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خطرات مصرف بیش از حد روغن ماهىتداوم آبیارى سیار باغ هاى استان تا آخر مهرماه«زوجى نو» با دکور و آیتم هاى جدید مى آیدمهمترین خسارت فرونشست زمین در کشور  سپاهان هماهنگ؛ همه در یک امتداد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سبزیجات برگدار
 با فواید 

شگفت انگیز

افزایش 113 درصدى کالهبردارى اینترنتى
3
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مصرف «مازوت»  
همچنان ممنوع؟

سبزیجات برگدار حاوى ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر 
فراوان هستند و ارزش غذایى باال و کالرى کمى دارند.

اگر فردى بتواند از رژیم غذایى سرشار از سبزیجات 
برگدار پیروى کند، مزایاى بسیارى از جمله محافظت 

در برابر بسیارى از بیمارى ها را براى خود تضمین...

درپى انتشار اخبارى مبنى بر استفاده حداکثرى از 
سوخت مایع و مازوت در برخى نیروگاه هاى کشور 
طى فصل زمستان، رئیس مرکز ملى هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این 
سازمان به دلیل میزان سولفور باالى موجود در 
سوخت نفت کوره تولیدى پاالیشگاه هاى کشور 
که منتج به تشــدید آلودگى هواى کالنشهرها 
به ویژه در فصول سرد مى شود، مخالفت خود را 
با مصرف سوخت نفت کوره در نیروگاه هاى برق 
حرارتى کشــور اعالم کرده و کماکان بر همین 

موضع استوار است.  
طى روزهاى گذشــته و در  پى برگزارى سومین 
نشست هماهنگى و برنامه ریزى تأمین سوخت 

زمستانى که با حضور...

«شفافیت برداشت ها» نخستین گام براى «شفافیت برداشت ها» نخستین گام براى 
نجات زاینده رود استنجات زاینده رود است

نماینده مردم اصفهان: نماینده مردم اصفهان: 
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رئیس پلیس فتا استان اصفهان خبرداد؛

مدافع سپاهان: مى جنگیم تا 
به هدف بزرگمان برسیم

مدافع تیم فوتبال ســپاهان گفت: در فصل جدید هم مثل همیشــه 
مى جنگیم تا به هدف بزرگى که داریم برسیم.

محمدرضا مهدى زاده در مورد شــرایط  ســپاهان در آستانه شروع 
مســابقات فصل جدید لیگ برتر اظهار داشــت: خدا را شکر دوران 

بدنسازى خوبى را پشت سر گذاشتیم و...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سنگ اصفهان مى تواند 
چندین برابر نفت 
درآمد داشته باشد

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان:

واکسینه شدن 65 درصِد مردم استان
3

کاپیتان و دست رد به بازى خداحافظى؛کاپیتان و دست رد به بازى خداحافظى؛

ماجراى پیچیده ماجراى پیچیده 
حدادى فر و ذوب آهن
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رئیس سازمانرئیس سازمان
 برنامه و بودجه تشریح کرد؛ برنامه و بودجه تشریح کرد؛

جزئیات جزئیات 
افزایش حقوق افزایش حقوق 
14011401 تا باالى تا باالى

  3030 درصد درصد

یوسف تیمورى:  

 سلیقه مخاطبان 
بسیار متفاوت شده است

رئیس سازمان نظام مهندسى رئیس سازمان نظام مهندسى 
کشاورزى و منابع طبیعى کشاورزى و منابع طبیعى 

استان اصفهان عنوان کرد؛ استان اصفهان عنوان کرد؛ 

راه اندازى راه اندازى 
کانون هاى اشاعه کانون هاى اشاعه 
فناورى هاى نوین فناورى هاى نوین 

کشاورزىکشاورزى

اصغر رحیمى- شهردار دستگرد

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شــوراى اسالمى درخصوص خرید 
سیستمهاى تولید  انرژى خورشیدى از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط 
واگذار نماید لذا شرکت کنندگان در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به 
واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1400/08/06  مراجعه وتا تاریخ 1400/08/08 

نسبت به تحویل اسناد مناقصه به واحد حراست اقدام نمایند .     

آگهى مناقصه 

م.الف :1204144

نوبت دوم نوبت دوم 

ردیف      عنوان 
    خرید و اجراى سیستمهاى تولید انرژى 

(پانل خورشیدى ایرانى درجهت حمایت از تولید داخلى )           1

تلفن: 03145403100_03145403200
فاکس : 45400017
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و ی ب

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت:تاکنون 13 هزار و 600 مادر باردار اصفهانى واکسن 

کرونا را دریافت کرده اند.
رضا فدایى با اشــاره به اینکه آمادگى تزریق روزانه بیش از 
100 هزار دوز واکسن کرونا در اصفهان فراهم است، گفت: 
تاکنون دو میلیون و 900 هزار نفر در استان اصفهان یک 
نوبت و یک میلیون و 350 هزار نفر هم دو دوز واکسن کرونا 

را دریافت کرده اند.
وى با اشــاره به روند کند واکسیناسیون کرونا در اصفهان 

گفت: از جمعیت نیم میلیون نفرى دانش آموزان 12 تا 18 
ساله در استان اصفهان نیز 51 درصد دوز اول واکسن کرونا 

را دریافت کرده اند.
وى افزود: واکسیناسیون سیار توسط سه دستگاه اتوبوس 
در میدان جمهورى و امام حسین(ع) انجام مى شود و تمام 
افراد جامعه مى توانند از این امکان اســتفاده کنند و روزانه 
200 نفر مى توانند از طریق واکسیناسیون سیار واکسن کرونا 
دریافت کنند. فدایى درخصوص تامین واکسن برکت نیز 
گفت: واکسن برکت براى دریافت کنندگان دوز دوم تامین 

شده است و به علت کمبود واکسن برکت، براى دوز اول این 
واکسن تزریق نمى شود.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: وضعیت کرونا در اصفهان به صورت سکون است و 
هنوز شواهدى از پیک ششم کرونا در اصفهان مشاهده نشده 
است. وى به واکسیناسیون آنفلوانزا هم اشاره اى کرد و افزود: 
واکسن هاى آنفلوانزا در داروخانه هاى استان اصفهان توزیع 
شده است و توصیه مى شود افراد با بیمارى هاى زمینه اى و 

خاص این واکسن را دریافت کنند. 

روند ُکند واکسیناسیون کرونا در اصفهان

مدیرکل زمین شناسى و اکتشافات معدنى استان اصفهان 
حقابه قانونى و غیرقابل تصرف زاینده رود از سرآب تا پایاب 
را 176 میلیون مترمکعب عنوان کــرد و گفت: در صورت 
تخصیص این حقابــه قانونى، پلمب 12 هــزار حلقه چاه 
غیرقانونى و دادن 10 سال تنفس به آبخوان ها با جمعیت 2/5 
میلیونى، آثار تاریخى جهانى، تاسیســات و زیرساخت هاى 

دشت اصفهان نجات پیدا مى کنند.
رضا اسالمى، 27 از 35 دشت اصفهان را با چالش فرونشست 
روبرو دانست و گفت: بیشتر دشت هاى باند شمالى- جنوبى 

استان درگیر فرونشست هســتند و انوع ترك هاى عمیق 
خطى، حلقوى، شاخه درختى، دندریتى و شش ضلعى در این 

مناطق به چشم مى خورد.
وى دشــت اصفهــان را بحرانى ترین دشــت کشــور از 
حیث فرونشســت دانســت و افزود: بیش از 50 در صد از 
واحد هاى مســکونى، 41 درصد از معابر شهرى، 52 درصد 
از ســاختمان هاى بلند، 6000 اثر تاریخى و بســیارى از 
زیرساخت هاى مهم استان اصفهان در این دشت هزار و 660 

متر مربعى قرار دارند.

وى با اشاره به نرخ 18 سانتیمترى فرونشست اصفهان در 
سال، گفت: اگر فرونشست به صورت یکسان باشد، اثرى بر 
سازه ها نخواهد داشت، ولى همیشه اینگونه نیست و غیر از 
سازه هاى شهرى لوله هاى انتقال گاز و آب نیز به شدت در 
معرض خطر هستند. نادى چاه هاى غیرمجاز حفر شده در 
نزدیکى اصفهان را هم از عوامل تاثیرگذار در فرونشســت 
دانست و افزود: ساختمان هاى نزدیک به این چاه ها نیز دچار 
آسیب فراوان مى شوند و الزم است که دستگاه هاى مسئول 

اقدامات ضرورى را در این زمینه انجام دهند.

نجات اصفهان از فرونشست با پلمب 12هزار چاه غیرقانونى

شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره 1400/6/4262 مورخ 1400/07/03 شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه cng متعلق به شهردارى  واقع در بلوار نجات بخش شهر کلیشاد و سودرجان به مدت 
یک سال اقدام نماید.لذا از متقاضیان واجد الشرایط دعوت مى گردد مطابق اطالعات ذیل به شهردارى مراجعه نمایند.

-محل دریافت اسناد مزایده واحد دبیرخانه شهردارى مى باشد.
-محل تحویل اسناد مزایده واحد دبیرخانه حراست شهردارى مى باشد.

-شــرکت کنندگان باید ســپرده اى معادل 5 درصد معادل اجاره بها ســالیانه به مبلغ پایه ى کارشناسى شده 
(298,800,000 ریال)را به حساب سپرده شهردارى واریز و یا نسبت به صدور ضمانت نامه بانکى در وجه شهردارى 

تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند.
-برندگان اول،دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.
-شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

آگهى مزایده

ابراهیم رحیمى-سرپرست شهردارى کلیشاد و سودرجان

نوبت اول نوبت اول 

م.الف :1208311 

1400/07/25 الى 1400/08/15مهلت بازدید و اخذ اسناد
1400/07/25 الى 1400/08/16مهلت تحویل اسناد
1400/08/17بازگشایى اسناد

498,000,000قیمت کارشناسى به ازاى هر ماه(ریال)
5,976,000,000قیمت کارشناسى به ازاى سال(ریال)

بدینوسیله به آگاهى میرساند معاونت غذا و دارو دع پ اصفهان در نظر دارد مجوز 
تأسیس یک باب داروخانه جایگزین در شهرك ولیعصر شهر اصفهان  را صادر 

نماید.
لذا کلیه داروســازان واجد شرایط عالقمند به تأســیس داروخانه درآن محل 
 HIX میتوانند حداکثر تا یکماه بعد از تاریخ درج آگهى ضمن ثبت تقاضا در سامانه
به منظور اطالع کامل از شرایط و ارائه تقاضاى کتبى خود به انضمام مدارك مربوطه 

در مهلت مذکور به آن معاونت مراجعه نمایند./
الزم به ذکر است پس از انجام اولویت بندى مجوز تأسیس داروخانه به نام حائز 

اولویت صادر خواهد گردید./

 اطالعیه تأسیس داروخانه 

م.الف :1208340

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى وخدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
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نهب آهنبوبو ذورففر ورىححدادى فر ننب و و ور و نهنهنىى ذوبىىى ف و بدادىفر ذ و ذدىفر ذوبآهنحح و ذوبآهنوووىفر و ىفر ذذوحدادىدد ذوبحح و ذوبآهححدادىف و وووىف ذد و ذوبآهددىف و حدادى فر و ذوب آهنادىف
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عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل و نقل با اشاره به 
محدودیت هاى تردد الینرهاى خارجى در بنادر ایران به 
دلیل تحریم ها اظهار کرد: با تشدید تحریم ها علیه ایران 
الینرهاى خارجى دیگر به ایران نمى آیند. تعداد بسیارى 
از بنادر ایران از جمله بندرعباس، بندر امام خمینى(ره)، 
بندر بوشهر و ... تحریم هستند و تنها بندر چابهار مستثنى 
از تحریم ها شده است. بنابراین کشتى هایى که در این 
بنادر پهلو بگیرند باید ریسک ورود به لیست تحریم ها را 

قبول کنند.
مسعود دانشمند با بیان اینکه کشــتى هاى خارجى در 
صورت پهلوگیرى و انجام عملیات تخلیه و بارگیرى در 

بنادر ایران مشمول تحریم هاى ثانویه آمریکا مى شوند، 
گفت: به همین دلیل در حال حاضر تمام کشــتى هاى 
خارجى به صورت یک سفره وارد کشــور مى شوند اما 
خطوط کانتینرى منظم و معتبر خارجى این ریســک را 
نمى پذیرند و حتى شرکت هاى چینى و الینرهایى مانند 

کاسکو هم وارد بنادر ایران نمى شوند.
وى ادامه داد: الینرهاى خارجى بــار ایران را در بنادرى 
مانند دوبى و... تخلیه مى کنند و کشتى هاى ایرانى این بار 
را از بنادر دوبى به بنادر کشورمان منتقل مى کند. به همین 
دلیل در ســال چیزى حدود 5 میلیون کانتینر از طریق 

دوبى براى ایران عملیات تخلیه و بارگیرى مى شود.

آنطور که رئیس ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد در 
ســال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانى و احتماًال از 

10 تا باالى 30 درصد خواهد بود.
در بخشنامه بودجه سال 1401 دستگاه هاى دولتى مکلف 
شــدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط 
10 درصد در نظر بگیرند که اعالم این میزان با توجه به 
شرایط تورمى با واکنش هایى از جمله برخى نمایندگان 

مجلس  همراه بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال آینده 
افزایش حقوق به صورت پلکانى انجام خواهد شد، اظهار 
کرد: بر این اساس تالش بر این است که حداقل افزایش 

اعمال شده ولى حقوق هاى پایین ممکن است تا باالى 
30 درصد نیز افزایش یابد اما کســانى کــه چندین بار 
افزایش حقوق داشته اند کمترین درصد رشد را خواهند 

داشت.
میرکاظمى یادآور شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد 
مى شود و به دنبال آن حقوق ها افزایش پیدا مى کنند که 
براى تأمین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان 
با افزایش پایه پولى و افزایش نقدینگى تورم رشد مى کند. 
دولت به ســمتى حرکت خواهد کرد که براى پرداخت 
حقوق کارکنان که سهم محدودى در جامعه دارند تبعات 

و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.

حتى کشتى هاى چینى هم 
به بنادر ایران نمى آیند

جزئیات افزایش حقوق 1401 
تا باالى 30 درصد

جزئیات 
بازگشایى مدارس 

ســخنگوى وزارت آموزش و    ایسنا|
پرورش گفت: براى آبان ماه برنامه این است 
که بازگشایى مدارس شــهرى نیز آغاز شود. 
علیرضــا کمرئى اظهار کرد: واکسیناســیون 
دانش آموزان شرط بازگشــایى مدارس نبوده 
است و امیدواریم در دهه سوم آبان شاهد باشیم 
مدارس بزرگ ما بخشــى از فعالیت هایشان 
را به صورت حضــورى و مــدارس کوچک 
همه فعالیتشــان را به صورت حضورى ارائه 

دهند.

نرخ جرایم 
افزایش نمى یابد

رئیــس    باشگاه خبرنگاران جوان |
پلیس راهــور ناجا گفــت: جرایــم رانندگى 
بازدارنــده بودن خود را از دســت داده اند، اما 
فعًال پیشــنهادى براى افزایش آن نداده ایم. 
سردار ســید کمال هادیانفر با اشــاره به آمار 
تصادفات در کشور بیان کرد: متأسفانه به طور 
میانگین روزانه 40 تــا 47 نفر بر اثر تصادفات 
جان خود را از دســت مى دهند و به ازاى هر 
نفر فوتــى 20 تــا 25 نفر مجــروح و معلول 

مى شوند. 

جزئیات دخترکشى 
در رفسنجان

دادســتان عمومــى و انقالب    ایسنا|
رفسنجان گفت: گزارشــى مبنى بر اقدام به 
قتل یک دختر به پلیس آگاهى داده شــد که 
بررسى ها از خانواده وى ادامه پیدا کرد تا بعد 
از پیگیرى جدى پلیس، محل جسد در چاهى 
به عمــق 120 متر در نزدیکى دانشــگاه کار 
رفسنجان پیدا شــد. ایمان شهسوارى افزود: 
پدر دختر متوارى است و اکنون دستور بررسى 
و تحقیق درباره مظنون به قتل و افراد مرتبط 
با قتل داده شده تا با دستگیرى آنان ابعاد قتل 
روشن شود. به احتمال قوى علت قتل، مسائل 

ناموسى بوده است.

بالتکلیفى8000 
خریدار سایپا

طبق آمار   روزنامه دنیاى اقتصاد|
 ارائه شده از ســوى خودروســازان، آنها در 
حال حاضر 21 هــزار تعهد معــوق دارند که 
13 هزار دســتگاه آن مربوط به ایران خودرو 
مى شــود و هشــت هزار دســتگاه نیز سهم 
سایپا اســت. هرچند مدیرعامل سایپا عنوان 
کرده کــه تعهدات معــوق این شــرکت در 
شهریور صفر شــده؛ با این حال، مى گوید که 
«هشت هزار نفر از مشــتریان مایل به تبدیل 
خودروى خود نیســتند و همچنــان منتظرند 
تا گشایشــى رخ دهد.»  مشــخص است که 
این هشــت هزار نفر محصوالتــى مونتاژى 
را ثبت نام کرده اند و ســایپا توان تحویل آنها 
را ندارد. بنابراین تعهد هشــت هــزار نفرى 
باقیمانده را نیز باید جزو معوقات به حســاب 

آورد. 

افزایش سل 
در کشور

دکتر مهشید ناصحى رئیس    رویداد24 |
اداره کنترل ســل و جذام وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکى اظهار کرد: بر اساس 
آخرین تخمین هاى سازمان جهانى بهداشت، 
میزان بروز سل در هر 100 هزار نفر در ایران 
13 نفر اســت. رئیس اداره کنترل سل و جذام 
وزارت بهداشــت گفت: در ســال 1399 در 
کشــورمان میزان بروز گزارش شده سل 6/7 

مورد در 100 هزار نفر جمعیت بوده است. 

کاهش محدودیت  
در مکه و مدینه

با توجه بــه واکسیناســیون عمومى    فارس|
در عربستان، مســئوالن ســعودى از کاهش اعمال 
محدودیت ها در مسجدالحرام و  مسجدالنبى (ص) خبر 
دادند. بر همین اساس فاصله گذارى اجتماعى در حرمین 
شریفین برداشته مى شود و زائران و نمازگزاران مى توانند 
بدون محدودیت در کنار یکدیگــر طواف کرده یا نماز 
جماعت اقامه کنند.  البته استفاده از ماسک در فضاهاى 
بسته مســجدالحرام و  مســجدالنبى (ص) همچنان 

اجبارى است.

اروپا: ایران آماده نیست
به گــزارش رویترز، یک مقام ارشــد    ایسنا|
اتحادیه اروپا به شرط فاش نشــدن نامش با اشاره به 
اینکه به عقیده وى تهران «براى بازگشت به وین و به 
پایان رساندن مذاکرات کامًال مصمم است» به جمعى از 
خبرنگاران گفت: آنها هنوز آماده تعامل در وین نیستند. 
این مقام با اشــاره به تمایل هیئت ایرانى براى گفتگو 
با اتحادیه اروپا در بروکســل گفت: آنها اصرار داشتند 
که نمى خواهند صرفاً بــراى صحبت کردن به گفتگو 
بپردازند. آنها مى خواهند که گفتگوها نتیجه عملى داشته 

باشد و به توافق برسند که چگونه برجام را احیا کنند.

منتظر مى مانیم 
نماز باران بخوانیم

جمعى از    روزنامه جمهورى اسالمى |
کشاورزان اصفهانى با تجمع در دفتر یکى از نمایندگان 
مجلس یازدهم که گفته بود باید دعا کنیم و نماز بخوانیم 
تا باران  بیاید و مشــکل بى آبى پایان یابد، گفتند ما تا 
آمدن باران به تحصنمان در این دفتر ادامه مى دهیم. 
تجمع کنندگان، با انتقاد از این نماینده مجلس(حسین 
میرزایى) که خود در دفترش حضور نداشت، گفتند ما 
صبر مى کنیم آقاى نماینده بیاید تا بــا وى نماز باران 

بخوانیم.

بدهى صدا و سیما برمال شد
دیوان محاسبات کشــور در گزارش    ایسنا|
تفریغ بودجه ســال 99 کل اعالم کرد که ســازمان 
صداوسیما مبلغى از درآمدهاى تبلیغاتى ناشى از پخش 
مسابقات ورزشى را به حســاب خزانه دارى کل کشور 
واریز نکرده است! گزارش دیوان محاسبات مهر تأییدى 
بر اعالم وزارت ورزش و جوانان مبنى بر عدم پرداخت 
مطالبات ورزش ایران از سوى ســازمان صداوسیما و 
از محل درآمدهاى تبلیغاتى ناشى از پخش مسابقات 
ورزشى است و نشان مى دهد که از 15 میلیارد تومانى 
که این سازمان باید به ورزش کشور جهت تخصیص به 
رشته هاى مختلف (متناسب با سهم) پرداخت مى کرده، 

ریالى پرداخت نشده است!

13 مرکز استان 
شهردار ندارند! 

  باشگاه خبرنگاران جوان | فرآیند انتخاب 
شهرداران مراکز استان ها که حدوداً از سه ماه پیش و 
پس از مراسم تحلیف اعضاى شوراهاى اسالمى شهر 
آغاز شده بود هنوز به پایان نرسیده و شهردار 13 مرکز 

استان بالتکلیف است.

هنوز معلوم نیست
رئیس کمیتــه راهبــرى مطالعات    تابناك |
واکسیناسیون وزارت بهداشت با اشاره به ماجراى یک 
مطالعه ایرانى روى اثربخشى واکسن سینوفارم، گفت: 
اکنون نمى دانم واقعاً داده ها، روش جمع آورى داده ها و 
منبع داده ها در این مطالعه از صحت کافى برخوردار بوده 
یا خیر، اما گرچه در این مطالعه اثربخشى 5 درصدى را 
درباره پیشگیرى از ابتال به عفونت بدون نیاز به بسترى 
و یا بیمارى خفیف براى واکسن سینوفارم مطرح کرده، 
با این حال اثر آن براى پیشــگیرى از بسترى را حدود 
55 درصد و براى پیشــگیرى از مرگ حدود 65 درصد 

گزارش کرده است.

خبرخوان

على بیت اللهى، مدیر بخش زلزلــه و خطرپذیرى مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازى مى گوید وضعیت 
فرونشست زمین در ایران بســیار بحرانى است و در میان 
کشورهاى دیگر رتبه چهار را دارد. اما مى توان با اقداماتى 
جلوى آن را گرفت و حتى آن را جبران کرد. این بخشى از 

اظهارات اوست:

■ در تمام 610 دشت در کشور، فرونشست اتفاق مى افتد 
و عوارض بسیار خطرناك زیست محیطى دارد. اصفهان 
از نظر فرونشست نســبت به کل شهرهاى ایران ریسک 
فرونشست بسیار باالیى دارد. زیرا بسیار پرجمعیت است، 
ساختمان هاى زیادى در آن احداث شــده و آثار تاریخى 
زیادى دارد. مثًال درجنوب غرب تهران نرخ فرونشســت 
زمین از اصفهان بیشــتر اســت ولى باتوجه به نوع خاك 
اصفهان، آسیب دیدگى ســاختمان ها و بناها در محدوده 

اصفهان به مراتب چشمگیرتر از تهران است.
■ مهمترین خسارت و بدترین ضربه اى که فرونشست به 

ما وارد مى کند، این است که نفوذپذیرى آب از بین مى رود. 
یعنى اگر ده ها برابر اکنون نزوالت جوى داشــته باشــیم 
امکان نفوذ به الیه هاى درونى زمین را ندارد. بنابراین روى 
زمین روان آب هایى تشکیل مى شود که مواد مغذى خاك 
را با خود حمل مى کند. در نتیجه دشت هاى حاصلخیز را به 

بیابان هاى بى حاصل تبدیل مى کند.
■همانطور که فرونشست زمین یک امر تدریجى است، 
کنترل آن نیز تدریجى است. تجربه نشان داده در محیطى 
که حدود 12-10سانتیمتر فرونشست داشته، با اقدامات به 
موقع در مدت 30 سال این فرونشست را به صفر برسانند. 
البته به یکباره صفر نشــده بلکه در طول این ســال ها و 
تدریجى بوده است. باید اقدامات جبرانى را انجام داد در غیر 
این صورت ســرزمینمان غیرقابل زیست مى شود. اگر در 
کشور همین روال باشد و از طرف دیگر ریزش هاى آسمانى 
هم همین میزان باشــد، کمتر از 10 ســال براى جبران 
فرونشست زمین فرصت داریم. در غیر این صورت وضعیت 

فرونشست زمین در کشور برگشت ناپذیر خواهد شد.

نماینده مجلس نهم و مشاور رئیس مجلس دهم درباره 
علت استعفاى الریجانى از سمت خود در توافقنامه 25 
ساله ایران و چین، گفت: سابقه موضوع را باید نگاه کنیم. 
بعد از برجام دولت آقاى روحانى تمایلى به کار کردن با 
شرق و به خصوص چین نداشــت. برآورد خودشان این 
بود که با غربى ها مى تواننــد کار را به صورت اقتصادى 
و صنعتى جلو ببرند و این باعث شــد بســیارى از کار ها 
و حوزه هایى که مى شد با شــرق و چین انجام شود، در 
دولت روحانى جلو نرفت. در ســفرى که رئیس جمهور 
چین به ایران داشــتند وقتى مقام معظم رهبرى بحث 
توافقنامه طوالنى مدت و راهبردى را با ایشــان مطرح 
کردند، مشــکالت را ارزیابى کردنــد و دیدند که دولت 

روحانى تمایل سیاســى براى همکارى با شرق و چین 
را ندارند بنابراین تدبیر هوشــمندانه اى را انجام دادند و 
رئیس مجلس وقت یعنى دکتــر الریجانى را براى این 

کار انتخاب کردند.
وى ادامه داد: دولت کــه تغییر کرد، آقــاى الریجانى 
حرفشان این بود که دولت روحانى تمایل نداشت با شرق 
همکارى کند اما این دولت گویا مى خواهد کار کند و اگر 
تمایل به کار دارند بهتر است که خودشان آن را پیش برند. 
لذا ایشان با آقاى رئیسى تماس گرفتند و گفتند اگر تمایل 
دارید ما کار را به شما منتقل کنیم و شما ادامه دهید. بر 
این اساس هم آقاى رئیسى گفتند که معاون اول کار را 

تحویل مى گیرد و جلو مى برد.

احمــد نجفى، بازیگر شناخته شــده که ســابقه حضور 
در شــوراى عالى ســینما را دارد در گفتگــوى زنده با 
رادیوگفتگو، بخشــى از خاطرات خــود از ادوار مختلف 

سینما را روایت کرد.
نجفى درباره برخورد با رئیس دولت هاى نهم و دهم در 
شوراى عالى ســینما اظهار کرد: احمدى نژاد بسیار به 
سینما عالقه داشت. او خیلى تالش کرد که جلوى ممنوع 
الفعالیت شدن هنرمندان را بگیرد و یادم است که یک بار 
به وزیر وقت ارشــاد توپید که چرا گلزار ممنوع الفعالیت 
شــده؟ احمدى نژاد صریحًا دستور داد مشکل گلزار حل 

شود و اسفندیار رحیم مشــایى نیز به شدت دنبال ماجرا 
را گرفت تا مشکل حل شــود . احمدى نژاد بسیار رابطه 
صمیمانه اى با همه هنرمندان و بازیگران داشــت و هر 

که درخواستى از ایشان داشت، سریعاً ترتیب اثر مى داد.
بازیگر «تاواریش» و «ســگ کشــى» تأکیــد کرد: 
احمدى نژاد درباره رفع توقیف فیلم هاى توقیفى نیز بسیار 
زیاد به فیلمسازان کمک کرد . مثًال فیلم «انتهاى خیابان 
هشتم» به تهیه کنندگى سیدجمال ساداتیان، با دستور 
مستقیم احمدى نژاد پروانه نمایش گرفت و حتى اکران 

نوروز به آن دادند.

در ســال 2019 قبل از پاندمى کرونا، ایران با داشــتن 
بیش از 6000 ایرانى داراى اقامــت دائم کانادا در بین 
کشور هاى منبع مهاجرت کانادا در رتبه دهم قرار گرفت.

ایرانیان به دلیل سطح باالى تحصیالت، تجربه کارى 
حرفه اى و مهارت هاى زبان انگلیســى کاندیداى ایده 
آل براى مهاجرت کانادایى هســتند. عــالوه بر این، 
بیش از 200 هــزار نفــر ایرانى تبار در کانــادا زندگى 
مى کنند که به روند ادغام ورودهاى جدید ایرانى کمک 

مى کند.
کانادا به دنبال افزایش ســطح مهاجرت خود است که 

فرصت هاى بیشترى را براى مهاجرت ایرانیان به اینجا 
ایجاد مى کند. طبق برنامه سطح مهاجرت 2021-2023 
کانادا قصد دارد ســاالنه بیش از 400هــزار نفر مهاجر 
جدید را پذیرش کند، که باالترین ســطح در تاریخ این 

کشور است.
حدود 60 درصد از این مهاجران تحت طبقه اقتصادى 
قرار مى گیرند. اکثریت قریــب به اتفاق مهاجران طبقه 
اقتصادى کارگران ماهرند، در حالى که بخش کوچکى 
از آنها مهاجران تجارى کارآفرینان و ســرمایه گذاران 

هستند.

درپى انتشار اخبارى مبنى بر استفاده حداکثرى از سوخت 
مایع و مازوت در برخى نیروگاه هاى کشــور طى فصل 
زمســتان، رئیس مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: این سازمان به دلیل میزان 
ســولفور باالى موجود در ســوخت نفت کوره تولیدى 
پاالیشگاه هاى کشور که منتج به تشدید آلودگى هواى 
کالنشهرها به ویژه در فصول ســرد مى شود، مخالفت 
خود را با مصرف سوخت نفت کوره در نیروگاه هاى برق 
حرارتى کشــور اعالم کرده و کماکان بر همین موضع 

استوار است.  
طى روزهاى گذشته و در  پى برگزارى سومین نشست 
هماهنگى و برنامه ریزى تأمین سوخت زمستانى که با 
حضور معاون وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملى گاز ایران 
و مدیرعامل شرکت ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى 
نفتى ایــران و معاونت راهبردى بــرق حرارتى برگزار 
شد، اخبارى مبنى بر مطرح شدن اســتفاده حداکثرى 
از نفت کوره یا همان مازوت در نیروگاه ها منتشــر شد 
که نگرانى هاى زیادى براى شهروندان شهرها به ویژه 
کالنشهرها نسبت به اســتفاده از مازوت در نیروگاه ها 
در فصل زمســتان و همزمان با وارونگــى دما ایجاد

کرد.
سید محمدمهدى میرزایى قمى ضمن اشاره به گزارش 
برخى رســانه ها از اظهارات اخیر وزیــر نفت مبنى بر 
اینکه سال گذشــته در برخى روزهاى زمستان حدود 
160 میلیون متر مکعب کســرى گاز داشتیم و  امسال 
پیش بینى مى کنیم که با روند رشد مصرف در کشور که 
بین 8 تا 10 درصد اســت، در فصل سرد تا 200 میلیون 
متر مکعب در روز کســرى گاز داشته باشیم، گفت: این 
اظهارات در حالى بیان مى شــود که به گفته على اکبر 
محرابیان،وزیر نیرو، ایران با 14 هزار مگاوات تراز منفى 
در برق رو به رو است و امکان تولید 22 درصد از نیاز برق 
خودمان را نداریم و دلیل آن کاهش سرمایه گذارى در 

بخش نیروگاهى در سال هاى گذشته است.

میرزایى قمى خاطرنشــان کرد: سال گذشته نیز در پى 
تشــدید آلودگى هوا، انتقادهایى از  استفاده از سوخت 
نفت کوره (مازوت) در نیروگاه ها مطرح شــد که بیژن 
زنگنه - وزیر وقت نفت - گفته بود مایل به اســتفاده 
از این سوخت نیست اما چاره دیگرى نمانده است. این 
اظهارات در حالى مطرح شد که سازمان حفاظت محیط 
زیست ایران، به دلیل میزان ســولفور باالى موجود در 
سوخت نفت کوره تولیدى پاالیشگاه هاى کشور که منتج 
به انتشار آالینده دى اکســید گوگرد و به عالوه آالینده 

ثانویه ذرات معلق و تشدید آلودگى هواى کالنشهرها 
به ویژه در فصول ســرد مى شــود، مخالفت خود را با 
مصرف سوخت نفت کوره در نیروگاه هاى برق حرارتى 
کشور اعالم کرده بود و کماکان بر همین موضع استوار

 است.  
رئیس مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اقداماتى که سازمان حفاظت محیط 
زیست در جهت عدم مصرف مازوت در نیروگاه ها انجام 
داده است، گفت: اعالم و مکاتبه با دستگاه هاى نظارتى 

از جمله دادســتانى ها و ســازمان بازرسى در خصوص 
برخورد قانونى از جمله اقدامات این سازمان براى عدم 
مصرف سوخت مازوت در نیروگاه ها بوده است همچنین 
سازمان حفاظت محیط زیست بنا بر وظیفه نظارتى خود، 
عالوه بر پایش پیوسته سوخت تولیدى پاالیشگاه هاى 
کشور به ویژه هنگام بروز پدیده آلودگى هوا، در صورت 
عدم رعایت حدود مجاز آالینده هاى خروجى صنایع و 
نیروگاه ها، این واحدها را در لیست صنایع آالینده قرار 

مى دهد. 

مصرف «مازوت» ، همچنان ممنوع؟

مهمترین خسارت فرونشست زمین در کشور 

روایتى از تماس الریجانى با رئیسى 

توپیدن به  وزیر ارشاد بخاطر گلزار 

چند ایرانى در کانادا زندگى مى کنند؟

سریال «یوسف پیامبر(ع)» که پروژه ترجمه و زیر نویس 
آن از حدود یکسال پیش کلید خورد، این روز ها از کانال 

البیان کشور ساحل عاج در حال پخش است.
سریال تلویزیونى «یوسف پیامبر(ع)» ، اثر فاخر فرج ا...

سلحشور، از پنجم ربیع االول از شبکه تلویزیونى البیان 
کشور ساحل عاج در حال پخش مى باشد.

کار ترجمه این اثر به زبان فرانسه و زیر نویس همزمان آن 
از یکسال پیش در دست انجام بوده که با توجه به اتمام 

آن در اوایل ماه ربیع االول از روز پنجم این ماه روى آنتن 
شبکه بین المللى البیان کشــور ساحل عاج رفته و مورد 
استقبال جمع قابل توجهى از بینندگان و مخاطبان از این 
کشور و سایر کشورهاى اتحادیه غرب آفریقا قرار گرفت.
این ســریال روزهاى یک شــنبه و جمعه از این شبکه 
پخش مى شــود و مخاطبان مــى توانند تکــرار آن را 
روزهاى جمعه و شنبه از شبکه بین المللى البیان دنبال

 کنند.

پخش سریال «یوسف پیامبر(ع)» به زبان فرانسوى 
در ساحل عاج
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اضافه شدن 3 رشته جدید در 
دانشگاه آزاد مبارکه 

3 رشـته جدیـد در مقطـع کارشناسـى و کارشناسـى 
ناپیوسـته به لیست رشـته هاى دانشـگاه آزاد اسالمى 
واحد مبارکه اضافه شد. سه رشته جدید حقوق، آموزش 
و پرورش ابتدایى و معمارى داخلى در مقطع کارشناسى 
و کارشناسى ناپیوسته به لیست رشته هاى دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد مبارکه اضافه شد.

اهداى تجهیزات پزشکى 
به بانک امانات هالل احمر 

على محمدهاشـمى، مدیرعامل جمعیـت هالل احمر 
اسـتان اصفهان گفـت: داوطلبـان نیکـوکار اصفهانى 
در شـش ماه نخسـت سـال جارى بیش از 8 میلیارد و 
350 میلیون ریال تجهیزات پزشـکى به بانک امانات 

تجهیزات پزشکى هالل احمر استان اهدا کردند.

قانون استخدام معلوالن
 اجرا نمى شود

ولـى ا...نصراصفهانـى، مدیـرکل بهزیسـتى اسـتان 
اصفهـان گفـت: قانـون تخصیـص 3 درصد سـهمیه 

استخدامى براى نابینایان اجرا نمى شود.

خاك دزدى در شرق اصفهان
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى و آبخیزدارى استان 
اصفهـان گفت: خاك شـرق اصفهان به رغـم برخورد 
قضایى با برخى متخلفان، همچنان سـرقت شده و به 
کوره هاى گچ و آجر حومه این کالنشهر منتقل مى شود.

علیرضا طاهرى اظهار داشـت: خاك از شرق اصفهان 
(سـگزى) در حالى سـرقت و بـه کوره هاى گـچ و آجر 
حبیب آباد منتقل مى شود که براى کاهش آلودگى هوا و 
محیط زیست و حفظ سالمت مردم اصفهان، خروج این 
واحدهاى آالینده به شعاع 50 کیلومترى ضرورى است.

معرفى شهردار جدید مبارکه
با حکم اسـتاندار اصفهـان «محمد مهـدى احمدى» 

برصندلى شهردارى مبارکه تکیه زد.

فعالیت 90 پایگاه نماز جمعه 
در استان 

حجت االسالم علیرضا فرهنگ، مدیر دفتر نمایندگى 
شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه استان اصفهان گفت: 
از 900 پایـگاه نمـاز جمعه در کشـور، 90 مـورد از این 

پایگاه هاى معنوى در استان اصفهان فعال است.

انتشار لیست اموال سخنگوى 
شوراى شهر اصفهان

سـخنگوى شـوراى اسـالمى شـهر اصفهان با اشاره 
به پیشـتاز بودن در شـفافیت، لیسـت اموال شـخصى 
خود را منتشـر کـرد. على صالحـى در صفحـه توییتر 
خـود نوشـت:«معتقدم اگـر پیشـتاز شـفافیت و اقناع 
افکارعمومـى باشـیم، وقت برخورد با فسـاد یـا رانت، 
فیک نیوزهاى اصحاب ثروت با موج دروغ امکان انتقام 

ندارند. طبق قرار قبلى لیست اموالم تا 23 مهر 1400:
1. یک واحد آپارتمان 119 مترى که با وام مسـکن در 
رهن بانک اسـت  2. یک دسـتگاه خودرو مونتاژ داخل 

مدل 97».

پایان عملیات سمپاشى 
منهول هاى فاضالب ورزنه

مرحله دوم عملیات سم پاشـى منهول هاى فاضالب 
شهر ورزنه و روستاى هاشم آباد به پایان رسید. 1850 
فقره منهول فاضالب در سطح شـهر ورزنه و روستاى 
هاشم آباد با هدف امحاى سوسک ها و حشرات موذى 
و همچنین افزایش سطح بهداشت عمومى شهروندان 

سم پاشى شد.

خبر

رئیس پلیس فتا اســتان اصفهان گفت: کالهبردارى از 
طریق شبکه هاى اجتماعى و بستر اینترنت در اصفهان 113 
درصد در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با سال قبل 

افزایش یافته و این موضوع نگران کننده است.
مصطفى مرتضوى اظهار کرد: با توجه به فراگیرى فضاى 
مجازى در زندگى مردم و انجام بســیارى از فعالیت هاى 
مالى و اقتصادى در این عرصه، تخلفات و جرایم این حوزه 
بیشترین فراوانى را در بین دیگر موضوعات دارد. وى افزود: 
ارســال پیامک هاى جعلى، لینک هاى آلوده به بدافزارها 
و کالهبردارى از طریق فروش در سایت ها و شبکه هاى 
اجتماعى تبلیغاتى، از روش هاى جعل و سرقت در فضاى 

مجازى است. به توصیه  مرتضوى، شبکه هاى اجتماعى 
بستر امن براى خرید و معامله اقتصادى نیستند و بیشتر جنبه 
تبلیغى داشته و باید براى خرید اینترنتى از درگاه هاى امن و 
داراى مجوز استفاده کرد. رئیس پلیس فتا استان اصفهان با 
بیان اینکه جرایم اخالقى و اجتماعى امسال در این استان 
به ترتیب رشد 24 و 30 درصدى داشته،  افزود: پرونده هاى 
پلیسى و قضایى در حوزه هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى 
و اجتماعى به دلیل روند روبه رشــد بهره بردارى از محیط 
سایبر، افزایشــى بوده و پلیس نیز براى رصد، آموزش و 
پیشگیرى، اقدامات خود را گسترش داده اما نیاز به آموزش 

و فرهنگسازى است.

رئیس سازمان نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى 
اســتان اصفهان گفت:کانون هاى اشاعه فناورى هاى 
نوین ومراکــز خدمــات کشــاورزى غیردولتى براى 

دسترسى آسان کشاورزان به خدمات راه اندازى شد.
 مهدى تقى پور اظهار کرد: در راستاى نهادسازى شبکه 
غیردولتى انتقــال دانش، مراکز خدمات کشــاورزى 
غیردولتى با عنوان «پشــتیبانان تولید و سفیران دانش 
در بخش کشاورزى» و کانون هاى اشاعه فناورى هاى 
نوین در محیط هاى کشــاورزى راه اندازى شــده اند. 
وى افزود: هدف از این اقدام، فراهم  آورى دسترســى 
فیزیکى و اقتصادى آسان کشــاورزان به خدمات مورد 

نیاز و همچنین زیرســاخت اجتماعى اســت. تقى پور 
گفت: در حــال حاضر 256 مرکز خدمات کشــاورزى 
غیردولتى در اســتان اصفهان ســازماندهى شــده اند 
که تعداد 74 مرکز بــه عنوان مجــرى مراحل ادارى 
صدور مجوزهاى بخش کشاورزى در دهستان ها و در 
نزدیک ترین نقطــه ارتباطى با بهره بــرداران فعالیت 
مى کنند. وى افزود: این امر موجب تسهیل ارائه خدمات 
بــه متقاضیان ســرمایه گذارى در بخش کشــاورزى 
از طریق کاهــش زمانبرى صــدور مجوزهاى بخش 
کشاورزى از 120 روز در سه ماهه پایانى سال 1397 به 

20 روز در سه ماهه دوم سال 1400 شده است.

راه اندازى کانون هاى اشاعه 
فناورى هاى نوین کشاورزى

افزایش 113 درصدى 
کالهبردارى اینترنتى 

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان 
جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان گفت: آبیارى سیار 
باغ هاى در معرض خشکى این استان که از ماه هاى گرم 
امسال و با هدف حفظ درختان آغاز شده بود تا آخر مهر 

ادامه دارد.
عباسعلى جمشیدى مساحت این باغ ها را بالغ بر 20 هزار 
هکتار برآورد کرد و افزود: بیشتر آنها در شهرستان هاى 
لنجان، فالورجان، خمینى شــهر، نجف آباد، اصفهان و 

مبارکه قرار دارند.
وى با بیان اینکه آبرســانى بــا تانکرهــاى 10 تا 30 

مترمکعبى در سطح شهرستان ها انجام شده است، ادامه 
داد: آبرسانى هاى امسال با توجه به وسعت خشکسالى و 
کاهش چشــمگیر بارش ها بیش از سال هاى گذشته و 

افزون بر چهار هزار مورد بود.
 رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات سازمان 
جهاد کشــاورزى اصفهان خاطرنشــان کرد: خشکى 
رودخانه زاینده رود در یک ســال اخیر ســبب آسیب به 
پوشش گیاهى و درختان شده است و تداوم این معضل به 

ضرر کشاورزى و باغدارى در استان خواهد شد.
جمشیدى درباره معضالت و تبعات خشکسالى در بخش 

کشــاورزى و باغدارى اســتان اصفهان گفت: خشکى 
رودخانه زاینده رود و خشکسالى سال هاى اخیر عالوه بر 
خسارات مستقیم در زمینه تولیدات غذایى، کاهش درآمد 
کشاورزان و باغداران و از بین رفتن سرمایه بهره برداران 

را در پى داشته است.
وى اضافه کــرد: ایجاد هزینه فرصت ســرمایه، ایجاد 
هزینه هاى زیست محیطى مترتب به دلیل کشت نکردن 
و بهره بــردارى از خاك و از دســت رفتن فرصت هاى 
اشتغال مستقیم و غیر مستقیم به دلیل کاهش فعالیت ها، 

از دیگر زیان هاى خشکسالى در استان اصفهان است.

تداوم آبیارى سیار باغ هاى استان 
تا آخر مهرماه

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: در 
صنعت سنگ، استان اصفهان مى تواند درآمدى چند برابر 
درآمد نفتى داشه باشــد که متأسفانه بسیارى از فعاالن 

این حوزه اتباع خارجى هستند.
آرش اخوان اظهــار کرد: افرادى که مهارت داشــته و 
معموًال شاغل هستند، بدون محدودیت سنى و جنسیتى 
مى توانند هر ساله در بخش مسابقات آزاد شرکت کنند تا 

خبرگان مهارتى کشور شناسایى شوند.
وى افزود: این مسابقات در استان هاى مختلف با حمایت 
بخش خصوصى برگزار مى شود و در اصفهان نیز شرکت 

آجر نماچین کــه با تکنولــوژى روز در زمینه تولید آجر 
نما فعالیت مى کند، حامى برگزار کننده مســابقات ملى 

نماچینى آجر است.
مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: 
در این مسابقات شــاغالنى که در آجرنماچینى فعالیت 
مى کنند، شناسایى و براى شرکت در مسابقات دعوت 
مى شــوند، ابتدا چنــد روز آموزش هایى بــه این افراد 
داده شــده و ســپس افراد با یکدیگر رقابــت مى کنند 
و تیــم داورى از آموزش فنــى و حرفه اى کشــور با 
مدل امتیــاز دهى مســابقات جهانى افــراد را ارزیابى 

مى کنند.
اخوان تاکید کرد: در دوره هاى پیشین این مسابقه، افراد 
شــرکت کننده و عالقه مند به نمایندگى هاى شرکت 

نماچین در کشور معرفى شده اند.
وى افزود: بسیارى از مســئوالن جامعه اکنون دغدغه 
اشتغال و بیکارى جوانان را دارند. این در حالى است که 
صنعتگران همگى نیازمند نیروى کار هستند. بنابراین 
آموزش هاى تخصصى به افراد، عالوه بر تربیت نیروى 
کار و تأمین آن براى صنایــع، منجر به کاهش بیکارى 

نیز خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان:

نماینده مردم اصفهان: 

سنگ اصفهان مى تواند چندین برابر نفت درآمد داشته باشد

«شفافیت برداشت ها» نخستین گام براى نجات زاینده رود است

12 میلیارد اعتبار براى روشنایى بلوار ورودى حسن آباد

مدیرکل ارتباطــات و فناورى اطالعات اســتان 
اصفهان با اشــاره به گزارش معاونت امنیت فضاى 
تولید و تبادل اطالعات و مرکز برنامه ریزى و نظارت 
راهبردى سازمان فناورى اطالعات ایران از افزایش 
30 درصدى صدور پروانه فعالیت در حوزه خدمات 
امنیت فضــاى تولید و تبادل اطالعات در اســتان 

اصفهان نسبت به سال گذشته خبر داد.
جعفر مطلب زاده اظهار کرد: در سال جارى استان 
اصفهان در حوزه ارائه خدمــات امنیتى 13 پروانه 
جدید صادر کرده و رتبه دوم را پس از استان تهران 

کسب کرده است.
وى افزود: هم اکنون استان اصفهان 24 گواهینامه 
فعال در حوزه ارائه خدمــات امنیتى و 7 گواهینامه 

فعال در حوزه ارزیابى محصوالت بومى دارد.
مطلب زاده خاطر نشان کرد: شرکت هاى ارائه دهنده 
خدمات امنیتى یا تولید کنندگانى که نیاز به تاییدیه 
امنیتى محصوالت خود دارند،  مى توانند با مراجعه 
به آدرس https://nama.ito.gov.ir  بخش 
صدور گواهى امنیتى نســبت بــه دریافت گواهى 

امنیتى اقدام نمایند.

65 درصد از جمعیت باالى 12 سال استان اصفهان 
واکسن کرونا دریافت کرده اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: بر 
اساس آخرین آمار، از 4 میلیون 400 هزار نفر جمعیت 
باالى 12 سال زیر پوشــش دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان (غیر از کاشان و آران و بیدگل)، دو میلیون و 
860 هزار نفر واکسن نوبت اول و یک میلیون و 260 

هزار نفر هم واکسن نوبت دوم دریافت کرده اند.
شــاهین شــیرانى افزود: 65/1 درصد از جمعیت 
اصفهان واکسن نوبت اول و 28/9 نوبت دوم دریافت 

کردند.
وى با بیان اینکه 75 درصد از جمعیت شهرستان هاى 
بویین میاندشت، نطنز، اردستان، خوانسار، چادگان، 
خوروبیابانک، ســمیرم و گلپایگان واکســن کرونا 
دریافت کرده اند، گفت:متاســفانه شهرستان هاى 
خمینى شهر، برخوار، نجف آباد، نایین و فالورجان 
فقط 65 درصد از جمعیت باالى 12 ســال شــان 
واکسن کرونا دریافت کرده و با استقبال کمى روبه 

رو شده است.
شیرانى افزود: تنها 49/2 درصد از جمعیت 12 تا 18 
ساله واکسن کرونا دریافت کرده اند و هنوز فاصله 

زیادى داریم.

خرید تضمینى ســیب درختى درجه 3 یا صنعتى از 
باغداران شهرستان سمیرم تا پایان مهر ادامه دارد.

معاون فنى و اجرایى جهاد کشاورزى سمیرم، چهار 
مرکز خریــد را در چهار بخش از این شهرســتان 
از مراکــز تحویل ســیب هاى درجــه 3 باغداران 
عنوان کرد و گفت: باغداران محصــول خود را در 
بســته بندى هاى نایلونى به مراکــز خرید تحویل 

دهند.

مصطفــى طایى افــزود: نــرخ خریــد تضمینى 
ســیب درختى 14 هزار و 608 ریال اعالم شــده و 
سازمان مرکزى تعاون روستایى ایران نیز این قیمت 

را تایید کرده است.
وى پیش بینى کرد درحــدود 190 تا 200 هزار تن 
ســیب درختى درجه 2، درجه یک وممتاز تا پایان 
مهر از باغ هاى بخش پادناى در دامنه دنا و زاگرس 

سمیرم برداشت شود.

تعمیرات دوره اى واحد هاى 37/5 مگاواتى نیروگاه 
اصفهان با هــدف آمادگــى تولید پایــدار انرژى 

الکتریکى در حال اجراست.
مدیر دفتر مهندســى شــرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان گفــت: واحد هاى شــماره 1 و 2 بخارى 
نیروگاه اصفهان به ظرفیت هر یک 37/5 مگاوات 
براى تعمیر بازدید دوره اى از شبکه سراسرى تولید 

برق خارج شده است.
حسن فرزام مهر با بیان اینکه متخصصان در حال 
تمیز کردن داخل لوله هاى کلیه مبدل هاى حرارتى 

شــامل کندانســور، کولر هاى هیدروژن ژنراتور، 
کولر هاى کلوز ســیکل وکولر هاى روغن، بازدید و 
تمیز کردن داخل استخر برج خنک کن، ساماندهى 
تابلوى توزیع مصارف مهم، روانکارى والو رابط بخار 
کمکى هســتند، افزود: گاززدایى و تصفیه فیزیکى 
روغن ترانســفورماتور اصلى، رفع نشتى روغن از 
بوشینگ هاى ترانســفورماتور اصلى، رفع صداى 
غیرعادى از کوپلینگ الکتروموتور ژانگستروم، رفع 
لیک بخار از قسمت ساق الکتروماتیک والو از جمله 

تعمیرات این واحد ها است.

براى روشنایى بلوار ورودى شهر حســن آباد 12 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز است. محمد جواد بگى، مدیرعامل شرکت 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در جلسه مشترك 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان با شهردار 
حســن آباد گفت: براى رفع خطر از ورودى هاى شهرك 

و همچنین زیباسازى بلوار ورودى شــهر، تفاهمنامه اى 
بین شهردارى و شرکت شهرك هاى صنعتى براى اجراى 
جدولگذارى و روشــنایى بلوار ورودى امضا شد. شهردار 
حسن آباد هم در این نشســت با بیان اینکه بلوار ورودى 
شهر حسن آباد نیاز به چهار کیلومتر جدولگذارى و تأمین 

پایه هاى روشنایى دارد، گفت: در این تفاهمنامه مقرر شد 
هشت میلیارد ریال را شرکت شــهرك ها تأمین و بقیه از 

محل اعتبارات شهردارى تامین شود.
مسعود جمشــیدى افزود: این طرح تا ســه ماه آینده به 

بهره بردارى مى رسد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به بحران زاینده رود گفت: متاسفانه مهمترین مشکلى که 
زاینده رود با آن روبه رو بوده، این است که برداشت هایى 
که از آن انجام مى شــود، هم از جریان باالدســت و هم 

آنهایى که در حریم انجام مى شود، شفاف نیست.
مهدى طغیانى پیرامون بحران زاینده رود و راهکار نجات 
آن اظهار داشــت: ما با نظر کارشناســان، متخصصان، 
اســاتید دانشــگاه ها و افرادى که به هر طریقى در این 
حوزه کار کرده و صاحب نظر بودند، مواردى را جمع بندى 

و سلســله اقداماتى را آماده کرده ایم که اگر زاینده رود 
بخواهد از بحران فعلى خارج شــود، باید این سلســله 

اقدامات انجام شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با برشمردن راهکارهاى 
حل مشــکل زاینده رود ادامه داد: اگــر بخواهم به طور 
خالصه اصول این برنامه را نام ببرم عبارتند از شفافیت، 
تعریف چشــم انداز مشــترك براى رودخانه، مشارکت 
ذینفعــان در اداره زاینده رود وغیــره از جمله مهمترین 
ســرفصل هاى برنامه اى اســت که براى حل مشکل 

زاینده رود تهیه شده است. وى ادامه داد:این برنامه کامال 
عملیاتى بوده و ما آن را به اســتاندار اصفهان و وزیر نیرو 
ارائه داده و تالش مى کنیم با همــکارى نمایندگان، آن 
را براى سایر مســئوالن و تصمیم گیران کشور باز کرده 

و مطرح کنیم.
وى افزود:گفته مى شود که نزدیک 20 هزار چاه غیرمجاز 
و بیش از 1200 سد و آب بند در باالدست وجود دارد و اینها 
برداشت هایى است که از سرچشمه تا پایاب باید به طور 

کامل رصد و شفاف شود.

افزایش 30 درصدى صدور پروانه 
در حوزه امنیت فضاى تولید

واکسینه شدن 65 درصدِ مردم استان

خرید تضمینى سیب درختى تا پایان هفته

آغاز تعمیرات دوره اى واحدهاى 37/5 مگاواتى 
نیروگاه اصفهان
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سیروس میمنت، بازیگر نقش کیوان در سریال «نون خ» با 
اعتقاد بر اینکه نقشش یکى از کاراکترهاى جذاب، ملموس 
و واقعى قصه است، حضورش در فصل چهارم سریال سعید 

آقاخانى را 100 درصدى دانست.
به بهانه بازپخش فصل اول سریال «نون خ» از شبکه آى فیلم 
که این شب ها ساعت 21 براى مخاطبان روى آنتن مى رود، 
گفت و گویى با سیروس میمنت، از بازیگران نقش اصلى سریال 

سعید آقاخانى انجام شده است.
بازیگر نقش کیوان در «نون خ» در این گفــت و گو درباره این که 
چقدر این کاراکتر را دوست دارد؟ تاکید کرد: کیوان برایم جذاب بود 
و از آن کاراکترهایى بود که مى توانســت با مخاطب ارتباط برقرار 
کند و برایش باورپذیر باشد. کیوان یک شخصیت تک بعدى نبود و 
همین موضوع مى توانست براى من به عنوان بازیگر جذاب باشد. 
اساسا کاراکترهاى چند وجهى دست بازیگران را براى مانور دادن باز 
مى گذارند. از سوى دیگر، این کاراکترها معموًال براى مخاطب هم 
ملموس و واقعى هستند و بیننده با آنها ارتباط خوبى برقرار مى کند.

او ادامه داد: خود شــخصیت و خصوصیات فردى کیوان به اندازه 
کافى جذاب بود و جاى کار زیادى داشت. خودم شخصًا کیوان را 
یک کاراکتر واقعى و شــبیه به مردم دیدم و قطعا همین موضوع 
برایم خیلى اهمیت داشــت. معموًال مردم با شــخصیت هایى که 
شبیه خودشان هستند ارتباط خوبى برقرار مى  کنند و این اتفاق براى 
کیوان هم افتاد. این کاراکتر یکى از نقش هایى است که خودم خیلى 
دوستش دارم و جزو محبوب ترین نقش هایى به شمار مى رود که 

تا به امروز بازى کرده  ام.

این بازیگر همچنین درباره اینکه آیا از همــان ابتدا قرار بود نقش 
کیوان را خودتــان بازى کنید و بــا توجه به تعدد شــخصیت ها، 
دوست نداشــتید نقش دیگرى به شما سپرده شــود؟ گفت: بله از 
همان اول بــراى نقش کیوان با من صحبت شــد و به عنوان یک 
بازیگر نقش خــودم را به اندازه کافى دوســت داشــتم. به نظرم 
کیوان از نقش هایى بود که مى توانســت بــراى بیننده جذابیت

 داشته باشد. 
میمنت در ادامه تکیه کالمش (درود بر شــرفت) در  ســریال «نون 
خ» را بداهه دانســت و توضیح داد: این تکیه کالم پیشنهاد خودم بود. 
سال ها پیش در کرمانشاه شاهد بودم که دو نفر با هم صحبت مى  کردند 
و یکى به دیگرى مى گفت درود بر شرفت! این جمله در ذهنم ماند و 
موقع درآوردن مختصات کاراکتر کیوان، به آقاى آقاخانى پیشنهاد کردم 
چنین تکیه کالمى براى او در نظر گرفته شــود که مورد موافقت واقع 
شــد که به نظرم تکیه کالم زیبا و جالبى براى شخصیت کیوان بود و 

خوشبختانه خیلى خوب هم روى آن نشست و جواب داد.
بازیگر ســریال هــاى «خانه بــه دوش»، «متهــم گریخت»، 
«میکائیل»، «در چشــم باد» و «بانوى عمارت» سپس در پاسخ 
به اینکه خودتان چقدر در فرآیند پررنگ تر شــدن کاراکتر کیوان 
در «نون خ» نقش داشتید؟ اینگونه بیان کرد:  درواقع هرچه جلوتر 
رفتیم، نویسنده مجاب شد که نقش کیوان را در قصه پررنگ  تر کند. 
از سوى دیگر، مردم این کاراکتر را دوســت داشتند و مى خواستند 
نقش او بیشتر و برجسته تر باشــد، به همین دلیل نقش کیوان در 
سرى دوم نسبت به ســرى اول خیلى پررنگ  تر شد. آقاى آقاخانى 
هم زمانى که این اســتقبال را از کاراکتر کیوان دید، تصمیم گرفت 

نقش این شخصیت در قصه بیشتر و پررنگ تر باشد؛ البته خودم هم 
سعى کردم با نقش  آفرینى درســت این کاراکتر، جاى او را در قصه 

تثبیت کنم.
میمنت که اصالتا اهل کرمانشاه است، درباره اینکه این نسبت چقدر 
به لهجه ُکردى اش هنگام بازى در ســریال «نون خ» به او کمک 
کرد؟ تاکید کرد: براى لهجه که اصًال مشکلى نداشتم. اصلیت خودم 
کرمانشاهى است و به زبان کردى تسلط کامل دارم به همین خاطر 

این موضوع بسیار به من کمک کرد تا در نقشم موفق تر باشم.
بازیگر «نون خ» در بخشى دیگر از این گفت و گو به دالیل موفقیت 
سریال سعید آقاخانى در تلویزیون و استقبالى که مردم از سه فصل 

پخش شده از «نون خ» داشتند، اشاره کرد.
وى گفت: به نظرم عوامل مختلفى در این موفقیت تاثیر داشــتند 
که قصه، بازیگران و کارگردان خوب شــاخص ترین شــان بودند. 
این ســریال، قصه اى مردمى و جذاب داشــت و مى توانســت با 
مخاطب ارتباط برقرار کند. از ســوى دیگــر، بازیگران خوبى هم 
حضور داشــتند؛ چه آنهایى که حرفه  اى و شــناخته شده بودند و 
چه جوان  ترها و بازیگران اســتانى که همراهى مــان مى کردند. 
در مرحله بعدى، کارگردانى خوب و کاربلد نیز باالى ســر کار بود 
که به خوبى مى  توانســت بازیگران را هدایت کند. ناگفته نماند که 
مردم هم از ســریال هاى آپارتمانى خسته شــده  اند، چقدر فضاى 
آپارتمان و کوچــه و خیابان هاى تهــران را ببینند، به همین خاطر 
فکر مى کنم لوکیشــن هاى «نون خ» از دیگر دالیل جذابیت این 
ســریال بود. قطعا طبیعت زیبا و پر از رنگ کردســتان براى مردم 

جذاب است.

صحبت هاى سیروس میمنت درباره سریال «نون خ» که این شب ها در حال بازپخش شدن است 

100 درصد در «نون خ 4» بازى مى کنم
بازیگر «بتمن» از 

بازیگرى خداحافظى کرد

مایکل کین ستاره بزرگ سینماى جهان در سن 88 
سالگى براى همیشه از بازیگرى خداحافظى کرد.

این بازیگر بریتانیایى اعــالم کرد فیلم جدیدش 
با عنوان «بهترین فروشــنده هــا» آخرین نقش 
آفرینى وى در دنیاى بازیگرى است. این فیلم روز 

17 سپتامبر به نمایش درآمد.
ســتاره بریتانیایى برنده دو جایزه اســکار علت 
خداحافظى خود از بازیگرى را چندین مورد از جمله 
مشــکل ســتون فقرات و تاثیر آن روى پاهایش 

عنوان کرد.
مایکل کین کــه در کنار بازیگرى یک نویســنده 
موفق نیز اســت، گفت ترجیح مى دهد نویسندگى 
را ادامه دهــد. او در این بازه تاکید کــرد: به عنوان 
یک بازیگر شما باید ســاعت 6 و نیم از خواب بیدار 
شوید و به استودیو بروید، اما به عنوان یک نویسنده 
مى توانید بدون ترك رختخــواب کارتان را انجام 
دهید. بازیگر «کارآگاه» و «هانا و خواهرانش» در 
ادامه گفت: از آنجا که من دو سال است کار نکرده 
ام و مشکل ستون فقرات دارم و این مشکل روى 
پاهاى من تاثیر مى گذارد، بنابراین نمى توانم به 

خوبى راه بروم.
کین افزود: صادقانه دو سال است هیچ پیشنهادى 
نیز به مــن ارائه نشــده و همچنیــن تاکید کرد: 
فیلمنامه هاى درست و حسابى براى یک مرد 88 

ساله نیز وجود ندارد. 
مایکل کین در بیش از 150 فیلم ایفاى نقش کرده 
اســت که از مهمترین آنها مى توان به «الفى»، 
«کســب و کار ایتالیایى»، «کارتــر را بگیرید»، 
«کارآگاه»، «مردى که مى خواســت ســلطان 
باشد»، «پلى در دوردست» و مجموعه فیلم هاى 

«بتمن» اشاره کرد.

یک مجرى برنامه هــاى تلویزیونى گفت: زمان 
پخش فصل جدید مســابقه «زوجى نو» به دلیل 
ســاختار جدیدى که این برنامه از آن بهره خواهد 
برد در بهترین حالت و به احتمال زیاد به شب عید 

نوروز خواهد رسید.
باربد بابایى پیرامون ادامه ساخت برنامه «زوجى 
نو» گفت: به لحاظ اجرا براى سرى جدید «زوجى 
نو» اعالم آمادگى کردم و بزودى با فراهم شدن 
شرایط و زمان مناســب، جهت ضبط سرى جدید 

«زوجى نو» اقدام خواهیم کرد.
این مجرى برنامه هاى تلویزیونى در همین راستا 
اظهار کرد: باتوجه به اینکه در سرى جدید «زوجى 
نو» عالوه برتغییر کلى در دکور، ساختار آیتم ها نیز 
دستخوش تغییرات اساسى قرار خواهند گرفت به 
گونه اى که شاید به جز آیتم لب خوانى در مسابقه 
«زوجى نو»، مخاطب شــاهد حــذف آیتم هاى 
پیشین و جایگزینى بخش هاى متنوع و جذابترى 
باشد، قطعا پیش تولید حدود دو یا سه ماه به طول 

خواهد انجامید.
وى پیرامــون دیگر فعالیت هاى خــود در عرصه 
تصویر ابراز کرد: هم اکنون مشغول بازى در سریال 
تلویزیونى «خود خواسته» به کارگردانى علیرضا 
بذرافشان هســتم که روز هاى آخر فیلمبردارى 
را پشــت ســر مى گذارد این مجموعه که براى 
پخش در روز هاى پایانى پاییز از شبکه اول سیما 
آماده مى شــود روایتى کمدى از گــذر زمان در 
دهه 20 تا دهه 90 اســت و درآن در قالب نقش 
شخصیتى جالب و جذاب به ایفاى نقش مى پردازم 

که امیدوارم به دل مخاطب بنشیند.
وى که اجراى برنامه «شــب کوك» را در شبکه 
نســیم برعهده داشــته افزود: اگر ضبط مسابقه 
«زوجى نو» به تعویق بیافتد تا شــب عید برنامه  

دیگرى را ساخته و اجرا خواهم کرد. 
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امیر کربالیــى زاده، کمدیــن، به جمع 
بازیگــران ســریال طنز ”خوشــنام“ 
پیوست. این مجموعه طنز به کارگردانى 
علیرضا نجــف زاده و تهیــه کنندگى 
احمد زالى در حــال تولید براى پخش از 
شبکه یک سیماســت. گروه تولید هم 
اکنون در شــهرك غرب تهران مشغول 
تصویربردارى ســکانس هاى خارجى 

داستان هستند.
علیرضا نجف زاده، کارگردان ”خوشنام“ 
درباره نقشــى که امیر کربالیى زاده در 
این ســریال بازى مى کند توضیح داد: 
ماشــال (امیر کربالیــى زاده) کاراکتر 
پیچیده سریال ”خوشــنام“ است که از 
جایى با شهرام (هومن حاجى عبداللهى) 
برخورد مى کند و مسیر زندگى اش تغییر 
مى کند. در خالصه معرفى این شخصیت 
آمده است: اى صنم جز تو کسى قلب مرا 
پاره نکرد، این چنین رانــده و بیچاره و 

آواره نکرد.
احمد زالى، تهیه کننده این ســریال هم درباره زمان پخش سریال ”خوشنام“ اعالم کرد: ما در آرامش کامل و 
با تمرکز مشغول تصویربردارى هستیم. مدیران شــبکه یک و آقاى الماسى، مدیر فیلم و سریال شبکه درباره 
زمان پخش تصمیم گیرى نهایى را خواهند کرد. درحال حاضر فیلمنامه درحال نگارش است و بر اساس قصه و 

تغییرات نهایى بازیگران نیز در آینده به ما اضافه خواهند شد.
 حمید لوالیى، هومن حاج عبدالهى، شهره لرستانى، سحر ولدبیگى، فریده سپاه منصور، عباس جمشیدى فر، 
نیلوفر رجایى فر، محمدرضا داودنژاد، مهرداد ضیایى، ساناز سماواتى، الهه جعفرى، سیامک ادیب، سلمان خطى، 

فرزاد حاتمیان، سید رضا حسینى، پروین ملکى، مهرى آل آقا از بازیگران این مجموعه طنز هستند.

کربالیى زاده در یک سریال طنز

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون اعتقاد دارد برخى به حوزه 
تلویزیون ورود نمى کنند اما من مى گویم اگر جرأت دارید وارد 

این حوزه شوید و آن موقع خودتان را نشان دهید.  
مجید مشــیرى درباره دلیــل کم کارى هــاى اخیرش گفت: 
متأسفانه سریال هاى خوب اگر هم ساخته مى شود سعادتش را 

ندارم در آنها بازى کنم. 
مشیرى تصریح کرد: تحصیالتم را در مهندسى راه و ساختمان 
در شــیراز تمام کردم و بعد ساخت و ســاز مى کردم، آن روزها 
هفته نامه سینما بود که یک روز آگهى کارگاه بازیگرى امین تارخ 
را در آن دیدم که هنرجو مى پذیرفت. براى تست به دفتر او رفتم 

و قبول شدم. آن روز یک دکلمه اى بود به اسم کویر که باید آن را 
تست مى دادیم و آقاى داریوش ارجمند، سیروس الوند، مهدى 

هاشمى، گالب آدینه و امین تارخ این تست را مى گرفتند.
وى افزود: کالس هاى بازیگرى در زندگى کارى ام تأثیر زیادى 
داشت، آن موقع 33 ســالم بود و فکر مى کردم قرار است نقش 
اول جوان را بازى کنم اما از اولین نقشى که گرفتم همیشه پدر 
و پدربزرگ را بازى کردم و بعد هم کم کم متوجه شدم که نقشم 

نقِش پدر است.
این بازیگر شــناخته شــده دلیل کارهاى متعدد و فراوانش در 
دهه 1380 را این گونه بیان کرد: دهه هشــتاد دهه اى بود که 

تلویزیون سریال هاى بسیار خوبى مى ساخت و کارگردان هایى 
بودند که ســریال هاى بســیار خوبى را کار مى کردند. ژانرها 
متفــاوت بود، تعدد شــبکه و دنیــاى مجازى نبــود، قصه ها 
قصه هاى خوبــى بود و مردم کارهاى ســاخته شــده را نگاه 

مى کردند.
وى با اشــاره به اینکه حاتمى کیا در «آژانس شیشه اى» به من 
گفت بازیگر بسیار خوبى هســتى، گفت: روزى آن قدر سریال 
روى آنتن اکثر شبکه ها داشتم که آتیال پسیانى به من مى گفت 

برو گوینده اخبار شو! و تکلیف ما را مشخص کن. 
وى خاطرنشان کرد: همیشــه نقش هاى جّدى بازى کرده ام و 

کار طنز تا حاال نداشــته ام؛ خیلى دوست دارم طنز، کار کنم. به 
خاطر استایلم همه فکر مى کنند آدم جّدى ام اما در واقع خیلى 

هم جّدى نیستم.
مشیرى با اشاره به دو ســابقه کار تئاتر در کارنامه اش تصریح 
کرد: به نظر من تئاتر کار کردن تکرار اســت و نمى توانم با آن 
ارتباط برقرار کنم. زحمات بازیگــران تئاتر را نفى نمى کنم اما 
ســینما و تلویزیون سخت تر اســت. برخى به حوزه تلویزیون 
ورود نمى کنند اما من مى گویم اگر جرأت دارید وارد این حوزه 
شوید و آن موقع خودتان را نشان دهید. به نظرم حتى تلویزیون 

سخت تر از سینما است.

مجید مشیرى: دوست دارم نقش طنز بازى کنم

یوسف تیمورى را بیشتر مخاطبان را با حضور در آثار طنز به خاطر مى آورند اما او در این سال هاى اخیر تالش 
کرده در ژانرهاى دیگر سینما هم به ایفاى نقش بپردازد. تیمورى بازیگرى را از سال 1376 با بازى در مجموعه 
«سرزمین ســبز» آغاز کرد و خیلى زود با ایفاى نقش در مجموعه هاى تلویزیونى پرطرفدار طنز چون «سیب 

خنده» و «مجید دلبندم» به شهرت رسید.
این بازیگر در تازه ترین فعالیت خود در فیلم «شهر گربه ها» به کارگردانى سیدجواد هاشمى به ایفاى نقش پرداخته 
که در جشنواره فیلم کودك و نوجوان این دوره حاضر بود. تیمورى درباره شرایط کنونى سینماى کودك و نوجوان 
ایران گفت: ســال هاى آغازین کارم در این حوزه در مجموعه هاى کودك که براى تلویزیون آماده مى شد کار 
مى کردم. به هر ترتیب فضاى تلویزیون خیلى با سینما تفاوت داشت اما چیزهایى که آن زمان معیار و مد 

نظر بود، به صورتى تصویر مى شد که مورد پسند اکثر افراد قرار مى گرفت.
تیمورى افزود: اکنون گستردگى ارتباطات و فضاى مجازى بین بچه ها در ایران به قدرى زیاد شده 
که راضى کردن همه به غایت دشوار است. در واقع اکنون ســلیقه مخاطبان خیلى متفاوت از 

یکدیگر است.
این بازیگر در ادامه بیان کرد: بنابراین در این شــرایط ما باید بیشتر از هر زمانى کمک 
کنیم این سلیقه ها را به سمت سلیقه اى واحد برسانیم. البته منظورم این نیست که 
انتظارات عده اى را نادیده بگیریم و تنها براى یک طیف از مخاطبان کار تولید 

کنیم، در واقع باید همه مخاطبان را در نظر بگیریم. 
وى ادامه داد: ممکن اســت برخى مخاطبان عالقمند باشــند موسیقى و آواز 
بسیارى در کار وجود داشته باشــد اما در مقابل عده دیگر مخالف این موضوع 
باشند. باید حد وسط را بگیریم و باتوجه به فرهنگ ایرانى فیلمى بسازیم که براى 

همه نوع سلیقه  مناسب باشد. 
تیمورى در پاسخ به این پرسش که در ادامه مســیر بازیگرى قرار است به سمت 
چه نقش هایى گرایش پیدا کند، گفت: زمانى قــرار بود من فقط کمدى کار کنم اما 
فرصت هایى پیش آمد که کار جدى را هم تجربه کنم و حتى براى آن جایزه گرفتم. االن 
در این سن تصمیم دارم همه نوع نقش را تجربه کنم. به عنوان بازیگر عالقمندم و این 

تصمیم را دارم که در ژانرهاى مختلف سینمایى بازى کنم.

لیال برخوردارى مهمان بخش نوســتالژى «سریالیســت» با اجراى پدرام کریمى بود. بخشى 
که به ســریال «خواب و بیدار» به کارگردانى مهدى فخیم زاده اختصاص داشــت. این سریال 
پلیسى پاییز و زمستان سال1381 از شبکه اول ســیما روى آنتن رفت و مورد استقبال مخاطبان

 قرار گرفت.
برخوردارى که در سریال «خواب و بیدار» ایفاگر نقش «کبرى» بود، درباره دلیل محبوبیت این 
مجموعه در زمان پخش و تداوم این ماندگارى پس از حدود 20 سال گفت: دید موشکافانه و تیزبین 
آقاى فخیم زاده باعث شد تا « خواب و بیدار» یک فلیمنامه قوى و داستانى پرهیجان داشته باشد 
که در بستر آن عملکرد پلیس هم به خوبى معرفى شــد؛ مردم هم با آن ارتباط برقرار کردند و به 

اصطالح گل کرد. 
برخوردارى درباره این که چگونه به ســریال خواب و بیدار پیوست افزود: براى حضور در سریال 
«والیت عشق» آقاى فخیم زاده تســت دادم و مورد پذیرش قرار گرفت.  بعد از والیت عشق، به 
عنوان هنرجو در کالس هاى بازیگرى آقاى فخیم زاده  شرکت کردم.یکى از ویژگى هاى آقاى 
فخیم زاده این است که در کارهایشان از هنرجویان کالس هاى خودشان استفاده مى کنند. خیلى 
از بازیگران جوانى که در این سال ها درکارهاى آقاى فخیم زاده حضور داشتند از هنرجویان ایشان 

بوده اند. در همان کالس ها بود که به من پیشــنهاد حضور در ســریال «خواب و بیدار» را  دادند . 
البته همان موقع هم گفتند که نقش بسیار سختى است، زحمت دارد  و ممکن  است اذیت شوى.

برخوردارى گفت: براى شخصیت «کبرى» در ابتدا یک گریم و لباس دیگر تعریف شده بود که  چند 
جلسه تصویربردارى هم با همان گریم انجام شد. اما آقاى فخیم زاده احساس کردند که آن چه که  
مد نظرشان بوده رخ نداده و گریم باید تغییر کند. به فرزین فردین چهره پرداز سریال پیشنهاداتى 
دادند.  ابروها پهن تر شد و قطعه اى را زیر لب باالیى ام گذاشتم، دندان ها تیره تر شد و... به گونه اى 

که وقتى بعد از گریم رو به روى آیینه ایستادم دیگر خودم را نمى شناختم.
وى افزود: درباره صدا هم آقاى فخیم زاده معتقد بودند که از صداى خودم با اندکى تغییر استفاده 
کنم و نیازى به صداسازى نیست.قبل از شــروع فیلمبردارى چند بار به دفتر ایشان رفتم و براى 
رسیدن به صداى کبرى تمرینات زیادى داشتم. انواع لحن ها و صداها را ضبط کردیم تا در نهایت 

به صداى کبرى رسیدیم.
وى افزود:«کبرى» با وجود سختى هایى که داشت همچنان براى  مردم جذاب و خاطره ساز است. 
مردم هر جایى که مرا مى بینند، اولین چیزى که یادآورى مى کنند همین نقش است و مى گویند 

چقدر خوب بود؛ خوشحالم که چنین اتفاقى افتاده است. 

«زوجى نو» با دکور و 
آیتم هاى جدید مى آید

یادى از «کبرى» در «خواب و بیدار» 

یوسف تیمورى:

ع  سلیقه مخاطبان بسیار متفاوت شده است
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یوسف تیمورى را بیشتر مخاطبان ر
کرده در ژانرهاى دیگر سینما هم به
«سرزمین ســبز» آغاز کرد و خیلى
خنده» و «مجید دلبندم» به شهرتر
این بازیگر در تازه ترین فعالیت خود در
که در جشنواره فیلم کودك و نوجوان
ایران گفت: ســال هاى آغازین کارم
مى کردم. به هر ترتیب فضاى
نظر بود، به صورتى تصویر

تیمورى افزود: اکنون گس
که راضى کردنهمه

یکدیگر است.
این بازیگر د

کنیم این
انتظار
کنیم
وى
بسیار
باشند
همه نو
تیمورى
چه نقش ه
فرصت هایى
در این سن تص
تصمیم را دارمک

 سلیقه مخاطب
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مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: در فصل جدید هم مثل همیشه مى جنگیم 
تا به هدف بزرگى که داریم برسیم.

محمدرضا مهدى زاده در مورد شرایط  سپاهان در آستانه شروع 
مسابقات فصل جدید لیگ برتر اظهار داشت: خدا را شکر دوران 
بدنسازى خوبى را پشت سر گذاشتیم و از همه لحاظ آماده  شروع 
مسابقات هستیم. دو اردو در تهران داشتیم و چند بازى دوستانه 

را پشت سر گذاشــتیم. این بازى ها کمک مى کند که 
شکل تیمى را به دست بیاوریم و کم و بیش این 

اتفاق افتاد.
مدافــع ســپاهان در خصــوص شکســت 
در بــازى دوســتانه مقابل پرســپولیس و 
حرف وحدیث هایى که پیرامون حضور در این 
بازى به وجود آمد، گفت: بازى با پرسپولیس 
یک بازى دوســتانه بود. هرچند که برد و 
باخت براى ما اهمیت دارد اما بازى هاى 
دوستانه براى شناخت بیشتر بازیکنان و 
کادرفنى تیم از یکدیگر است. نتیجه 
نباید مهم باشد. در مورد صحبت هایى 
که مطرح مى  شود نظرى ندارم. همه 
ما تابع تصمیم کادرفنى و باشــگاه 

هستیم.
مهدى زاده در مورد آمادگى ســپاهان 

براى حضور پرقدرت از روز اول لیگ و اینکه آیا جنگ 
قهرمانى بین این تیم و پرسپولیس خواهد بود، عنوان 
کرد: ســپاهان افتخارات زیادى دارد. این تیم هرسال 

مدعى اســت و براى قهرمانى مى جنگد. سپاهان همیشه به 
دنبال کسب بهترین نتایج است. از االن نمى توان گفت جنگ 
قهرمانى بین چه تیم هایى است اما مثل همیشه مى جنگیم 

تا به هدف بزرگى که داریم برسیم.

وى در مورد وضعیت خط دفاع سپاهان در فصل جارى و رقابت داغى که بین 
مدافعین میانى این تیم وجود دارد، گفت: امسال هم مثل سال گذشته 
چهار مدافع میانى هستیم. فصل قبل همه بازى و به تیم کمک کردند. 
امسال هم رقابت داغ و خوبى وجود دارد. امیدوارم هرکه بازى مى کند 
براى تیم مثمر ثمر باشد. مهم نتیجه گرفتن تیم است. همیشه دوست 
داریم گل نخوریم و سپس در ادامه گل بزنیم. دروازه بان خوبى به تیم 
ما اضافه شده، امیدوارم امسال آمار دفاعى خوب و کلین شیت هاى 

زیادى داشته باشیم.
مدافع سپاهان در مورد اینکه آیا محرم نویدکیا در سال دوم 
تجربه سرمربیگرى خودش شگفتى ساز مى  شود، گفت: 
با اینکه قهرمان نشــدیم اما محرم نویدکیا در سال اول 
نتایج خوبى گرفت. همانطور که سال گذشته خوب کار 
کردیم، امسال هم سعى مى کنیم روند خوبمان را ادامه 
بدهیم و نتایج خوبى بگیریم. پله به پله جلو مى رویم 
و امیــدوارم نتایج به نفع ما رقم بخورد. شــگفتى 
سازى به قهرمانى بســتگى دارد. ان شاءا... به آن 

هدف برسیم و هوادارانمان خوشحال شوند.
وى در مــورد خریدهاى جدید ســپاهان اظهار 
داشــت: بازیکنان خوبى از تیم رفتند اما بازیکنان 
خوبى هم به ما اضافه شدند. همه باید کمک کنیم که تیم نتیجه 
بگیرد. بازیکنانى که امسال اضافه شدند همه در تیم هاى خودشان 
تأثیرگذار بودند. امیدوارم آن ها در تیم ما هم تاثیر مثبت داشته باشند و 

همه در کنار هم به هدفمان برسیم.
مهدى زاده در خصوص اینکه سپاهان امسال عالوه بر بازى هاى لیگ 
و حذفى، باید در لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان برود، گفت: امسال 
بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا را هم داریم و باید در سه جام بجنگیم. سپاهان 
سبقه خوبى در آسیا دارد. باید از نام سپاهان و ایران خوب دفاع کنیم و نمایش 
خوبى به جا بگذاریم. تمام تالشمان را به کار مى گیریم تا ان شاءا... بهترین 

نتایج در بازى هاى قاره اى براى ما رقم بخورد.

مدافع سپاهان: 

مى جنگیم 
تا به هدف بزرگمان برسیم

محرم نوید کیا در آخرین بازى دوستانه ســپاهان که در برابر نساجى برگزار شد و با نتیجه 
مســاوى یک بر یک خاتمه یافت از «کریســتوفر نت»، دروازه بان اتریشى درون دروازه 

تیمش بهره برد.
با این اتفــاق قابل پیش بینى اســت در بازى با مس رفســنجان در هفته نخســت لیگ 
برترهم دروازه بان اتریشى درون دروازه تیم ســپاهان قرار بگیرد.  به واقع او در تمرینات و 
بازى هاى دوستانه تیم سپاهان به عنوان مرد شماره یک تیمش و هم چنین جانشین پیام 

نیازمند انتخاب شده است.
نیما میرزازاد دیگر دروازه بان ســپاهان که با مرتضى منصورى معاوضه شده است بعد از 
بازى هاى خوب در نساجى و حضور در تیم اصفهانى امیدوار بود در ترکیب تیم محرم نویدکیا 
مرد شماره یک لقب بگیرد اما اکنون در شــروع لیگ باید روى نیمکت ذخیره ها بنشیند و 
منتظر فرصت براى حضور در ترکیب ثابت سپاهان باشد. او در ابتداى حضور در اصفهان و 
در یک مصاحبه مدعى شده بود مرد شماره یک تیم اصفهانى است اما نظر کادر فنى باشگاه 

چیز دیگرى است.
مصاف سپاهان – نساجى در زمین الیاف دومین بازى دوستانه دو تیم در مسیر آماده سازى 
بود. در مسابقه اول سپاهان با نتیجه 4-1 پیروز شد اما در بازى دوم دو تیم به نتیجه مساوى 

یک بر یک دست یافتند.

در بازى دوستانه سپاهان – نساجى در تهران که با نتیجه مساوى یک بر یک خاتمه یافت 
تیم اصفهانى با کاپیتانى جالل الدین على محمدى به میدان آمد. 

در غیاب او محمدرضا خلعتبرى بازوبند کاپیتانى تیم ســپاهان را بر بازو خواهد بست. البته 
در بازى هاى دوستانه شاهد کاپیتانى عزت ا... پورقاز هم بودیم که در بازى دوم دوستانه با 
نســاجى به دلیل مصدومیت به میدان نیامد. مدافع گلستانى سپاهان به واقع کاپیتان سوم 

تیم به شمار مى رود. 
فصل گذشته و بعد از حضور احسان حاج صفى در اردوى تیم محرم نویدکیا بازوبند کاپیتانى 
تیم سپاهان به او سپرده شد. احسان براى ادامه فوتبال به تیم آ.ا.ك آتن ملحق شده است. 

جالل الدین على محمدى این فصل در میانه میدان و در کنار مسعود ریگى بازى خواهدکرد 
و توأمان با جلوگیرى از حمالت حریف بایــد نقش پر رنگى در طراحى حمالت ایجاد کند. 
البته به نظر مى رسد على محمدى یک خط جلوتر نسبت به مسعود ریگى بازى کند و حضور 

پر رنگ ترى در حمالت تیم سپاهان داشته باشد.

پورتو بدون حضور مهاجم ایرانى خود مقابل سینترنسه به برترى رسید.
در چارچوب دیدارهاى مرحله سوم جام حذفى فوتبال پرتغال، تیم پورتو در حالى که مهدى 
طارمى را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت، از ساعت 21:15 جمعه شب به مصاف تیم 

دسته چهارمى سینترنسه رفت.
یاران طارمى پس از سه پیروزى متوالى در لیگ برتر پرتغال و حضور در رده دوم جدول این 
رقابت ها، این روند را در جام حذفى نیز دنبال کردند و در دیدار خارج از خانه مقابل سینترنسه 

به برترى ُپر گل دست یافتند.
تیم فوتبال پورتو در سرجیو اولیویرا(2 بار)، تونى ماتینز(2 بار) و اوانیلسون موفق به گلزنى 
شدند، توانست با نتیجه 5 بر صفر مقابل سینترنسه به پیروزى برسد و به مرحله یک شانزدهم 

نهایى جام حذفى پرتغال صعود کند.
مهدى طارمى، ستاره ایرانى پورتو بخاطر اخراج در مسابقه هفته نُهم لیگ برتر پرتغال مقابل 
پاســوس فریرا و انتقال محرومیت او به رقابت هاى جام حذفى، در دیدار برابر سینترنسه 

حضور نداشت.
تیم فوتبال پورتو سه شنبه شب (بیست و هفتم مهرماه) در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا 
در ورزشگاه دو دراگائو به مصاف میالن ایتالیا خواهند رفت که مهدى طارمى در این بازى 

به میدان مى رود.

مرد شماره یک سپاهان
 مشخص شد

على محمدى؛ 
کاپیتان اول سپاهان در فصل جدید 

غیبت طارمى در صعود ُپر گل پورتو

سپاهان اگر چه در آخرین بازى دوستانه خود در برابر نساجى نتوانست تاکتیک 
خود را به حریف دیکته کند و در نهایت به نتیجه مساوى یک بر یک دست یافت 

اما کماکان یکى از مدعیان قهرمانى است.
محرم نویدکیا براى قهرمان نشــدن در فصل گذشته یک دلیل منطقى آورده 
است؛ اینک تالش تیمش براى رسیدن به جام کافى نبوده است. او از نتیجه اى 
که در بازى با نساجى رقم خورد خیلى هم گله مند نیست. چرا که تیمش به خوبى 
و پیش از شروع بازى ها متوجه شد که بردن هیچ تیمى در لیگ برتر آسان نیست. 

حتى نساجى اى که فصل گذشته و به زحمت در جدول بازى ها باقى ماند.
او و دستیارانش براى رسیدن به یک هدف هماهنگ هستند و همه در یک امتداد 
قدم بر مى دارند؛ قهرمانى در فصل جدید بازى ها. اما سرمربى سپاهان به نکته 
درستى اشاره کرده اســت. نتیجه در زمین و با تالش بازیکنان رقم مى خورد. 
آنها هســتند که ایده هاى محرم نویدکیا و دیگر اعضاى کادر فنى را در زمین 
پیاده مى کنند و در نهایت تالش آنهاست که مى تواند منجر به قهرمانى تیم در 

فصل جدید بازى ها شود.
حسن بازى با نساجى براى ســپاهانى ها این بود که متوجه شدند تیم ها قابل 
پیشــرفت و حتى با چند هفته قبل خود قابل قیاس نیستند. سپاهان چند هفته 
قبل نساجى را 4-1 شکست داده بود اما این بار از بازى در برابر این تیم شوکه 
شده بود. چرا که نساجى ارائه گر بازى خوب و پایاپایى در برابر سپاهان بود و حتى 
براى بردن تیم اصفهانى هم موقعیت ایجاد کرد. اگر بازیکنان تیم سپاهان به 
تبعیت از کادر فنى در زمین براى یک هدف بجنگند و همه در یک امتداد حرکت 

کنند آن وقت رسیدن به جام سهل تر خواهد شد.

سپاهان یک تیم خوب درون زمین دارد و یک تیم خوب بیرون از زمین. 
اصل هم باید اینطور باشد. تیمى که مى خواهد قهرمان شود باید روى 

نیمکت هم یک تیم خوب داشته باشد.
ترافیک بازیکن در خطوط ســه گانه البته کار محرم نویدکیا را براى 
انتخاب ترکیب اصلى ســخت کرده اســت و این حتى شاید موجب 
شود مهره هایى روى نیمکت بنشــینند که در تیم هاى قبلى خود جزو
 مهره هاى شاخص تیم خود بوده اند. این اتفاق را در بازى دوستانه سپاهان 
در برابر نساجى دیدیم. فرشاد احمدزاده که در فوالد خوزستان جزو مهره 
هاى شاخص و تأثیرگذار تیم بود در این دیدار دوستانه به عنوان بازیکن 
تعویضى وارد میدان شد و براى تأثیرگذارى روى بازى فوتبال پرتالش و 

درگیرانه اى به خصوص در نبردهاى تن به تن و براى توپ گیرى داشت.
فرشــاد احمدزاده که در پرســپولیس همانند دوران حضور در فوالد جزو 
مهره هاى اثرگذار بود به خوبى در دوران آماده سازى متوجه شد که در تیم محرم 
نویدکیا حتى براى فیکس بازى کردن کار سختى پیش رو دارد. به این دلیل که 
پنجره تیم بسته نیست و از سویى هدف تیم کسب جام است. بنابراین در تیم 

اصفهانى حتى براى فیکس بازى کردن باید بجنگد.
این ترافیک نه تنها به سود تیم بلکه به سود بازیکن از جمله فرشاد احمدزاده هم 
تمام مى شــود چرا که به خوبى متوجه مى شوند براى بازى کردن باید شرایط 
ایده آلى داشته باشند و از ســویى ادامه حضور در ترکیب تیم هم منوط به ارایه
 بازى هاى خوب اســت چرا که بازیکنان روى نیمکــت منتظر کوچک ترین 

فرصت براى حضور در ترکیب ثابت تیم هستند.

مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: در فصل جدید هم مثل همیشه مى جنگیم 
تا به هدف بزرگى که داریم برسیم.

محمدرضا مهدى زاده در مورد شرایط  سپاهان در آستانه شروع 
مسابقات فصل جدید لیگ برتر اظهار داشت: خدا را شکر دوران 
از همه لحاظ آماده  شروع بدنسازى خوبىرا پشت سر گذاشتیم و

تهران داشتیم و چند بازى دوستانه  اردو در مسابقات هستیم. دو
را پشت سر گذاشــتیم. این بازى ها کمک مى کند که 

شکل تیمى را به دست بیاوریم و کم و بیش این 
اتفاق افتاد.

مدافــع ســپاهان در خصــوص شکســت 
در بــازى دوســتانه مقابل پرســپولیس و 
حرف وحدیث هایى که پیرامون حضور در این 
بازى به وجود آمد، گفت: بازى با پرسپولیس 
یک بازى دوســتانه بود. هرچند که برد و 
باخت براى ما اهمیت دارد اما بازى هاى 
دوستانه براى شناخت بیشتر بازیکنان و 
کادرفنى تیم از یکدیگر است. نتیجه 
نباید مهمباشد. در مورد صحبت هایى
که مطرح مى  شود نظرى ندارم. همه 
ما تابع تصمیم کادرفنى و باشــگاه 

هستیم.
مهدى زاده در مورد آمادگى ســپاهان 

براى حضور پرقدرت از روز اول لیگ و اینکه آیا جنگ 
و پرسپولیس خواهد بود، عنوان تیم این بین قهرمانى

ســپاهان افتخارات زیادى دارد. این تیم هرسال  کرد:
مدعى اســت و براى قهرمانى مى جنگد. سپاهان همیشه به 
دنبال کسب بهترین نتایج است. ازاالن نمى توانگفت جنگ
قهرمانى بین چه تیم هایى است اما مثل همیشه مى جنگیم 

تا به هدف بزرگى که داریم برسیم.

وى در مورد وضعیت خط دفاع سپاهان در فصل جارى و رقابت داغ
مدافعین میانى این تیم وجود دارد، گفت: امسال هم مثل سا

چهار مدافع میانى هستیم. فصل قبل همه بازى و به تیم کمک
امسال هم رقابت داغ و خوبى وجود دارد. امیدوارم هرکه بازى
نتیجه گرفتنتیماست. همیش براى تیم مثمر ثمر باشد. مهم
و سپس در ادامه گل بزنیم. دروازه بان خو داریم گل نخوریم
ما اضافه شده، امیدوارم امسال آمار دفاعى خوب و کلینش

زیادى داشته باشیم.
مدافع سپاهان در مورد اینکه آیا محرم نویدکیا در
تجربه سرمربیگرى خودش شگفتى ساز مى  ش
با اینکه قهرمان نشــدیم اما محرم نویدکیا در
نتایج خوبى گرفت. همانطور که سال گذشته
کردیم، امسال هم سعى مى کنیم روند خوبم
بدهیم و نتایج خوبى بگیریم. پله به پله جل
و امیــدوارم نتایج به نفع ما رقم بخورد.
سازى به قهرمانى بســتگى دارد. ان شا
هدف برسیم و هوادارانمان خوشحالش
خریدهاى جدید ســپاه وى در مــورد
داشــت: بازیکنان خوبى از تیم رفتند اما
خوبى هم به ما اضافه شدند. همه باید کمک کنیم که
بگیرد. بازیکنانى که امسال اضافه شدند همه در تیم هاى
تأثیرگذار بودند. امیدوارم آن ها در تیم ما هم تاثیر مثبت داش

همه در کنار هم به هدفمان برسیم.
بر بازى مهدى زاده در خصوصاینکه سپاهان امسال عالوه

و حذفى، باید در لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان برود، گفت
بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا را هم داریم و باید در سه جام بجنگیم
سبقه خوبى در آسیا دارد. باید از نام سپاهان و ایران خوب دفاع کنیم

خوبى به جا بگذاریم. تمام تالشم
نتایج در بازى هاى قاره اى براى م

باشگاه ذوب آهن و مهدى تارتار خواستار جذب بابک مرادى هافبک استقالل 
شدند.

پس از کنار گذاشته شدن بابک مرادى هافبک فصل گذشته استقالل از سوى 
فرهاد مجیدى، این بازیکن از ذوب آهن پیشنهاد رسمى دریافت کرده و مهدى 
تارتار به مدیران ذوب آهن اعالم کرده مذاکرات را با مرادى آغاز کنند. باید دید 
در فاصله چند روز به آغاز مسابقات لیگ بیست و یکم این انتقال نهایى خواهد 

شد یا خیر.

کاپیتان ذوب آهن قصد خداحافظى با لباس این تیم در دیدار با سپاهان را ندارد.
قاسم حدادى فر، کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن که چندى پیش در پى اختالف با 
مهدى تارتار دیگر در تمرینات تیمش حاضر نشد، در حال حاضر بالتکلیف است 

و برخالف اعالم باشگاه قصد خداحافظى طى برنامه ریزى انجام شده را ندارد.
حدادى فر که فصل گذشــته تصمیم به خداحافظى از فوتبال گرفته بود به دلیل 
مصدومیت از ناحیه رباط صلیبى حدود یک نیم فصل بیرون نشست و به همین 
دلیل تصمیم گرفت خداحافظى خود را یک ســال به تاخیر بیاندازد ولى اختالف 
نظر با سرمربى ذوبى ها تا این لحظه مانع ادامه همکارى او با این تیم شده است.

از سوى دیگر مسئوالن باشگاه در تدارك خداحافظى او در بازى هفته چهارم مقابل 
سپاهان بودند که حاال حدادى فر اعالم کرده تصمیمى براى خداحافظى در این 

مقطع ندارد و به دنبال ادامه فوتبالش است.

ً کاپیتان ذوبــى ها که  ظاهــرا
پیشنهاداتى براى ادامه فوتبالش 
دریافت کرده در نظر ندارد به 
بازى ادامه دهد و از همین رو 
با توجه به صحبت هاى اخیرش 

از تصمیم خود بــراى کنار رفتن 
یکبــاره از فوتبــال صحبــت کرد. 

تصمیمى که مشخص نیست در آینده 
تغییر کند یا نه. 

باید دید در نهایــت تصمیم حدادى فر 
براى فصل پیش رو چیست.

... بهترین 
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دى فر 

کاپیتان و دست رد به بازى خداحافظى؛

ماجراى پیچیده حدادى فر و ذوب آهن

سپاهان هماهنگ؛ همه در یک امتداد

ستاره فوالد و یک واقعیت؛ 
براى بازى کردن باید بجنگى

هافبک استقالل
 در رادار ذوب آهن و تارتار

شهریار مغانلو بخاطر حضور قرضى در پرسپولیس 
حاال به مهاجم شناخته ترى به نسبت فصل گذشته 

تبدیل شده است.
او که بازیکن ســانتاکالرا پرتغال به شمار مى رفت 
در ابتداى فصل با محمد محبى معاوضه شد و حاال 
مأموریت او در تیم اصفهانى پر کردن خأل حضور کى 
روش استنلى اســت. مهاجمى که اگر چه با آمدن 
محرم نویدکیا حضور پر رنگى در ترکیب ســپاهان 

نداشــت اما طى دوران حضور در ایــن تیم زننده 
گل هاى حساسى براى ســپاهان بود. البته از بخت 
خوب شــهریار مغانلو، محرم نویدکیــا در ترکیب 
سپاهان روى او حساب ویژه اى باز کرده است و به 
نوعى امید اول تیم در خط حمله به شمار مى رود و 
مأموریت او گل کردن توپ هایى است که در نوك 

خط حمله براى او ساخته و پرداخته مى شود.
شهریار مغانلو اما در بازى دوستانه با نساجى به خوبى 

متوجه شد کار سختى براى ادامه روند گلزنى در لیگ 
برتر پیش رو دارد به این دلیل که مدافعان تیم حریف 
با او من و تومن و به نوعى سایه به سایه اش حرکت 
کردند. همانطور که اشاره شد حاال شناخت مدافعان 
تیم ها از این مهاجم به دلیل حضور در تیم پرسپولیس 
بیشتر شده است. در چنین شرایطى این مهاجم باید 
از کوچک ترین فرصت ها بیشــترین بهره را ببرد 
و البته چنین یارگیرى موقعیــت خوبى به بازیکنان 
روى دســت این مهاجم مى دهد کــه در موقعیت 
گلزنى قرار گیرند و براى ســپاهان این موضوع هم 
از اهمیت باالیى برخوردار اســت بــه این علت که 
موجب مى شــود تیم به هدفى که ترســیم کرده

 دست یابد.
دراین مصاف دوســتانه از آنجایى که اسکوچیچ به 
زمین الیاف آمده بود همــه بازیکنان درون زمین از 
جمله شهریار مغانلو تالش کردند بهترین بازى خود 
را ارائه دهند اما این مهاجم بــه دلیل یارگیرى من 
تو من از ســوى مدافعان حریف در نهایت موفق به 

گلزنى نشد.

رضا قوچان نژاد به احتمال فراوان دیگر فوتبال بازى نمى کند.
مهاجم سابق تیم ملى که گل هایى تاریخى براى ایران به ثمر رساند، تصمیم 
خود را براى خداحافظى تا حدودى قطعى کرده اســت. او به تمام پیشنهادات 
داخلى پاســخ منفى داده و قید چند میلیارد پول را زده اســت. باشــگاه هایى 

چون سپاهان، فوالد، پرسپولیس و... خواهان جذب رضا بودند. ظاهراً گوچى 
تصمیم گرفته تا بیشــتر زمانش را در کنار خانواده خود سپرى کند. او بیش از 
20 ســال در رده هاى مختلف فوتبال بازى کرد و دوران درخشــانى هم در

 تیم ملى داشت.

من تو من با مغانلو؛ فصل سختى که در راه است

خداحافظى بازیکن معروف ایران جدى شد
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006995 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/19 - خانم خدیجه 
نجفى فرزند زین  العابدین به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى است یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ پالك شماره 196 فرعى 
از 91 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 468 ص 438  مسبوق 
به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و 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 باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. م  الف: 1207019 - سید امیرحسین حسن  زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى /7/198

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006793 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/12 - آقاى / خانم 
سلیمه نجفى فرزند نور به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو سهم مشاع از 8 سهم شش دانگ پالك شماره 
91/196 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 432 دفتر 468 امالك 
ذیل ثبت 102252 به نام نامبرده فرزند - ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب ماده 4294- 
1384/04/26 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 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 کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م  الف: 1207021 - سید امیرحسین حسن  
زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم مریم رضایى /7/199

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

شماره: 140060302006002202 - تاریخ: 1400/04/08 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006000440 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم فاطمه رضائى آدریانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 668 فرعى از 107 اصلى 

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 شامل ســند به شماره 130399 مورخ 
80/6/25 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 

که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم 
فاطمه رضائى آدریانى به شناســنامه شــماره 4297 کدملى 1140693141 صادره فرزند 
حسینعلى در قسمتى از/ ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/49 مترمربع پالك شماره 
668 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 5/60 متر دیوار به دیوار باقیمانده

شرقا به طول 22/12 متر دیواریست اشتراکى به باقیمانده 
جنوبا به طول 5/48 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 22/10 متر دیوار به دیوار پالك 1042 فرعى 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 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: 1400/07/25 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/10 - م  الف: 
1207005 - مجتبى پورعلى - عضو قضائى. ســعید حاجى احمدى - رئیــس اداره راه و 
شهرسازى. سید امیرحسین حسن زاده - قائم مقام رئیس واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر /7/200

ابالغ
نظر به اینکه آقاى / خانم اکرم صالحى نجف آبادى فرزند محمد رضا احدى از مالکین مشاعى 
پالك ثبتى 24100 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 16 حوزه ثبتى شاهین شهر خواستار 
افراز سهمى خود به طرفیت سایر مالکین مشاعى به اسامى حمید رضا شمسائى فرزند صمد 
مى باشد و اعالم نموده که از آدرس تعدادى از مالکین مشاعى به نام هاى حمید رضا شمسائى 

جهت ابالغ واقعى نظریه رد افراز شــماره 20447 مورخ 1400/06/07 اطالعى نداشته و 
دسترسى به آنها طبق آدرس اعالمى خواهان خانه کارگر خ خیام پ 133 مقدور نمى باشد لذا 
بدینوسیله به نامبرده ابالغ مى گردد تا چنانچه نسبت به نظریه مزبور اعتراض دارد اعتراض 
خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر این آگهى طبق مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش 
امالك مشاع مصوب سال 1375 به دادگسترى شهرستان خوانســار تسلیم و ارائه نمایند.   

1207283/م الف - على جوانى ، رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/7/202 

فقدان سندمالکیت
آقاى مسعود رئیسى دهکردى به وکالت از آقاى على شریعت پور به وکالت شماره 225116 
مورخ 1400/06/14 دفترخانه 33 شــاهین شهر باســتناد دو برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود در دفترخانه 33 شاهین شهر رســما گواهى شده مدعى است سند 
مالکیت خود به شماره چاپى 454797 سرى ب سال 98 را که به میزان ششدانگ پالك 
86491/ 301 واقع در بخش 16 ثبتى اصفهان شاهین شهر که به شماره دفتر الکترونیک  
139820302035018971 بنام على شریعت پور ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب 
سند قطعى 215693 مورخ 16 / 10 / 1398 دفترخانه 33 شاهین شهر به او انتقال قطعى 
یافته  نیز بموجب سندقطعى شــماره 15257 مورخ 14 / 11 / 1398  دفتر 298 اصفهان 
دررهن بانک ملت مى باشــد و معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجایى 
اسباب کشى اعالم شده ، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1207287/م الف على جوانى - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شاهین شهر/7/203 

محققان، 57 مطالعه را بررســى کردند که شامل بیش 
از 250 هزار بزرگســال و کودك واکسینه نشده بود که 
از دســامبر 2019 تا مارس 2021 مبتال به کووید 19 

تشخیص داده شده بودند.
بیماران در طول یک ماه (کوتاه مــدت)، دو تا پنج ماه 
(میان مدت) و شــش ماه یا بیشــتر (بلندمدت) پس از 
بهبودى مورد ارزیابــى قرار گرفتنــد. در مجموع 50 
درصد داراى عالئم طوالنى مدت بودنــد و نرخ آن از 
یک ماه تا شش ماه یا بیشتر پس از بیمارى اولیه، تقریبًا 

ثابت بود.
بیش از نیمى از آنها کاهش وزن، خســتگى، تب یا درد 

داشــتند. تقریبًا از هر پنج نفر یک نفر دچار بى تحرکى 
شــده بود. حدود یک چهارم آنها در زمینه تمرکز کردن 
مشــکل داشــتند. حدود یک ســوم آنها با اختالالت 
اضطرابى فراگیر تشخیص داده شدند. شش نفر از هر 10 
نفر داراى ناهنجارى هاى تصویربردارى از قفسه سینه 
بودند. بیش از یک چهارم آنها مشکالت تنفسى داشتند 
و تقریبًا از هر پنج نفر یک نفر دچار ریزش مو یا بثورات 
پوستى شده بود. درد قفسه سینه و تپش قلب شایع ترین 
عالئم مربوط بــه قلب بود و درد معده، کم اشــتهایى، 
اسهال و اســتفراغ از جمله بیمارى هاى گوارشى شایع 

گزارش شده بود.

یک روبات خانگى طراحى شــده توســط روستاییان و 
دانشــمندان اندونزیایى که پیش از این براى سرگرمى 
ایجاد شده بود اکنون در دوران همه گیرى ویروس کرونا 
کاربرى جدیدى پیدا کرده است. این روبات براى افراد 
غذا مى برد و براى شهروندانى که در مقابله با کووید خود 

را قرنطینه کرده اند با لبخند صحبت مى کند.
این وســیله الکتریکى درست شــده از وسایل خانگى 
چون قابلمه، ماهیتابه و مانیتور تلویزیون قدیمى اکنون 
«روبات دلتا» نامگذارى شــده است و اشاره به ویروس 
بسیار مسرى دارد که این روزها کشــور اندونزى را فرا 

گرفته است.

«اســیانتو» 53 ساله ســاکن منطقه و سرپرست پروژه 
مى گوید: «با شــیوع نوع جدید کرونا به نام دلتا و شدت 
گرفتن این بیمارى، تصمیم گرفتــم این روبات را براى 
خدمات عامه از جمله اســپرى کــردن ماده ضدعفونى 
کننده، رساندن غذا و تأمین نیازهاى شهروندانى که خود 

را قرنطینه کرده اند آماده کنم.»
ســر روبات از پلوپز درست شده اســت و به وسیله یک 
کنترل از راه دور اداره مى شود و باترى 12 ساعته به آن 
متصل است. این روبات یکى از چندین روباتى است که در 
روستاى «تمبوك جد» ساخته شده است. روستایى که به 

استفاده خالقانه از تکنولوژى معروف است.

50 درصد بازماندگان کرونا 
درگیر «کووید طوالنى»

تبدیل زباله به 
روبات یاریگر کرونا 

سالحى براى مقابله با کرونا 
   مهـر |محققان معتقدند بهداشـت خـوب دهان و 
دندان ممکن است سالحى براى مقابله با کووید19 شدید 
باشد. نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد که مراقبت از 
دندان ها و لثه ها ممکن است خطر ابتال به عفونت شدید 

کووید 19 را، به ویژه در بیماران قلبى، کاهش دهد. 

بیشترین خطرات 
مربوط به سویه دلتا

   مهر |محققان دانشگاه تورنتو کانادا موارد مربوط به 
سویه هاى آلفا، بتا، گاما و دلتا را بررسى کردند. گونه هاى 
آلفا، بتا و گاما داراى یک جهش هستند که سرعت انتقال 
را افزایش مى دهند، در حالى که دلتا داراى جهشى است 
که توانایى تکثیـر آن را افزایـش مى دهد؛ بـا این حال، 
محققان پى بردند بیشـترین خطرات مربوط به نوع دلتا 
بود. در موارد دلتا، افزایش خطر بسترى شدن 108 درصد، 
افزایش خطر بسترى در ICU، 235 درصد و خطر مرگ 

در مقایسه با نسخه اولیه 133 درصد بیشتر بود. 

نگران موج ششم نیستیم
   ایسـنا | بهرام عین اللهى، وزیر بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشکى با اشاره به رتبه نخست ایران از نظر سرعت 
واکسیناسـیون در دنیا گفت: با این حجم از واکسیناسیون 
انجام شده دلهره و نگرانى بابت اوج گیرى موج ششم نداریم. 

آگهى تغییرات
شرکت ســپهر فوالد ســپندار سهامى 
خاص به شماره ثبت 3379 و شناسه ملى 
14008810912 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/02/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى سعید 
مرادمند به شماره ملى 1284993280 
، خانم مرضیه شــریفى به شــماره ملى 
1285083415 و خانم فاطمه کریم پور 
به شــماره ملى 1271891727 بسمت 
اعضاء اصلى هیــات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. - آقاى فرشید 
کثیرى به شــماره ملى 1287254896 
بسمت بازرس اصلى و آقاى حامد جعفرى 
به شــماره ملى 1285965914 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهــان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان 

(1207057)

تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود مرکز لیزر مهر آســا آدرین درتاریخ 1400/07/18 به شماره ثبت 69003 به 
شناسه ملى 14010386852 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات درمانى و تشخیص پوستى، مراقبتهاى پوستى با دستگاه 
غیرتهاجمى، الکترولیز و لیزر موهاى زاند، درمان لیزرى ضایعات پوســتى، کاشت مو و ابروى طبیعى، تزریق 
چربى، ژل و بوتاکس انجام خدمات بهداشتى، آرایشى و پیرایشى، ماساژ تراپى توسط افراد متخصص، مراقبت 
هاى پوست و مو، لیزر تراپى، تامین نیروى انسانى متخصص و مورد نیاز شرکت به صورت موقت .صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از 
گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى 
معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد) 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 بهار آزادى ، بلوار کارگر ، کوچه نریمان ، پالك 13 ، ساختمان 
تندیس ، طبقه پنجم ، واحد جنوبى کدپستى 8173939395 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
5,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فریبا عمادى به شماره ملى 1130127540 
دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه خانم بهناز حسن زاده به شماره ملى 5410046307 دارنده 2500000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فریبا عمادى به شماره ملى 1130127540 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم بهناز حسن زاده به شماره ملى 5410046307 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 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 
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر مى باش اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
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 (1207039)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آذین رخشان بهار درتاریخ 1400/07/14 به شــماره ثبت 3712 به شناسه ملى 
14010370054 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید 
و فروش کاال و لوازم خانگى ، فرش ، آهن آالت ، مصالح ســاختمانى ، محصوالت کشاورزى و دامپرورى و 
ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و 
ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص 
و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى 
و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و 
خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، 
شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش فوالدشهر، 
شهر فوالدشــهر، محله ســى 4 ، بلوار ولیعصر ، بلوار امام خمینى ، پالك 549 ، ساختمان بازارچه هشت 
بهشت ، طبقه همکف ، واحد 52 کدپستى 8491431888 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1596439 مورخ 1400/07/06 نزد بانک 
مسکن شــعبه فالورجان اصفهان با کد 1596 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى 
باشد اعضا هیئت مدیره خانم سمیه جهانگیرى به شماره ملى 1110904053 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم زهراالسادات موسوى کارویه به شــماره ملى 1111930759 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى آرمان جهانگیر به شماره ملى 1980234140 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 رئیس هیت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان خانم بهار کریمى کارویه به شماره ملى 1100468765 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال آقاى مهدى کریمى کارویه به شماره ملى 1100501703 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 مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1207059)

آگهى تغییرات
شرکت شاهین تار پارسیان سهامى خاص به شماره 
ثبت 2332 و شناسه ملى 14009597337 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/06 آقاى 
لطیف یوسفى به شماره فراگیر 39769872 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، آقاى ولى اله شاهین به شماره 
ملى 1141022321 بسمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره ، آقاى قدیر یوسفى به شماره فراگیر 
150714052647 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1206488)

آگهى تغییرات
شرکت سپهر فوالد سپندار سهامى خاص به شماره 
ثبت 3379 و شناســه ملــى 14008810912 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/01 مرکز اصلى شــرکت از واحد ثبتى 
لنجان به واحد ثبتى فالورجان به نشــانى اســتان 
اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر 
ابریشم، محله یزدآباد ، کوچه الله شهیدان محمدرضا 
واکبرسیفى ، کوچه الله شهیدمحمدحسین جعفرى 
، پالك 0 ، طبقه همکف - کدپستى 8178934580 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

لنجان (1207060)

روى موج کووید-19

فوق تخصص قرنیه گفت: شایع ترین عالئمى که کرونا در 
چشم ها ایجاد مى کند، عالئم التهاب ملتحمه است که اغلب 

هر دو چشم را درگیر مى کند.
محمد سلیمانى، فوق تخصص قرنیه و عضو هیئت علمى 
دانشگاه علوم پزشــکى تهران درباره «اثر ویروس کرونا بر 
چشم »، اظهار کرد: شایع ترین عالئمى که این ویروس در 
چشم ها ایجاد مى کند، عالئم کونژکتیویت (التهاب ملتحمه) 
است که از جمله این نشانه ها مى توان به قرمزى، سوزش، 
درد و ترشح در چشم ها اشــاره کرد. این عالئم اغلب هر دو 
چشــم را درگیر مى کند.  وى بیان کرد: برخى مبتالیان به 
کووید-19 نخست به عالئم التهاب ملتحمه دچار مى شوند 
سپس ویروس کرونا ریه این بیماران را درگیر مى کند؛ این 
نشانه ها به طور معمول با قطره هاى اشک مصنوعى و آنتى 
بیوتیک هاى ساده بهبود پیدا مى کنند و در بیشتر موارد از نظر 
چشمى نیاز به موارد خاصى نیست . این فوق تخصص قرنیه 
اظهار کرد: البته ممکن است که در ترشحات چشم بیماران 
دچار التهاب ملتحمه، ویروس کرونا وجود داشته باشد و به 
دیگران ســرایت کند؛ بنابراین مبتالیان به این ویروس به 
ویژه کســانى که از عالئم التهاب ملتحمه رنج مى برند باید 
از دست زدن به چشم ها و لوازم خوددارى و از حوله و بالش 

شخصى استفاده کنند.
ســلیمانى افزود: مبتالیان به کووید-19 در ریسک تبخال 
قرنیه هســتند که این تبخال ممکن است ناشى از مصرف 
داروهاى استروئید یا نقص ایمنى در اثر خود ویروس باشد؛ 
بنابراین مبتالیان به ویروس کرونا در صورتى که در دوران 
قرنطینه هستند و از عالئمى مانند درد و قرمزى چشم ها رنج 
مى برند مى توانند به شکل آنالین با چشم پزشک مشورت 
کنند یا اگر پس از این دوران به این نشانه ها مبتال شدند به 

چشم پزشک مراجعه کنند. 

مراقب عوارض چشــمى ویروس کرونا 
باشید

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران تاکید کرد: 
ویروس کرونا ممکن است انسداد عروق شبکیه و به دنبال 
آن از دست رفتن بینایى را منجر شود؛بنابراین مبتالیان به 

کووید-19 ممکن است از کاهش دید هم رنج ببرند. 
این فوق تخصص قرنیه، بیمارى قارچى حدقه چشم را ناشى 

از نقص سیســتم ایمنى حاصل از خود ویروس یا مصرف 
کورتون ها دانست و یادآورى کرد: بیمارانى که کووید دارند 
ممکن است از عالئم التهاب لبه هاى پلک مثل شاالزیون یا 
گل مژه بیشتر در این افراد دیده شود که بهتر است با شستن 
چشمها توسط شامپو بچه و درمان هاى حمایتى کنترل شود.
سلیمانى ابراز کرد: ترشحات خونى یا ســیاه رنگ از بینى، 
کاهش دید و بیرون زدگى چشــم ها نشانه هایى هستند که 
به طور معمول در مبتالیان به کووید-19 شــدید یا کسانى 
که به مدت طوالنى داروهاى کورتــون را مصرف کردند، 

مشاهده مى شود. وى تصریح کرد: بیماران دچار قارچ حدقه 
چشم باید بالفاصله به پزشک مراجعه کنند و از داروهاى ضد 
قارچ زیر نظر پزشک استفاده کنند؛ همچنین در برخى موارد 
باید ترشحات و بافت نِکروز شده (مرده) ناشى از قارچ از بینى 

برداشته شود.
این فوق تخصص قرنیه متذکر شد: این قارچ مى تواند از بینى 
به فضاى کاسه چشم انتقال پیدا کند.این قارچ در محیط وجود 
دارد ولى فقط کسانى را درگیر مى کند که به نقص سیستم 

ایمنى دچار هستند.

شایع ترین عالئم چشمى ابتال به کرونا
مطالعات نشان مى دهد از نوزادان تازه متولد شده تا 
نوجوانان مبتال به کووید19 مــى توانند ناقل میزان 
باالیى از ویروس باشند و حتى در صورت عدم وجود 

عالئم، آن را به دیگران منتقل کنند.
این نتیجه گیرى از مطالعه بــر روى 110 نفر در رده 
سنى 2 هفته تا 21 سال که تست کروناویروس شان 

مثبت بود، حاصل شد.
محققان دریافتند که نوزادان، کودکان و نوجوانان به 
یک اندازه قادر به حمل میــزان باالى ویروس زنده 
هستند و ویروس کووید را در ترشحات تنفسى خود 

تکثیر مى کنند.
دکتر «الئــل یونکر»، متخصص ریــه کودکان در 
بیمارســتان عمومى ماساچوســت، مى گوید: «این 
سئوال مطرح است که آیا بار ویروسى باال در کودکان 
با ویروس زنده ارتباط دارد یا خیر. ما توانســتیم یک 
پاسخ قطعى ارائه دهیم که این بارهاى ویروسى زیاد، 
عفونى هستند.» اینکه اکثر بچه ها هیچ عالمتى ندارند 
یا فقط عالئم خفیف دارند، این تصور اشتباه را ایجاد 
مى کند که کمتر بیمارى شان عفونى است؛ با این حال، 
این مطالعه نشان داد که بار ویروسى جوانان در اوایل 
بیمارى بیشــترین بوده و هیچ تفاوتى با بزرگساالن 
نداشتند. یونکر گفت: «یافته هاى این مطالعه نشان 
مى دهد که ماسک زدن و ســایر اقدامات بهداشت 
عمومى براى همــه از جمله کــودکان، نوجوانان و 
بزرگساالن الزم اســت تا ما را از این پاندمى خارج 
کند.» بار ویروسى حمل شــده توسط کودکان هیچ 
ارتباطى با شــدت بیمارى آنها ندارد، اما محققان در 

مورد اطرافیان این کودکان ابراز نگرانى مى کنند.

کودکان ناقل نوع عفونى تر 
کروناویروس هستند
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نتایج یک بررسى جدید که توسط محققان نیویورکى صورت گرفته نشان 
داد، مواد شیمیایى مضر موجود در ظروف غذاى پالستیکى، لوازم آرایشى 
بهداشتى و اسباب بازى هاى کودکان ساالنه به مرگ زودرس بیش از صد 

هزار آمریکایى منجر مى شود.
داده هاى به دست آمده از این پژوهش بیانگر آن است، ساالنه صد هزار فرد 
55 تا 64 ساله به دلیل قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایى موجود در این 

مواد جان خود را از دست مى دهند.
به گفته کارشناسان، مواد شــیمیایى که در صدها محصول مانند اسباب 
بازى، لباس و شامپو یافت مى شود، ده ها سال است که به عنوان «اختالل 

هورمونى» شناخته شده و بر سیستم غدد درون ریز فرد تأثیر مى گذارد.
براساس این مطالعه، سموم مى توانند از طریق چنین مواردى وارد بدن شوند 

و با چاقى، دیابت و بیمارى هاى قلبى مرتبط هستند.
این تحقیق که توسط دانشکده پزشکى گروسمن دانشگاه نیویورك انجام 
شده و حدود 5000 بزرگسال 55 تا 64 ســاله را تحت بررسى قرار داده، 
نشان مى دهد افرادى که غلظت فتاالت بیشترى در ادرار خود دارند، بیشتر 
در معرض بیمارى قلبى قرار دارند؛ در واقع فتاالت(phthalates)  عامل 

مرگ زودرس 107 هزار فرد آمریکایى است.
«لئوناردو تراساند»، سرپرست این مطالعه مى گوید: «یافته هاى ما نشان 
مى دهد افزایش قرار گرفتن در معرض فتاالت با مرگ زودهنگام، به ویژه به 
دلیل بیمارى قلبى مرتبط است و ضرر اقتصادى ناشى از فتاالت بین 40 تا 

تخمین زده شده بود.» 47 میلیارد دالر است؛ بیش از چهار برابر آنچه قبال ً

نتایج یک مطالعه حاکى از این است که مصرف ویتامین D به همراه ورزش هوازى 
مى تواند مشکالت بهبود عملکرد ریه و کاهش التهاب را به همراه داشته باشد.

در مطالعه اى که بر روى 40 مرد سیگارى انجام شد،  پژوهشگران کمترین میزان 
 ،D فاکتورهاى التهابى را در افرادى یافتند که همراه با دریافت مکمل ویتامین

ورزش هوازى نیز انجام داده بودند.
در این مطالعه مردان ســیگارى به چهار گروه تقســیم شــدند: در گروه اول 
شــرکت کنندگان تنها مکمل ویتامیــن D دریافت مى کردنــد، در گروه دوم 
شرکت کنندگان سه روز در هفته به مدت 30 دقیقه با سرعت متوسط مى دویدند، 
در گروه سوم هر دوى مداخالت انجام مى شد و در گروه چهارم هیچ گونه مداخله اى 
انجام نشــد. در پایان ماه محققان با اندازه گیرى عوامل التهابى در خون و انجام 

آزمایش هاى عملکرد ریوى گروه ها را با یکدیگر مقایسه کردند.
در پایان بررسى ها نشان داد؛ گروهى که همراه با ورزش هوازى، ویتامین D نیز 

دریافت کرده بود، بهترین نتیجه را کسب کرد.
نتایج این پژوهش نشان دهنده  اثرات مثبت استفاده همزمان از مکمل ویتامین 
D و ورزش هوازى در بهبود عملکرد ریوى و کاهش التهاب بود. مى توان در آینده 
از یافته هاى این پژوهش براى بهبود عملکرد ریــوى و کنترل التهاب در افراد 

سیگارى استفاده کرد.
پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد مى کنند که آزمایشات بیشترى با حجم نمونه 

بزرگ تر و مدت زمان طوالنى تر براى تأیید این نتایج انجام شود.

بخش هاى سبز رنگ سیب زمینى داراى ســم هایى هستند که باید دور 
ریخته شوند.

بافت سبز رنگ زیر پوست سیب زمینى مهم ترین محل تجمع سوالنین بوده 
و لذا باید قبل از مصرف سیب زمینى پوست آن به ضخامت دوتا 3 میلى متر 
برداشته شود. حتى پوست گیرى سیب زمینى موجب استرس گیاه و تولید 
سوالنین در بافت گوشتى مى شود؛ بنابراین سیب زمینى پوست کنى شده، 
باید بالفاصله طبخ شود و نگهدارى طوالنى آن خطرناك است. در مورد 
مصرف سیب زمینى زغالى همراه پوست باید احتیاط کرد. تجمع سوالنین در 
غده هاى کوچک نارس در سیب زمینى محتمل است و بنابراین باید اطراف 

غده ها و جوانه ها به ضخامت چند سانتیمتر برداشته شود.
طعم تلخ سیب زمینى به ویژه در سیب زمینى آب پز نمایانگر وجود سوالنین 
در بافت سیب زمینى اســت. آب پز کردن تاثیرى روى سم ندارد، اما سرخ 
کردن سیب زمینى میزان سم را کاهش مى دهد. قرارگیرى در معرض نور یا 
گرماى محیط، موجب تولید سوالنین در بافت گوشتى سیب زمینى مى شود.

بنابراین سیب زمینى باید خارج از تابش مســتقیم نور و در محل خنک با 
دماى کمتر از 15درجه سانتیگراد نگهدارى شود. از طرفى، سرماى شدید 
و دماى کمتر از 5 درجه سانتیگراد نیز موجب تولید سم مى شود؛ بنابراین 
سیب زمینى را نباید در بالکن یا تراس منزل نگهدارى کرد و بهتر است در 
محلى خنک و تاریک در آشپزخانه قرار گیرد. آسیب فیزیکى و ضرب دیدگى 
سیب زمینى نیز در تولید سم مؤثر است. سم سوالنین و سم دیگرى به نام 
توماتین در گوجه فرنگى سبز و نارس وجود دارد. بنابراین بافت سبزرنگ 
گوجه نباید مصرف شود و باید محل اتصال گل به بافت اصلى به خوبى جدا 
شود. همچنین استفاده از گوجه فرنگى داراى بافت نارس به منظور طبخ 

غذاهایى نظیر املت اشتباه است.

خواص نارنگى 
این میوه پرطرفدار پاییزى

مواد شیمیایى
 عامل مرگ ساالنه 100 هزار نفر

مراقب سم خطرناك 
این سیب زمینى ها باشید

خواص نارنگى بسیار بى نظیر است. نارنگى 100 نوع بیمارى را درمان مى کند و 
پوست آن نیز براى درمان و سالمت بدن بسیار مؤثر است. نارنگى زیبایى پوست 

و مو را تضمین مى کند.
نارنگى داراى ویتامین هاى C،B2 ،A، B1 پروتئین، چربى، قند، حاوى مقدار زیادى 

فسفر، کلسیم مى باشد.
اگر به فشار خون مبتال هستید، نوشــیدن آب نارنگى تازه یا افزودن میوه خشک 
شده آن به غذا به بیمار کمک مى کند تا فشــار خون خود را کاهش داده و آن را 

کنترل کند.
افرادى که نیاز به دریافت پتاسیم بیشترى دارند مى توانند از طریق میوه نارنگى، 

پودر نارنگى یا آب این میوه زمستانى میزان پتاسیم مورد نیاز خود را جبران کنند.
پوست خشک شده نارنگى یکى از مفیدترین بخش هاى این میوه زمستانى براى 

بهبود سرفه هاى روزهاى سرد زمستانى است.
این میوه لذیذ پاییزى براى کاهش تب و رفع تراکم خون در کبد مفید است.

اگر از بى خوابى رنج مى برید و شب ها نمى توانید خواب آرام و راحتى داشته باشید، 
متخصصان تغذیه توصیه مى کنند یکى دو ساعت قبل از خواب چند دانه نارنگى 

میل کنید.
کارشناسان تغذیه مى گویند نارنگى به دلیل داشتن ویتامین هاى C، A و B مفرح 

قلب است و مى تواند اعمال قلب را تنظیم کند.
پزشکان خوردن نارنگى را به بیمارانى که از ســرگیجه رنج مى برند نیز توصیه 

مى کنند.
نارنگى حاوى مقدار زیادى منیزیم است و از این طریق در فعالیت عضالنى، دستگاه 
گوارش و سیستم عصبى مؤثر است و بخاطر داشتن میزان فسفر و کلسیم باال، یکى 

از میوه هایى است که در تشکیل استخوان و اسکلت بدن مؤثر است.
این میوه خون را تصفیه و زیاد مى کند.

بخاطر داشتن مقدار فسفر و کلســیم باال، نارنگى یکى از میوه هایى است که در 
تشکیل استخوان و اسکلت بدن مؤثر است.

نارنگى حاوى مقدار زیادى منیزیم است و از این طریق در فعالیت عضالنى، دستگاه 
گوارش و سیستم عصبى مؤثر است.

نارنگى، سرد و تر، مفرح قلب، رافع خفقان، صفرا بر و فرونشاننده لهیب معده و کبد است.

نارنگى مسکن اعصاب است و براى کلیه بیماران مفید است.
به اعتقاد برخى، بخاطر خاصیت ضدعفونى کننده اش، نارنگى مى تواند در درمان 

سیفلیس مؤثر باشد.
این میوه پاییزى چسبندگى خون را معالجه مى کند، در نتیجه تصلب شرایین، ورم 

جدار ورید و سیاه شدن شریان، فلج ناقص و آنژین را بهبود مى بخشد.
این میوه خوشمزه منبع غنى بتاکاروتن است، داراى مقادیر فراوانى ویتامین A است 

و براى پیشگیرى از سرطان مفید است.
نارنگى بخاطر داشتن فســفر زیاد و ویتامین هاى فراوان، باعث تقویت حافظه و 
هوش مى شود و براى رفع بى اشــتهایى و کاهش گرماى غریزى بدن نیز مفید 

است.
افرادى که به نفخ شکم مبتال هستند با مصرف میوه نارنگى به تنهایى مى توانند به 

درمان نفخ شکم خود بپردازند.
نارنگى عالوه بر خاصیت اشتهاآورى از جمله میوه هایى است که براى قلب و معده 
مقوى بوده و به عنوان یک اشتهاآور طبیعى براى بیماران کم اشتها و افرادى که 

تمایل به افزایش وزن دارند، تجویز مى شود.
نارنگى، براى درمان چاقى، برونشــیت، التهاب ریه، آسم، زکام،فشارخون باال  و 

بیمارى هاى مختلف پوستى مفید است.

مضرات زیاده روى در مصرف نارنگى
زیاده روى در مصرف نارنگى موجب افزایش گاز روده شده و ناراحتى هاى گوارشى 

براى مصرف کننده به همراه مى آورد.
نارنگى از آن جهت که راحت ترین میوه براى خوردن است و پوست آن به سادگى 
جدا مى شود بیشتر توسط بچه ها خورده مى شود. بنابراین باید مراقب بچه ها بود 
زیرا مصرف بیش ازاندازه نارنگى آن ها را به اسهال و کندى عملکرد روده ها مبتال 

مى کند.
یکى دیگر از عوارض مصرف بیش از اندازه نارنگى بروز آفت و التهاب در دهان و 

زبان مصرف کننده است.
دقت کنید که هرگز نارنگى را به صورت مخلوط با شیرگاو میل نکنید. ترکیب این 

دو موجب بروز دردهاى شکمى مى شود.

راهکارى براى کاهش مشکالت 
افراد سیگارى

ســبزیجات برگدار حاوى ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر فراوان هستند و ارزش 
غذایى باال و کالرى کمى دارند.

اگر فردى بتواند از رژیم غذایى سرشار از سبزیجات برگدار پیروى کند، مزایاى 
بسیارى از جمله محافظت در برابر بســیارى از بیمارى ها را براى خود تضمین 

مى کند.
در این نوشتار بهترین سبزیجات برگدار که مى توانند با هدف بهبود سالمت کلى 

به رژیم غذایى اضافه شوند آورده شده است:

گل کلم
به کلم پیچ نیز معروف است و یکى از مفیدترین سبزیجاتى است که افراد مى توانند 
در سراسر جهان از آن استفاده کنند. مى توان آن را به صورت آب پز یا خام مصرف 
کرد و داراى ارزش هاى مفید زیادى مانند ویتامین ها، آنتى اکســیدان ها و مواد 

معدنى براى بدن است.
خوردن یک فنجان کلم پیچ خام 6 برابر بیشتر از رژیم غذایى کامل بدن، ویتامین 
K، دو برابر ویتامین A، بیش از مقدار کافى ویتامین C و آنتى اکســیدان هاى 

موجود در آن را تامین مى کند.

 برگ چغندر
برگ چغندر سبز (یا چغندر) منبع خوبى از تغذیه است، زیرا سرشار از پتاسیم، فیبر، 
کلسیم و ویتامین هاى ”A“ و ”K. ” است. این برگ ها حاوى آنتى اکسیدان هایى 
مانند کاروتن و لوتئین اســت وبه کاهش برخى از مشــکالت چشــمى مانند 

دژنراسیون ماکوال و آب مروارید.

 کلم
کلم از چند الیه برگ ضخیم تشکیل شده است و علیرغم متداول بودن آن، مردم 
معموًال آن را به عنوان گیاهى که با روغن گیاهى، روغن یا سایر مواد مغذى که 
ارزش غذایى آن را کاهش مى دهد پخته مى پزند. کلم خطر ابتال به سرطان به 
ویژه سرطان مرى کمک مى کند، اما اگر به صورت خام یا جوشانده مصرف شود 
و یک غذاى تخمیر شده باشد، مى تواند سالمت دستگاه گوارش و سیستم ایمنى 

بدن را افزایش داده و همچنین به کاهش وزن کمک کند.

 شاهى
گیاهى است برگ دار که داراى خواص شگفت انگیز درمانى است و از دیرباز به 
عنوان داروى گیاهى شناخته شده است و براى سالمتى مفید است، زیرا سلول هاى 
بنیادى سرطانى را هدف قرار داده و توانایى تکثیر سلول هاى سرطانى را کاهش 
مى دهد. مى توان آن را به راحتى به غذاهاى مختلف اضافه کرد و نیازى به آماده 

سازى ندارد.

اسفناج
این گیاه تولید گلبول هاى قرمز خون را افزایش داده و ظاهر نقایص لوله عصبى را 

که در پیشگیرى از چندین کاهش مى دهد و سرشار از اسید فولیک است 
بیمارى کمک مى کند. توصیه مى شود 

که با هدف بهبود ســالمت عمومى 
و ایمن ســازى در برابر بیمارى هاى 
مختلف فرد یکبار در روز اسفناج خام 

بخورد.

کاهو
یکى از انواع سبزیجات غنى از ویتامین 

A و K است و طبق بسیارى از مطالعات، 
خوردن منظم کاهو ممکن اســت سطح 
چربى ها را در خون انسان بهبود بخشد و 

خطر بیمارى هاى قلبى را کاهش دهد.

سبزیجات برگدار
 با فواید شگفت انگیز

یک مطالعه جدید تأیید مى کند که مکمــل هاى روغن ماهى 
ممکن اســت خطر ابتال به یک اختالل رایــج ضربان قلب را 
افزایش دهد، به ویژه هنگامى که دوزهاى روزانه از یک گرم 

بیشتر شود.
به طور کلى ماهى یک غذاى ســالم براى قلب محســوب 
مى شود، اما برخى مطالعات مصرف بیش از حد اُمگا 3 به شکل 
کپسول را با افزایش خطر فیبریالسیون دهلیزى، نوعى اختالل شایع 

تپش قلب، مرتبط کرده اند.
در فیبریالسیون دهلیزى، حفره هاى فوقانى قلب به جاى انقباض مؤثر، 
دچار اختالل مى شوند. این وضعیت خطرى براى جان فرد ندارد، اما با 

گذشت زمان مى تواند منجر به عوارضى مانند نارسایى قلبى یا سکته شود.
دکتر «کریستین آلبرت»، استاد قلب در یک مرکز پزشکى در لس آنجلس، در این باره 
مى گوید: «در حالى که برخى از مطالعات نشــان مى دهد خطر ابتال به فیبریالسیون 
دهلیزى در بین مصرف کنندگان امگا 3 افزایش یافته است، برخى دیگر چنین نتیجه اى 

را نشان نمى دهند.»
در این مطالعه، نتایــج هفت آزمایش بالینى قبلى که داروهــاى امگا 3 و مکمل ها را 
آزمایش کرده بودند، مورد بررسى واقع شدند. در مجموع این بررسى شامل بیش از 81 
هزار بیمار بود. در طول دوره مطالعه، 3.6 درصد دچار فیبریالسیون دهلیزى شده بودند.
به طور کلى، محققان دریافتند شرکت کنندگان در آزمایش که اُمگا 3 دریافت کرده 
بودند، در مقایسه با افرادى که دارونما دریافت کرده بودند، به طور متوسط در طول پنج 

سال بیشتر در معرض خطر بیشتر فیبریالسیون دهلیزى بودند.
در میان بیمارانى که بیش از یک گرم در روز مکمل اُمگا 3 مصرف مى کردند، خطر ابتال 

به فیبریالسیون دهلیزى در مقایسه با مصرف کنندگان دارونما، 49 درصد بیشتر بود. 
در مقابل، این خطر فقط براى بیمارانى که 12 میلى گرم یا کمتر از این مکمل در روز 

استفاده مى کردند 12 درصد افزایش یافته بود.
هنوز مشخص نیست که چرا مصرف اُمگا 3 ممکن 

اســت خطر ابتال به فیبریالسیون دهلیزى را 
افزایش دهــد، از ایــن رو محققان تأکید 

مى کنند افرادى که براى آنها مکمل اُمگا 
3 تجویز شده است نباید آن را متوقف 

نمایند.

خطرات مصرف بیش از حد روغن ماهى
بو یشی ز ر ر ى

3هنوز مشخص نیست که چرا مصرف اُمگا 3 ممکن 
اســت خطر ابتال به فیبریالسیون دهلیزى را 

افزایش دهــد، از ایــن رو محققان تأکید 
مى کنند افرادى که براى آنها مکمل اُمگا 
3 تجویز شده است نباید آن را متوقف

نمایند.
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آگهى تغییرات
شرکت سپهر فوالد سپندار سهامى خاص به شماره 
ثبت 3379 و شناســه ملــى 14008810912 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/26 
آقاى سعید مرادمند به شماره ملى 1284993280 
بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، خانم مرضیه 
شریفى به شماره ملى 1285083415 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره و خانم فاطمه کریم پور به شماره 
ملى 1271891727 بســمت رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى لنجان (1207053)

تاسیس
شرکت سهامى خاص دید نو پارسیان ویرا درتاریخ 1400/07/20 به شماره ثبت 69015 به شناسه ملى 14010402300 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : طراحى ، ساخت ، تولید کلیه قطعات صنعتى ، طراحى و ساخت و اجراى جایگاه هاى عرضه سوخت طراحى و تولید قطعات و ملزمات جایگاه هاى عرضه سوخت ، طراحى و ساخت سازه هاى گردشگردى (تجهیز و محوطه سازى ) 
طراحى و اجراى سیستم هاى آبرسانى زمین هاى کشاورزى ، طراحى و ساخت و عیب یابى تابلوهاى برق و سیستم هاى روشنایى طراحى و اجراى تاسیسات مکانیکى الکتریکى و صادرات و واردات قطعات صنعتى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات 
مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله امیر کبیر ، خیابان عطا الملک ، خیابان تالش فاز 1 ، پالك 17 ، پالك قدیم 156 ، طبقه همکف کدپستى 
8195154645 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 400207527 مورخ 1400/07/11 نزد 
بانک پارسیان شعبه خیابان امام خمینى با کد 5420755 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى عباس سعیدى نیا به شماره ملى 1292392622 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حامد موساوى زادگان 
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فیلم «راز قلعه» به کارگردانى کریم رناسیان در بخش آثار 
برگزیده بخش ملى سى و چهارمین جشــنواره فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان موفق بــه دریافت پروانه زرین بهترین 

فیلم داستانى بلند شد.
فیلم ســینمایى «راز قلعه» به کارگردانى کریم رناســیان 
با حمایت ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان و دفتر تخصصى سینما به عنوان مجرى طرح، تولید 
شده و به عنوان فیلم آغازین در این جشنواره به نمایش درآمد 
و نامزد بخش فیلم هاى بلند ایرانى سى و چهارمین جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان و در نهایت موفق به 

دریافت پروانه زرین بهترین فیلم داستانى بلند شد.

مکان خاصى از ایران را تعریف نکرده ایم
کریم رناسیان در خصوص این اثر سینمایى اش اظهار داشت: 
فیلم نامه «راز قلعه» را از پنج سال گذشته با همراهى سینا 
اقبالى نوشتیم و براى بخش فیلم نامه جشنواره کودك ارسال 
کردیم و این فیلم نامه به بخش مســابقه راه یافت اما رتبه 
نیاورد. وى گفت: سال گذشته با فراخوان جشنواره کودك 
در زمینه اعالم حمایت از تولید، این فیلم نامه را به دبیرخانه 
ارسال و موفق به دریافت هزینه از شهردارى اصفهان براى 

ساخت فیلم شدیم.
کریم رناسیان درباره ساخت این فیلم اظهار کرد: فیلمبردارى 
راز قلعه را از اردیبهشت سال جارى آغاز کردیم و پس از 28 
جلسه فیلمبردارى، مراحل صداگذارى، تدوین و سایر مراحل 

تولید فیلم انجام گرفت. 
این کارگردان اصفهانى افزود: این فیلم در روستاى کلهرود 
و قلعه تاریخى مورچه خورت فیلمبردارى شده است. فیلم 
در قلعه اى در یک روستا و در فضایى کامًال بومى و باستانى 
فیلمبردارى شده و در آن فضاى شــهرى حتى در حد یک 
خیابان هم دیده نمى شود و مکان خاصى از ایران را در این 

فیلم مشخص و تعریف نکرده ایم. 

 اولین تجربه در ساخت فیلم بلند
وى درباره داستان فیلمش ادامه داد: در فیلم راز قلعه پسرى 
به نام «آرش» همراه با پدر خود که باستان شــناس است 
وارد روستایى مى شوند که به تازگى یک کمپ باستانى در 
آن کشف شده و پدر مأموریت دارد در این کمپ به کاوش 
بپردازد. پدر، آرش را در تنها مدرسه روستا ثبت نام مى کند و 
آرش در بدو ورود به مدرســه مورد اذیت سه دانش آموز به 
اصطالح قلدر مدرسه قرار مى گیرد و براى رهایى از دست 
آنها، مجبور مى شود شــرط آنها را اجرا کند و وارد یک قلعه 
نفرین شده شــود که در ادامه ماجراهایى براى آرش اتفاق 

مى افتد.
رناســیان گفت: پیش از این چند فیلم کوتاه ســاخته ام و 
سال هاست دســتیار، برنامه ریز و نویسنده فیلم نامه هستم. 
چند فیلم نامه سینمایى نوشته ام که یکى از آنها 15 حضور 
بین المللى داشته و 7 جایزه از جشنواره هاى معتبر دنیا دریافت 
کرده اســت. فیلم نامه راز قلعه را همراه با یکى از دوستانم 
نوشتم تا اینکه شهردارى اصفهان در فراخوانى اعالم کرد از 
تولید آثار سینمایى حمایت مى کند که حمایت از فیلم نامه راز 
قلعه مورد موافقت قرار گرفت و شروع به ساخت آن کردم. 
در سال 1380 یک فیلم کوتاه در ژانر کودك ساخته بودم اما 

راز قلعه اولین تجربه من در ساخت فیلم بلند کودك است. 

جرقه ترغیب ساختن فیلم
وى درباره حمایت ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان از تولید فیلم تصریح کــرد: در حال 
حاضر هزینه ساخت فیلم بسیار باال رفته است و شهردارى 
یک پنجم بودجه فیلم را تأمین کــرد که این موضوع مانند 
جرقه اى بود که باعث شد ترغیب شوم فیلم راز قلعه را بسازم.

بازیگران چگونه انتخاب شدند
کارگردان و تهیه کننده فیلم راز قلعه درباره عوامل ساخت 
این فیلم بیان کرد: تمایل داشتم از بازیگران کودکى استفاده 
کنم که شناخته  شده نباشــند و لهجه خاصى نداشته باشند. 
پیدا کــردن بازیگرانى که تا به حال جلــوى دوربین نرفته 
باشند مشــکل بود و پس از مدت ها جســت وجو و گرفتن 
تست، بازیگر اصلى خود را از یکى از آموزشگاه هاى اصفهان 
انتخاب کردم. ســه بازیگر کودك دیگر را نیز از روســتاى 
کلهرود انتخاب کردم. البته در این روســتا تنها دو کودك 
حضور داشــتند که سن شــان هم کم بود اما برخى اهالى 
به خاطر شــیوع کرونا به روستاى خود بازگشــته بودند و 
توانستم ســه بازیگر خود را از میان آنها انتخاب کنم. کار با 
این بازیگران مشکل بود و مدت ها با آنها کار کردم اما نتیجه 

بسیار رضایت بخش بود.
او با بیان اینکه صفا درویش زرگر، مجرى طرح، ایرج رضایى 
برنامه ریز، میالد سهایى دستیار اول کارگردان، محمد فضیله 
مشاور کارگردان و نگار رضایى منشى صحنه بوده اند، ادامه 
داد: امیرحسن رفیعى، آرسام رناسیان دستیاران کارگردان و 

محمد فضیله مدیر فیلمبردارى بوده است.

 آغاز جشنواره با یک فیلم اصفهانى
رناســیان با اشــاره به نقش آفرینى بازیگرانــى مانند امیر 
غفارمنش، مریم خدارحمى، مجید شهریارى و بهراد خرازى 
در فیلم راز قلعه تصریح کرد: سایر بازیگران را نیز از اصفهان 
دعوت به کار کردم، 95 درصد عوامل تولید فیلم از اصفهان 
بودند و جشنواره امسال نیز با فیلم ما و در واقع با یک فیلم 

اصفهانى آغاز شد.
وى گفت: متعلق به خاك اصفهان هســتم و از کودکى به 
یاد دارم که جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان چه شور 
و شــوقى در اصفهان ایجاد مى کرد. از زمانى که جشنواره 

دوباره به اصفهان بازگشــت شهردارى تالش کرده شادى 
آن به تمام مردم اصفهان منتقل شود.

 ســینماى کودك نباید به جشنواره  محدود 
شود

کارگــردان و تهیه کننده فیلم راز قلعه خاطرنشــان کرد: 
شهردارى اصفهان زحمت زیادى براى برگزارى جشنواره 
فیلم هــاى کودکان و نوجوانان مى کشــد اما ســینماى 
کودك نباید به این جشنواره  محدود شود و نیاز به حمایت 
دارد. حمایــت از تولید و پخش فیلم هاى کودك بســیار 
ضرورى اســت چون در فرهنگ تصویرى ما ســینماى 
کودك شاخصه بسیار مهمى اســت که باید بیشتر به آن

 توجه شود.
رناسیان که خود اصالتاً اصفهانى است و به نوعى با جشنواره 
کودکان و نوجوانان بزرگ شــده اســت، در خصوص این 
جشنواره اظهار کرد: جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان جشــنواره اى تخصصى و معتبر است که مردم 

اصفهان حامى آن هستند.
او با تاکید بر لزوم تقویت سینماى کودك بیان کرد: جشنواره 
بین المللى فیلم هاى کــودکان و نوجوانان ظرفیت خوبى 
براى تقویت تولیدات سینماى کودك و نوجوان است و این 
امر به شرطى حاصل مى شود که مسئوالن نیز جشنواره را 

همراهى کنند.
این کارگردان و تهیه کننده ســینماى کــودك گفت: باید 
سینماى کودك به جایگاه واقعى خود که اکران فیلم هاى این 
حوزه براى چندین بار در یک سال در سینماها است، بازگردد.

وى تجمیع سینماهاى اصفهان در چهارباغ را چالش بزرگ 
در این شهر دانست و گفت: بسیارى از کودکان شرق ،  غرب، 
شمال و جنوب اصفهان از سینماى کودك محروم هستند و 

باید در این زمینه تمرکز ویژه داشته باشیم.

درباره فیلمى که با حمایت شهردارى اصفهان ساخته شد و در جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان افتخار آفرید

پروانه زرین بهترین فیلم داستانى بلند به «راز قلعه» تعلق گرفتپروانه زرین بهترین فیلم داستانى بلند به «راز قلعه» تعلق گرفت

مهدى نصر، معاون برنامه ریزى و توسعه شرکت سهامى 
ذوب آهن اصفهــان در خصوص پــروژه احداث واحد 
اکسیژن گفت: این پروژه بر پایه  مطالعات انجام شده به 
منظور تامین پایدار اکسیژن جهت دستیابى به ظرفیت 
3/6 میلیون تن فوالد در سال، با تکیه حداکثرى بر توان 
داخلى با شرکت صفافوالد سپاهان بصورت EPC آغاز 

گردید. 
وى ادامه داد:این پروژه پس از توقف 2/5 ساله، از مهر ماه 
1398 شروع مجدد گردید و هم اکنون با پیشرفت بالغ بر 
92 درصد در مرحله نصب تجهیزات و آماده سازى جهت 

راه اندازى است.
وى با اشــاره به حجم 3200 تنى نصــب تجهیزات و 
اســکلت فلزى در این طرح، از فعالیت هاى ســاخت و 

تامین کمپرسورها و ساخت مخازن ذخیره مایع اکسیژن 
و نیتروژن به عنوان دو فعالیت مهم این پروژه یاد کرد  و 

افزود: یکى از سه کمپرسور طرح، وارد کارخانه شده و در 
مرحله OPC بوده،  کمپرســور دوم در مرحله ترخیص 
و حمل به پروژه و کمپرسور ســوم نیز در حال حمل به 
بندرعباس مى باشد. وى افزود:همچنین مخازن ذخیره 
مایع نیــز در مرحله نصب دیواره هاى اســتیل داخلى و 

مونتاژ سقف و لدرهاى مربوطه است.
وى ازجمله نکات برجسته این طرح را، عدم حادثه و کار 
ایمن در اجراى پروژه ، استفاده حداکثرى از زیرساخت ها و 
توان داخلى،کیفیت باالى تجهیزات و اتوماسیون کامل، 
ظرفیت تولید 25 هزار نرمال مترمکعب بر ساعت اکسیژن 
گازى، 18 هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن گازى 
به همراه محصوالت مایع شامل آرگون مایع ، اکسیژن و 

اکسیژن و ازت مایع عنوان کرد.

معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از آمادگى 
مدارس اصفهان براى اجراى پروتکل هاى بهداشتى و بازگشایى حضورى خبر داد.

آذرکیوان امیرپــور اظهار کرد: مدارس مناطق روســتایى و عشــایرى اســتان و نیز 
هنرستان هاى فنى و حرفه اى که کارگاه عملى دارند، با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

به صورت حضورى فعالیت مى کنند.
وى با اشاره به اینکه در مدارس روستایى و عشایرى جمعیت دانش آموزان کمتر از 50 نفر 
است، گفت: در این مدارس باید پروتکل هاى بهداشتى به صورت جدى رعایت شود، به 
طورى که دانش آموزان در یک کالس باید حتما فاصله یک متر و نیم از یکدیگر داشته 

باشند، حتما از ماسک استفاده کنند و ضدعفونى مدرسه انجام شود.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه در 
مدارسى که به صورت حضورى فعالیت مى کنند، در هر کالس درس حداکثر 12 دانش 
آموز حضور دارند، افزود: عالوه بر مناطق روستایى و عشایرى، در شهرستان هاى استان 
مدارسى با جمعیت کم که امکان اجراى پروتکل هاى بهداشتى و بازگشایى حضورى 

داشته باشند زیاد داریم.
وى خاطرنشان کرد: در کارگاه هاى عملى هنرستان ها نیز فضاى کارگاه بزرگ است 
و دانش آموزان با رعایت فاصله گذارى اجتماعى و استفاده از ماسک کارگاه ها را شروع 

کرده اند. امیرپور اظهار امیدوارى کرد با پوشــش واکسیناسیون و رفع نگرانى مردم به 
ســمت آموزش حضورى برویم و گفت: آموزش دانش آموزان در شرایط غیرحضورى 
آسیب مى بیند و قطعا نیازمند این هستیم که آموزش حضورى در آینده نزدیک با تعداد 

بیشترى از دانش آموزان دنبال شود.

آمادگى مدارس اصفهان براى بازگشایى همراه با اجراى پروتکل ها

نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: طرح همسان سازى حقوق بازنشستگان 
در کمیسیون اجتماعى مجلس در حال بررسى است و در 
صورت آمدن این طرح به صحن، مجلس آن را تصویب 

مى کند.
رحمت ا... فیروزى درباره مطالبه بازنشســتگان مبنى بر 
همسان ســازى حقوق خود با شاغالن اظهار کرد: اجراى 
طرح همسان سازى حقوق بازنشستگان در گروى موافقت 
سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برنامه ریزى کشور است 
و باید شرایط اعتبار و بودجه کشور با این طرح همخوانى 

داشته باشد. 

وى ادامه داد: فضاى مجلس در این باره مثبت اســت و 
بیشــتر نمایندگان خواهان اجراى طرح همسان ســازى 

حقوق بازنشستگان و رتبه بندى معلمان هستند.
وى افزود: امیدواریــم مجلس با موافقــت دولت چنین 
طرح هایى را به تصویب برساند و این یک واقعیت است که 
بازنشستگان حقوقى دریافت مى کنند که جوابگوى مخارج 
زندگى آنان نیست و کسى که بازنشسته مى شود باید یک 

حقوق مکفى دریافت کند.
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس گفت: طرح 
همسان سازى حقوق بازنشستگان در کمیسیون اجتماعى 
مجلس در حال بررسى اســت که امیدواریم با جمع بندى 

این کمیسیون، طرح به صحن مجلس بیاید و تصویب شود 
که در صورت تصویب، دولت موظف به اجراى آن است.

فیروزى تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید توانایى 
انجام تعهدات را داشته باشد و شرایط بودجه کشور اگر در 
حدى باشد که این سازمان با افزایش حقوق بازنشستگان 
مشکلى نداشــته باشــد، طرح همسان ســازى حقوق 
بازنشستگان قابل اجرا مى شود و مجلس با تصویب این 

طرح موافق است.
وى ادامه داد: البته شرایط اعتبارى دولت در وضعیت خوبى 
نیست که باید با بهبود وضعیت اقتصادى، مشکل کسرى 

بودجه  قوه مجریه مرتفع شود. 

نمایشگاه آثار خط اســتاد معین الکتاب در گالرى هاى 
نقطه و گلستان عمارت ســعدى حوزه هنرى اصفهان 

برپا شد.
در این نمایشــگاه 51 اثر برجسته از استاد معین الکتاب 
شامل خط هاى شکســته و تعلیق، نســتعلیق و سیاه 
مشق که از اوایل دهه 50 شمسى لغایت سال 83 خلق 
شده اند در دو گالرى عمارت سعدى در معرض دید قرار 

گرفته اند.
این نمایشگاه از ساعت 16 تا 20 تا 12 آبان ماه در خیابان 
استاندارى، گذرسعدى، عمارت ســعدى، گالرى هاى 

گلستان و نقطه جهت بازدید عموم دایر است.
در افتتاحیه این نمایشگاه استاد على شیرازى نکاتى در 

خصوص جایگاه و نقش استاد معین الکتاب در خطاطى 
ایران بیان مى کند.

استاد معین الکتاب متولد 1313 در اصفهان و با 65 سال 
سابقه  فعالیت در هنر خوشنویسى، همچنین از مؤسسان، 
استادان و مشاوران عالى انجمن خوشنویسان و شاگرد 

استادان کاوه و زرین خط بود.
خطاطى یکى از در هــاى ورودى حرم امــام رضا(ع)، 
سنگ قبر رودکى در تاجیکســتان، یکى از کتیبه هاى 
حرم حضرت زینب (س) در سوریه و... از جمله آثار استاد 

معین الکتاب است.
وى پس از سال ها خطاطى در سوم مهر 1388 دار فانى 

را وداع گفت.

مجلس با تصویب طرح همسان سازى حقوق بازنشستگان موافق است

افتتاح نمایشگاه معین الکتاب در اصفهان

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه طرح هاى توسعه اى زیادى براى 
فوالد مبارکه مطرح شده اســت، گفت: امیدواریم موانعى که در مسیر پیشرفت فوالد 
مبارکه است برطرف شود تا این بنگاه بزرگ صنعتى به ظرفیت باالترى از تولید برسد 

و در نتیجه آن، دغدغه تأمین مواد اولیه بسیارى از صنایع پایین دستى نیز برطرف شود.
على نبوى افزود: تأمین مواد اولیه براى لوازم خانگى که ممنوعیت واردات بر آن حاکم 
شده است، باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم بازار را کنترل کرده و با تولید محصوالت 
داخلى، نیاز کشــور را تأمین کنیم؛ پس در ابتدا باید ورق مورد نیاز این صنایع که فوالد 
مبارکه تولید مى کند را در اختیار داشته باشــیم؛ البته دو طرح توسعه اى نیز براى فوالد 

مبارکه وجود دارد که امیدواریم خروجى آنها هرچه زودتر به بازار عرضه شود.
وى تصریح کرد: طرح هاى توسعه اى زیادى براى فوالد مبارکه مطرح شده که امیدواریم 
با قوت بیشترى این طرح ها به سرانجام برسد و شاهد افزایش ظرفیت، افزایش اشتغال 

و تولید باشیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد

طرح هاى توسعه  فوالد مبارکه ضامن تأمین مواد اولیه 
صنایع پایین دست است

معاون برنامه ریزى و توسعه:

پیشرفت 92 درصدى نصب تجهیزات و آماده سازى پروژه احداث واحد 
اکسیژن جدید ذوب آهن اصفهان

حمید عالقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: حضور شرکت هاى برق منطقه اى و توزیع 
برق در یازدهمین نمایشگاه برق و اتوماسیون صنعتى و 
دوازدهمین نمایشگاه لوستر و روشنایى در اصفهان یک 
رویکرد دو سویه است چرا که فرصتى براى ارائه خدمات 
است و ما مى توانیم در نمایشگاه خدماتمان را به مردم و 

مشترکین ارائه دهیم .

وى با تاکید بر حضور موثر در نمایشگاه افزود: خوشحالیم 
که امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه 
بر پا شــد و این اولین حضور صنعت برق در محل جدید 

نمایشگاه بین المللى اصفهان است . 
وى در ادامه با تاکید بر اینکه ما در یازدهمین نمایشگاه 
برق و اتوماسیون صنعتى دستاوردهایى را که طى دو سال 
گذشــته انجام دادیم به بازدید کنندگان و عالقمندان 

ارائه مى دهیم، گفت: از جمله این خدمات، سیستم هاى 
دوربان و سیستم هاى پایشــمان و یکسرى موارد مثل 
سیستم هاى اســکادا و نرم افزارها اســت که به عنوان 
دســتاورد ارائه مى دهیم.  عالقمندان به حذف قبوض 
کاغذى هم اشاره کرد و بیان داشت: در بحث ارائه خدمات 
غیرحضورى موفق بودیم و همیــن خدمت هم در این 

نمایشگاه ارائه مى شود .

نمایشگاه، فرصتى براى ارتباط بیشتر با مشترکان


