گویتروگنز است. این مواد عمومًا مى توانند با عملکرد غده 
تیروئید تداخل پیدا کنند. در نتیجه آن مواد با مشکالت تیروئیدى 

به افراد آسیب مى رساند.
-در اغلب موارد، افرادى که نفخ شــکمى دارند، ثابت توصیه
 نمى شود که شــلغم مصرف کنند. علتش این است که شلغم 
حاوى مقدار زیادى از ترکیبات سولفور است. همانطور که قبًال 
مى دانید، مقدار زیاد ترکیبات سولفور موجب مشکالت هاضمه 

و نفخ شکم براى افراد خاص خواهد شد.

چه افرادى انار نخورند؟
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معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان گفت: خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملى مسکن 
و سایر طرح هاى حمایتى ممنوع است و مبادرت به این 

اقدام، فاقد وجاهت قانونى است.
امیر زاغیان با بیان اینکه برخى افراد به صورت وکالتى اقدام 
به خرید و فروش امتیاز مسکن ملى مى کنند، اظهار کرد: 
مبادرت به خرید و فروش واحدهاى مسکن ملى به استناد 
برگه تاییدیه سامانه طرح اقدام ملى مسکن فاقد وجاهت 

قانونى است.

وى تصریح کرد: این اقدام عالوه بر لغو امتیاز متقاضى، 
برخورد قانونى از طریق مراجع قضایى با دفاتر ثبت اسناد 
و مشاورین امالك را که در این فعالیت مشارکت دارند به 

همراه دارد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان تاکید کرد: اقدام به خرید و فروش غیرقانونى امتیاز 
طرح اقدام ملى مسکن با توجه به ناآگاهى برخى خریداران 
امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد 
واگذارى، منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران 

امتیازها و در نهایت درگیرى پروژه ها با پرونده هاى حقوقى 
و قضایى ناشى از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

وى گفت: مطابق با اطالعیه معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازى، هرگونه خرید و فروش امتیاز 
طرح اقدام ملى مسکن و سایر طرح هاى حمایتى تامین 
مسکن وزارت راه و شهرسازى از طریق ثبت نام کنندگان 
در طرح ها، مشاورین امالك، افراد و طرق مختلف ممنوع 
بوده و مى تواند منجر به ابطال ثبت نــام اولیه و حذف از 

طرح ها و پروژه ها شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان:

خرید و فروش امتیاز مسکن ملى 
ممنوع است

مدیرعامل شرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
برنامه ریزى براى صادرات ریل انجام شــده و با چندین 

شرکت خارجى وارد مذاکره شده ایم.
منصور یزدى زاده درباره معضل تامین مواد اولیه در شرکت 
ذوب آهن اصفهــان اظهار کرد: ایــن معضل، مختص 
شرکت ذوب آهن نیست و همه تولیدکنندگان فوالد به 

نوعى با این مشکل روبه رو هستند. 
وى گفت: تولیدکنندگان سنگ آهن به دلیل سود خوب 
حاصل از فروش سنگ آهن، سرمایه گذارى هاى سنگینى 
در تولید فوالد انجــام داده اند،البته ســرمایه گذارى در 
صنعت فوالد ارزشمند اســت اما نباید به تهدیدى براى 

شرکت هاى موجود تبدیل شود. 
وى ادامه داد: ورود شرکت هاى تولید سنگ آهن به حوزه 
تولید و صادرات فوالد نیز در ظاهر ارزشمند است اما در 
باطن به نرخ آسیب زدن به سایر شرکت ها تمام مى شود.

یزدى زاده افزود: یکى از معضالت که ممکن اســت 
فوالدسازان در آینده با آن مواجه شوند، افزایش هزینه 

تولید اســت که با سیاســت کاهش نرخ دولت تضاد 
دارد؛ بنابراین اگر دولت مى خواهد قیمت ها منطقى و 
معقول باشند، باید تا حد ممکن براى تامین مواد اولیه از 
واحد هاى فوالدى بزرگ حمایت کند تا این واحد ها نیز 
بتوانند تولیدات خود را افزایش دهند. مدیرعامل شرکت 
ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: هزینه ســربار در این 
شرکت ها باالست، بنابراین اگر شاهد این اتفاق باشیم 
به دلیل افزایش تولید مى توانیم قیمت ها را نسبت به 

شرایط کنونى کاهش دهیم.

افزایش هزینه تمام شده به نرخ تداوم تولید
یزدى زاده با بیان اینکه با وجود شــرایط موجود، شرکت 
ذوب آهن دست روى دست نمى گذارد، گفت: به ناچار در 
شرایطى که سنگ آهن دانه بندى کیفى نداشته باشیم، از 
گندله و کنسانتره بیشترى استفاده مى کنیم؛ این مسئله 
اگرچه شــرایط ادامه تولید را فراهــم مى کند اما باعث 
افزایش نرخ تمام شده محصوالت خواهد شد که با روح 

کاهش نرخ تمام شده در تضاد است. 
وى تصریــح کــرد: دولت بایــد به صــورت تکلیفى 
شرکت هاى تولید ســنگ آهن را ملزم به سرمایه گذارى 

در اکتشافات، استخراج و عمیق تر شدن کند. 
وى بیان داشت: دولت براى تحقق این هدف مى تواند از 
شرط جلوگیرى از ابطال پروانه استفاده کند و شرکت هاى 
ســنگ آهنى را ملزوم به افزایش تولید کند که البته این 

ظرفیت به خوبى در کشور وجود دارد.

کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده تولیدات ذوب آهن

تعمیر اساسى واحد هاى تقطیر و گاز مایع شماره 3 شرکت پاالیش نفت اصفهان آغاز شد.
مدیر نگهدارى و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: براى انجام تعمیرات 

اساســى واحد هاى تقطیر و گاز مایع شماره 3 این 
شرکت در سال 1397 و با هدف کاهش تنگنا هاى 
عملیاتى و کاهش بار ترافیکى خوراك نفت خام در 
واحد هاى تقطیر راه اندازى شدند و حاال براى تعمیر 

آن ها 14 روز فرصت الزم است.
علیرضا قزوینــى زاده افزود: در ایــن دوره زمانى 
دستگاه ها، تجهیزات، ظروف، برج ها و خطوط لوله 
واحد ها، بررسى، بازرسى و در صورت لزوم تعمیرات 

اساسى مى شوند.
وى با بیان اینکــه خطوط لوله، کوره هــا، مبدل هاى حرارتى، تجهیــزات برق و ابزار 
دقیق، پمپ ها و کمپرسور هاى این واحدها، بیشــترین حجم کار تعمیرات اساسى را به 
خود اختصاص مى دهند، گفت: براى ذخیره ســازى نفت خام و فرآورده هاى تولیدى 

هماهنگى شده و هیچگونه مشکلى در زمینه تأمین فرآورده هاى نفتى مورد نیاز کشور 
وجود نخواهد داشت.

قزوینى زاده با اشاره به اینکه در فرآیند تعمیرات 
اساسى واحد هاى تقطیر و گاز مایع شماره 3 شرکت 
پاالیش نفت اصفهان از توان و تخصص دو هزار 
نفر بهره گرفته شده است، افزود: تعمیرات اساسى 
واحد هاى پاالیشى از جمله فعالیت هاى حساس 
اســت و این عملیات با هدف تضمین اســتمرار 
تولید فرآورده هاى نفتى و آماده سازى واحد هاى 
عملیاتى پاالیشــگاه براى یک دوره چهارســاله 

اجرا مى شود.
گفتنى است؛ شرکت پاالیش نفت اصفهان 22 درصد فرآورده هاى نفتى کشور را تأمین 
مى کند و تولید محصوالتى همچون بنزین، گاز مایع، نفت گاز، نفت سفید، سوخت جت، 

نفت کوره و گوگرد را بر عهده دارد.

آغاز تعمیر اساسى واحد هاى تقطیر و گاز مایع پاالیش نفت اصفهان

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: مدیران شعب و کارکنان بانک در سطح استان ها 
ارتباطات با نهادها و سازمان هاى اقتصادى را در اولویت قرار دهند.

حجت ا... مهدیان افزود: بانک توســعه تعاون عالوه بر خدمات شعبه اى و بانکدارى، 

وظایف و مأموریت هایى فراتر از چارچوب هاى متعارف بانکدارى بر عهده دارد که پیشبرد 
رسالت بانک در ایجاد اشتغال و حمایت از واحدهاى تولیدى از مهمترین راهبردهاى بانک 
توسعه تعاون در استان ها است که تعامل و هم افزایى با دستگاه هاى اقتصادى استان در 

این حوزه بسیار اثربخش است.
وى ادامه داد: نگاه جامع به مسائل بانکدارى داللت بر این دارد که واحدهاى بانکى در 
ارائه انواع تسهیالت خرد و نیز اعطاى تسهیالت اشتغال آفرین کالن، کارآیى و سهولت 

الزم را ایجاد نمایند.
مهدیان بیان داشت: پیشرفت مداوم عملیات بانکدارى توسعه اى و رشد کمى و کیفى 
آمارهاى عملکردى در همه واحدهاى بانکى، مســتلزم تالش همه جانبه همکاران در 

تجهیز منابع، اعطاى تسهیالت و ارائه خدمات تخصصى است.
وى افزود: همکاران شعب مدنظر داشته باشند که ارتباط دوجانبه بین بانک و تسهیالت 
گیرندگان به خوبى حفظ شود؛ وقتى فردى یا بنگاهى از بانک توسعه تعاون تسهیالت 
مى گیرد ارجحیت بر این اســت که عملیات بانکى شخص حقیقى و حقوقى نیز توسط 

شعب بانک توسعه تعاون صورت گیرد.
وى سبد خدمات بانک توسعه تعاون را متنوع اعالم کرد و گفت: انواع تسهیالت بانکى 
و خدمات همچون صدور ضمانت نامه، LC ریالى و ... مى تواند جزو محصوالت بانک 

به مشترى معرفى شود.

حمایت از واحدهاى تولیدى مهمترین راهبرد بانک توسعه تعاون است 

کتابخانه تخصصى یگان ویژه همزمان با هفته نیروى 
انتظامى به بهره بردارى رسید.

مدیر امور کتابخانه هاى ســازمان فرهنگى ورزشــى 
شهردارى اصفهان گفت: در مخزن این کتابخانه بیش 

از هشت هزار جلد کتاب براى استفاده کارکنان یگان ویژه 
ناجا موجود است.

طیبه فاطمى افزود: نرم افزار موردنیاز این کتابخانه براى 
ذخیره، ویرایش، بازیابى و ســاماندهى اطالعات نیز به 

زودى نصب مى شود.
تا کنون چندین کتابخانه هاى تخصصى بانوان، رسانه، 
هنر و اصفهان شناسى، ادبیات، نوجوان، حقوق و ورزش و 

سالمت در شهر اصفهان راه اندازى شده است.

راه اندازى کتابخانه تخصصى یگان ویژه 

معاون مدیریت حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزى 
استان اصفهان از احتمال بروز سرمازدگى روز هاى آینده در 

باغ هاى استان خبر داد.
تقى شیخ على ازاحتمال بروز سرمازدگى روز هاى آینده در 

باغ هاى استان خبر داد وگفت: سرمازدگى زودرس پاییزه 
معموًال از نیمه هاى مهرماه شروع مى شود و با توجه به این 
موضوع باید باغ هاى انار و ســیب مورد مراقبت بیشترى 

قرار گیرند.
وى افزود: از راهکار هاى مقابله با این نوع ســرمازدگى، 
روشن کردن آتش، وروشــن کردن بخارى هاى باغى در 
سطح باغات استان و استفاده ترکیبات مسى ضرورى است.

وى در ادامه بیان کرد: برداشت به موقع میوه از دیگر عوامل 
موثر در کاهش آسیب هاى سرمازدگى مى باشد.

شیخ على، هرس درختان در فصل پاییز را نامناسب دانست 
و بیان کرد: از هرس درختان در اواخر تابستان و پاییز باید 

خوددارى شود.
به گفته وى،با توجه به این شرایط، به کشاورزان و باغداران 
توصیه مى شــود به منظور جلوگیرى از خــزان زودرس 
درختان، آماده برداشــت محصوالت خود باشــند و هم 

تمهیدات الزم را در نظر بگیرند.

سرماى زودرس پاییزه در کمین درختان اصفهان

آزمایشگاه مرکزي شرکت آب و فاضالب آبفاى استان 
اصفهان به عنوان تنها آزمایشگاه در بین شرکت هاى 
آبفاى کشــور، موفق به تمدیدگواهینامه اســتاندارد 
بین المللی سیستم مدیریت آزمایشگاه ایزو17025   از 

سوى شرکت TURKAK کشور ترکیه شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت بــر کیفیت آب و فاضالب 
آبفاى اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: پس از 
ممیزي مراقبتی مجموع آزمایشــگاه هاى مرکزى به 
صورت آنالین توسط شــرکت گواهى دهنده، نسخه 
2017 جدید گواهی نامه استاندارد بین المللی سیستم 

مدیریت آزمایشگاه ایزو17025تمدید و صادر شد.
فهیمه امیــرى افزود: ممیــزى و ارزیابــی وضعیت 
آزمایشــگاه آب و فاضالب از نظر فیزیکى، شیمیایى، 
میکروبى، ریزآالینــده ها، تهیه روش هــاي اجرایی، 
تهیه دستور عمل کار با تجهیزات، انجام آزمایش هاي 
PT، رفــع مغایرت هــا و خریــد مــواد شــیمیایی

 مرجع انجام گرفت. 
وى گفت: عــالوه بر برخوردارى آزمایشــگاه مرکزى 
آبفاى اســتان اصفهــان از تجهیزات نوین، داشــتن 
نیروى انســانى متخصــص و ماهر از عوامل بســیار 

مهم در تمدیــد این گواهى نامه از  ســوى شــرکت 
TURKAK کشــور ترکیه بود. مدیر مرکز پایش 
و نظارت بــر کیفیــت آب و فاضالب آبفاى اســتان 
اصفهان مزایاي پیاده ســازي اســتاندارد ایزو 17025 
را اثبات صالحیت فنی آزمایشــگاه، الزام به استفاده از 
روش هاي استاندارد، قابلیت کسب اعتماد بین مشتریان 
در سطح ملی و بین المللی، پذیرش نتایج آزمایشگاه در 
ســطح بین المللی، افزایش انگیزه و رضایت کارکنان 
آزمایشگاه و کاهش هزینه هاي مرتبط با تکرار تست ها 

برشمرد.

پیشرفته ترین دستگاه لیزر اگزایمر چشم کاشان به بهره 
برداري رسید.

یک فوق تخصص قرنیه چشم با اشــاره به اینکه بیمار 
بعد از عمل با این دســتگاه نیاز به بسترى ندارد و زمان 
عمل زیر یک دقیقه است، گفت: این دستگاه پیشرفته 
براى درمان و جراحى هاى عیوب انکسارى چشم شامل 
نزدیک بینى، استیکماتیسیم و دوربینى استفاده مى شود.
خریــد  بــراى  افــزود:  بوجــارى  حســین 
هزینــه ریــال  میلیــارد   160 دســتگاه  ایــن 

 شد.
وى گفت: در جراحى هاى لیزرى براى تصحیح عیوب 
انکسارى از لیزر اگزایمر که نوعى لیزر فوق بنفش است، 

استفاده مى شود.
وى ادامه داد: با راه اندازى این دســتگاه عالوه براینکه 
از پرداخت هزینه هاى گزاف و مراجعه به سایر استان ها 

جلوگیرى مى شود، بیماران استان هاى دیگر را نیز تحت 
پوشش قرار مى دهد.

تمدید گواهى نامه بین المللى ایزو 17025 آزمایشگاه آبفا

بهره بردارى از پیشرفته ترین دستگاه لیزر اگزایمر چشم در کاشان

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان از تشــکیل 
کمیســیون عفو اســتان و آزادى 100 زندانى اردوگاه 
حرفه آموزى و کار درمانى با مرخصى پایان حبس خبر داد.

محمدرضا حبیبى اظهار کرد: در اجراى سیاســت هاى 
عالى قوه قضائیه در رابطه با کاهــش جمعیت کیفرى 
زندان ها، اعضاى کمیســیون عفو اســتان با حضور در 
اردوگاه حرفه آموزى و کاردرمانى اســتان ضمن بازدید 
از بندهاى مختلف و دیدار چهره به چهره با مددجویان، 
پرونده 530 زندانى واجد شرایط را مورد بررسى قرار داده و 
با پیشنهاد عفو بیش از 90 درصد از آنها در مرحله استانى 

موافقت گردید.
وى با بیان اینکه یکصد نفر زندانى دیگر نیز با موافقت با 
مرخصى پایان حبس از زندان آزاد شدند، افزود: اردوگاه 
حرفه آموزى و کاردرمانى اســتان اقدامــات مهمى در 

راستاى حرفه آموزى و اشتغال زندانیان و ترویج فرهنگ 
قرآنى انجام داده و در بازپرورى مددجویان براى بازگشت 

به زندگى شرافتمندانه موفق و مؤثر عمل نموده است.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان تصریح کرد: تعداد 
1750 نفر مددجو در حال حاضر در خارج از این اردوگاه 

اشتغال به کار دارند.
وى با بیان آمارى از میزان آزادى زندانیان اردوگاه در سال 
گذشته گفت: در طول یکســال گذشته یک هزار و 705 
نفر با بهره مندى از مرخصى پایان حبس، 304 نفر تعلیق 
مجازات و تعداد 90 نفر نیز با استفاده از پابند الکترونیک 

از زندان آزاد شده اند.
حبیبى در ادامــه تأکید کرد: پرداختن بــه فعالیت هاى 
فرهنگى و دینى و قرآنى نقش بســیار مهم و مؤثرى در 
بازپرورى و تربیت مدرس جوانان داشــته که ســازمان 

زندان هاى اســتان در این زمینه خوش درخشیده است 
که به عنوان یک نمونه شاهد آن هستیم مددجویى که 
از نعمت ســواد بى بهره بود، با تالش خودش و همراهى 
مسؤوالن موفق به حفظ کامل قرآن کریم شده و امروز 
نیز مســاعدت هاى ممکن در چارچوب قانون براى وى 

اعمال شد.
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهــان اظهار کرد: 
بهره مندى از بخش خصوصى در ایجاد اشتغال و توسعه 
هر چه بیشــتر این امر ضرورى است و سازمان زندان ها 
عالوه بر اقدامات صورت گرفته،مى تواند این مهم را در 

دستور کار قرار دهد.
الزم به ذکر است در اردوگاه حرفه آموزى و کار درمانى 
استان مددجویان با جرایم مرتبط با مواد مخدر نگهدارى 

مى شوند.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان خبر داد؛

آزادى 100 زندانى اردوگاه حرفه آموزى و کار درمانى با مرخصى پایان حبس


