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فواید معجزه آساى مصرف فندقممکن است صنایع با محدودیت مصرف برق مواجه شوند«شهر گربه ها» به سینما ها مى آیدچرا نارنگى ایران در روسیه طرفدار ندارد؟ رکوردى که به نام سپاهان و استقالل نوشته شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فشار خون 
مناسب براى
سنین مختلف

مشکل آب مردم اصفهان را حل مى کنم
3

جنجال استخراج 
سنگ معدن در 

علویجه

فشار خون مناسب کودکان و نوجوانان در سنین بین 14 
تا 19 سالگى فشار خون طبیعى 117 بر روى 77 است. 

حداقل فشار خون براى این سنین 105 
بر روى 73 و حداکثر فشار خون براى 

این سنین 120 بر روى 81 است...

مردم شــهر علویجه نجف آباد نگران از دســت 
دادن آرامــش محیط زندگى خــود و تفریحگاه 

قدیمى شان با فعالیت معدن سنگ هستند.
مدتى است که واگذارى ارتفاعات اطراف علویجه 
براى استحصال ســنگ هاى معدنى، مردم شهر 
را نگران و معترض کرده است. آخرین بار مردم 
مقابل دفتر امام جمعه گرد آمدند و از او خواستند 
تا صداى اعتراضشان را منعکس و مشکل شهر 

را پیگیرى کند.
حجت االســالم ابوالقاســم لطفى، امام جمعه 
علویجه در گفتگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» 

گفت: مردم این شهر...

سهمیه آرد نانوایى ها کم شده است؟ سهمیه آرد نانوایى ها کم شده است؟ 
ظاهراً پاى روس ها در میان استظاهراً پاى روس ها در میان است
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استاندار: میزان مصرف صنعت یزد از زاینده رود قید نشده و تحت لواى «آب ُشرب یزد» از آن نام برده مى شود

رشید  فوالدى مى شود؟
این روزها اخبار زیادى پیرامون جدایى رشــید مظاهرى از استقالل 
مطرح مى شــود. ســنگربان آبى ها پس از اینکه تابســتان امسال 
قراردادش را با این تیم فســخ کرد، مجدداً به این تیم بازگشت و طى 
روزهاى گذشته اخبارى مبنى بر تمایل این بازیکن به جدایى در فضاى 
مجازى منتشر شــد. بعد از صحبت هاى فرهاد مجیدى در نشست 

خبرى بعد از بازى استقالل و تراکتور پیرامون علیرضا رضایى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دستگیرى
 عامل بازار سیاه 

داروهاى کرونا در 
اصفهان

8

در دربى خداحافظى نمى کنم ؛در دربى خداحافظى نمى کنم ؛

 حدادى فر: مراسم  حدادى فر: مراسم 
خداحافظى ام خداحافظى ام 

در حضور هواداران باشد
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رئیس اداره سرمایه رئیس اداره سرمایه 
انسانى سرباز ستاد کل انسانى سرباز ستاد کل 

نیروهاى مسلح:نیروهاى مسلح:

«سربازى» «سربازى» 
حذف نخواهد حذف نخواهد 

شدشد

مدیر کلمدیر کل
 ارشاد اصفهان: ارشاد اصفهان:

شوراى فرهنگ شوراى فرهنگ 
عمومى، پارلمان عمومى، پارلمان 
فرهنگى استانفرهنگى استان

 و شهرستان هاست و شهرستان هاست

ساالر عقیلى: ما اولین ساالر عقیلى: ما اولین 
قربانیان کرونا بودیمقربانیان کرونا بودیم

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با تاکیــد بر آمایش 
سرزمینى گفت: باید در طرح هاى توسعه  صنعت فوالد 
تجدید نظر شــود، چرا که توسعه ها بیشــتر کمى بوده 
در حالى که توســعه پایــدار در زنجیره فــوالد با تولید 

محصوالت کیفى و خاص به سرانجام مى رسد.

محمدیاسر طیب نیا در هشــتمین کنفرانس بین المللى 
استیل پرایس اظهار کرد: همانگونه که در این همایش به 
چالش هاى بزرگ فوالد اشاره شد، باید با سرعت و دقت 
چاره اى براى آن ها اندیشیده شــود، در غیر این صورت 
به دلیل عدم توازن در زنجیره تولید، شــرکت هاى قوى 

جهان ما را حذف خواهند کرد. 
طیب نیا افزود: مصرف فوالد کشور حدود 17میلیون تن 
اســت، در حالى که ظرفیت نصب شده 40 میلیون تن و 
ظرفیت تولید 30 میلیون تن مى باشد و 55 تا 60میلیون 
تن طرح هاى در دســت احداث تعریف شده است که ما 
باید با نگاه ُخرد به چالش ها و مشکالت موجود در زنجیره 

بپردازیم. 

مشکالت باید حل شود
وى با بیان اینکه شــرکت هاى فوالدى باید مشکالت 
فعلى را حل کنند ادامه داد: اگر قرار اســت این چالش ها 
حل شــود، در ابتداى امر باید مشکالت حوزه اکتشاف، 
استخراج، تولید کنســانتره، گندله و... به تدریج بررسى 
و رفع شــوند. براى مثال اگر نگاهى به حوزه اکتشــاف 
بیاندازیم، مى بینیم که در چندســال اخیر فعالیت هاى 
بسیارى انجام شده، اما در مقایســه با 5 دهه قبل قابل 
مالحظه نیســت. از همین رو فوالد مبارکــه در حوزه 

اکتشاف ورود کرد. 
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: اکنون شرکت هایى که 
بتوان در حوزه اکتشــاف به آنها اتکا کرد وجود ندارند و 
ما الزم اســت که از تجربه و دانش شرکت هاى خارجى 

استفاده کنیم تا شاهد تحول در این بخش باشیم . 

نهضت اکتشاف نیاز داریم
به گفته طیب نیا، عمق اکتشــاف در جهان 79متر، اما در 
ایران زیر 10متر اســت. پس در گام نخســت باید دراین 
بخش نهضت اکتشافى راه بیاندازیم تا انحالل صنایع پایین 

دستى به دلیل عدم در اختیار داشتن مواد اولیه رخ ندهد. 

به گفته وى، 63درصد هزینه هاى شــرکتهاى معدنى 
پیشــتاز، در حوزه اکتشاف اســت، و این الزام به وجود 
مى آید که شــرکت هاى معدنى در این بخش ســرمایه 

گذارى کنند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: البته روش هاى غیرعلمى 
براى اکتشاف و نوع واگذارى ها و مباحث محیط زیستى 
از دیگر مشکالت اســت که دولت و حاکمیت مى تواند 
ورود کند. به جز چند شرکت بزرگ، روش هاى غیرعلمى 
در حوزه اســتخراج اصولى معادن صــورت گرفته و در 

واگذارى ها اهلیت رعایت نشده است. 

بهــره ورى پاییــن در کارخانه هــاى 
کنسانتره سازى

طیب نیا گفت: بهره ورى و کیفیت پایین در کارخانه هاى 
کنسانتره ســازى یکى دیگر از مشــکالت است. زیرا 
اغلب این مجموعه ها طراحى کامل روى خطوط انجام 
نشده ولى کارخانه راه اندازى شــده است. در این میان 
کیفیت گندله نیز بالتبع با کیفیت پایین کنسانتره کاهش 
مى یابد، براى مثال میانگین اســتحکام گندله تولیدى 
فوالدمبارکه 300 کیلوگرم اســت، در حالى که بخش 
زیادى از گندله هاى تولیدى کشــور زیر 250 کیلوگرم 

استحکام دارند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: در ایران در بخش احیاى 
مســتقیم، مصرف آب و انرژى باالتر از میانگین جهانى 
اســت، بنابراین باید تکنولوژى، به روز شــده و در این 
حوزه، کارهاى جدى ترى انجام شود. ایران در رتبه  دهم 
کشورهاى تولیدکننده فوالد قرار دارد، اما ضعف مدیریت 
سبد محصوالت باعث شــده که رتبه مناسبى در تولید 

محصوالت خاص نداشته باشیم. 

فوالد مبارکه با 95درصد ظرفیت در حال 
تولید است

وى ادامه داد: اکنون شاهد هستیم که بسیارى از شرکتها 
با ظرفیت پایین تولید دارند اما فوالد مبارکه با 95درصد 

از ظرفیت خود در حال تولید است. 
طیب نیا با بیان اینکه ضرورت توسعه در تولید انکار ناپذیر 
اســت، گفت: عدم توازن زنجیره در محصوالتى مانند 
میلگرد، لوله و پروفیل دیده مى شود که با ظرفیت زیر 40 
درصد تولید مى شوند و در صورتى که اگر سرمایه هنگفت 
بدون استفاده این شرکت ها، به سمت اکتشاف رفته بود 

پیشرفتهاى زیادى داشتیم . 
وى به توسعه زیرساخت ها در حوزه ریلى نیز اشاره کرد و 
گفت: اگر بخواهیم تحولى در زنجیره داشته باشیم باید به 
سمت تکنولوژى روز دنیا برویم   چراکه اکنون توان رقابت 
در بازار جهانى را نداریــم. عالوه بر اینکه مجموعه هاى 
بزرگ باید این مشــکالت را رفع کننــد و در این بین 

همراهى حاکمیت هم نیاز مى باشد.

در بخش فروش و قیمــت گذارى دچار 
مشکلیم 

طیب نیا یکى دیگر از مشــکالت و چالش ها را در زمینه 
قیمت گذارى مواد اولیه دانست و گفت: در بخش فروش 
و قیمت گذارى نیز دچار مشکل بوده ایم  و باید دید که آیا 

مى توان با قیمت هاى جهانى همراه شد؟ 
وى تصریح کرد: بر اساس آمار بورس، 2میلیون و 150 
هزارتن عرضه براى کنســانتره از ابتداى سال تا کنون 

انجام شــده اما حدود 415هزارتن معامله شده وعمدتًا 
شرکت هاى داخل گروهى و پایین دستى خرید کرده اند 
که از لحاظ قیمت نیز از بازار آزاد باالتر بوده است و براى 
گندله و آهن اسفنجى نیز وضعیت مشابهى را مالحظه 

مى کنیم . 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر ضرورت ادغام 
عمودى و افقى در زنجیره فوالد و گره زدن منافع معادن 
و فوالدسازان با یکدیگر گفت: معادن بزرگ باید معادن 
کوچک و فوالدسازان بزرگ باید فوالدسازان کوچک را 

فعال کرده و آن ها را از حالت غیر اقتصادى خارج کنند.

 شرط تولید فوالد پاك
طیب نیا گفت: بــراى تولید فوالد پاك نیاز اســت که 
معدن کاران کنسانتره سولفور زدایى شده تحویل فوالد 
ساز بدهند. اگر حفظ محیط زیست براى ما اهمیت دارد 
باید به این سو حرکت کنیم و هر گونه هزینه را سرمایه 
گــذارى بلند مدت در راســتاى عمل بــه رویکردهاى 

زیست محیطى خود بدانیم.
بهره ورى بنگاه ها در مواد، ســرمایه، انــرژى و نیروى 
انسانى و... مواردى بود که طیب نیا به آنها اشاره داشت  

که باید مورد توجه قرار گیرند. 
به گفته وى، اگر این رویکرد وجود نداشــته باشد که از 
اقتصاد خطى به سمت اقتصاد چرخشى برویم نمى توانیم 

تولید و اقتصاد پایدار داشته باشیم. 
وى تصریح کرد: الزم اســت از این پــس در تک تک 
حوزه ها خرد نگر باشــیم و فعاالن بخش معدن و فوالد 
چالش هارا رفع کنند تــا در آینده از آن بــه عنوان الگو 

استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

تولید محصوالت کیفى با تجدید نظر در طرح هاى توسعه صنعت فوالد

رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت برگزارى مسابقه 
نقاشى "اگه واکســن کرونا کشــف نمى شد، چى 
مى شــد؟" را عاملى جهت ترغیب دانش آموزان و 

خانواده ها به واکسیناسیون کرونا عنوان کرد.
فریناز توالئیان اظهار داشــت: اداره توسعه فرهنگ 
سالمت وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان با همکارى اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان به برگزارى مسابقه نقاشى 
ویژه دانش آموزان با عنوان "اگه واکسن کرونا کشف 

نمى شد، چى مى شد؟" اقدام کرده است.
وى با اشاره به برگزارى این مسابقه افزود: با توجه به 

اینکه دانش آموزان در این مسابقه شرکت مى کنند، 
خانواده آن ها نیز درگیر برگزارى مســابقه خواهند 
شد و به طور غیر مســتقیم ترغیب به واکسیناسیون 

مى شوند.
توالئیان تصریح کرد: تاکنون استقبال قابل توجهى 
از ســوى دانش آموزان تمام مقاطع ســنى صورت 
گرفته که براین اســاس مهلت ارسال آثار تا 13 آبان 

تمدید شد.
گفتنى اســت؛ عالقه مندان براى کسب اطالعات 
بیشــتر در خصوص برگزارى این مســابقه نقاشى 

مى توانند با شماره 35211994 تماس حاصل کنند.

ترغیب به واکسیناسیون با برگزارى مسابقه نقاشى کرونا
در 10 سال گذشته با اصالح  و بازسازى خطوط انتقال و 
شبکه فرسوده توزیع، از هدر رفت 700 لیتر آب شرب و 

بهداشت در ثانیه، جلوگیرى به عمل آمد. 
معاون بهره بردارى و توسعه آب آبفاى استان اصفهان 
گفت: در دهه اخیر بــا اصالح و بازســازى256 نقطه 
ازخطوط انتقال و شبکه توزیع با قطرهاى  800، 1000 و 
1400 میلیمتر از هدر رفت این میزان آب شرب در سطح 

استان اصفهان جلوگیرى شد.
ناصر اکبرى شناســایى و مهار نشتى خطوط انتقال آب 
را یکى از عوامل مهم در افزایــش بهره ورى منابع آبى 
دانســت و اعالم کرد: 700 لیتر در ثانیه آب، معادل آب 

شرب مورد نیاز شهر نجف آباد، با جمعیتى بالغ بر 350 
هزار نفر است. 

وى افزود: شناسایى و مهار به موقع  نشتى خطوط انتقال 
و شبکه توزیع آب در استان باعث شد که اصفهان  هم 
اکنون کمترین میزان آب بدون درآمد در کشور را به خود 

اختصاص دهد.
اکبرى با اشــاره به روند نزولى میزان هدر آب در استان 
اصفهان تصریح کرد: در سال 86 میزان آب بدون درآمد 
در اســتان اصفهان 31 درصد بود که این رقم در سال 
1400 درشهر اصفهان به 16,1 و در استان به حدود 18 

درصد کاهش یافته است.

جلوگیرى از هدر رفت 700 لیتر در ثانیه آب شرب در استان

4ندر سنینبین14
7 برروى77 است. 
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شردووهروضضححرددر حضور هواداران باشد در حضور هواداران باشدنن
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روز این
مطرح م

قراردادش
روزهاى
مجازى
خبرىبع

افتتاح 44 پروژه و کلنگزنى4 پروژه در چرمهین
در مراسمى با حضور معاون وزارت کشور و جمعى از مقامات محلى و استانى صورت گرفت
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«سربازى حذف نخواهد شــد» این تصمیم قاطع ستاد 
کل نیروهاى مسلح اســت؛ مطلبى که امیردریادار دوم 
غالمرضا رحیمى پور، رئیس اداره سرمایه انسانى سرباز 

ستاد کل نیروهاى مسلح اعالم  کرد.
وى درباره ســربازى حرفه اى گفت: سربازى حرفه اى 
وجود ندارد؛ بلکــه آن چیزى که گفته مى شــود ارتش 
حرفه اى اســت که در دنیا در بخشى کالن وجود دارد و 
قابل انعکاس است؛ ستادکل نیز در این زمینه مى گوید 
سربازى حذف نخواهد شد فقط کیفیت بهتر مى شود چرا 
که تولید امنیت نیاز به نیروى انســانى، زحمت و انرژى 
دارد؛ تولیــد امنیت هزینه دارد اعم از نیروى انســانى و 

تجهیزات و ... باید گفت براى تأمیــن امنیت همه باید 
نقش داشته باشند؛ نمى شــود که عده اى امنیت را تولید 
کنند و بقیه بهره بردارى کنند؛ تولید امنیت دست عده اى 
بى پول و پا برهنه باشد و آنهایى که پولدارتر هستند فقط 
از آن بهره بردارى کنند و به کار و زندگى خودشان برسند.
امیر رحیمى پور گفت: ســربازى آســان شدنى نیست 
و همه باید دین خود را به نظام و کشــور بــه نوبت ادا 
کنند البته به این هم معتقدیم کــه باید خدمت عادالنه 
باشــد و اصل عدالت در تولید امنیت رعایت شود یعنى 
حقوق، نگهداشــت و وضعیت همــه عادالنه و منطقى 

باشد.

از سه هفته پیش که بارش ها آغاز شــده و همچنان ادامه 
دارد، افزایش 100 درصدى در مصرف گاز نسبت به همین 
بازه زمانى در ســال 1399 را شــاهد بودیم، ضمن اینکه 
پیش بینى ها حاکى از کاهش دو درجه اى دما نســبت به 

پارسال است.
محمدرضا جوالیى با بیان اینکه محاسبه تعرفه مشترکان 
پرمصرف یا بدمصرف گاز با افزایش گازبها خواهد بود که 
به زودى اعالم مى شــود، گفت: قرار شد افزایش گازبها در 
قبض مشــترکان گاز طبیعى که الگوى مصرف را رعایت 
نکنند اعمال شود و گازبها براى آن دسته از مشترکان که 
سقف الگوى مصرف ابالغ شــده از سوى شرکت ملى گاز 

ایران را رعایت مى کنند، به قیمت سال 1399 محاسبه شود.
وى توضیــح داد: با وجود آنکه اکنون بــا توجه به تکمیل 
تعمیرات اساســى پاالیشــگاه ها، بیــش از 800 میلیون 
مترمکعب گاز فرآورش و وارد شبکه سراسرى مى شود، باز 
هم ناترازى انرژى در گاز داریم که این امر نشان مى دهد، 

الگوى مصرف درستى در این زمینه وجود ندارد.
مدیر دیسپچینگ شرکت ملى گاز ایران اظهار کرد: زمانى 
که هوا سرد مى شود، مقدار مصرف گاز افزایش مى یابد و 
فشــار گاز کاهش مى یابد که این مسئله را باید با برقرارى 
تعادل میان ایستگاه هاى تقویت فشار و تقلیل فشار موجود 

در مسیر خطوط لوله، برطرف سازیم.

«سربازى» 
حذف نخواهد شد

افزایش 100 درصدى 
مصرف گاز 

قبض وزیر چقدر مى آید؟
محمدحســن متولــى زاده،    ایسنا|
مدیرعامل شــرکت توانیر گفت: طى پنج سال 
گذشته میزان مصرف برق وزیر نیرو همواره در 
حد الگوى مصرف بوده، به طــورى که از 170 
کیلووات ساعت تا 230 کیلووات ساعت در ماه 
مصرف داشــتند و به طور میانگین زیر 30 هزار 
تومان هر ماه قبض برق پرداخــت کرده اند. به 
گفته وى از اول فروردین تا 31 شهریور ماه  25 
میلیون مشترك ماهانه زیر 30 هزار تومان قبض 

برق پرداخت کرده اند.

غوغاى تورم در 26 استان 
مرکــز آمار     روزنامه همشهرى |
ایران مى گوید؛ نرخ تورم 12 ماهه در 26 استان 
ایران باالتر از نرخ تورم کشــورى اســت. فقط 
پنج استان البرز، گیالن، ســمنان، تهران و قم 
نرخ تورم کمترى را نسبت به میانگین کشورى 
تجربه کرده اند. طبــق داده هاى مرکز آمار، نرخ 
تورم در مناطق شهرى 27 اســتان و نرخ تورم 
روستایى در 16استان، از نرخ تورم ساالنه شهرى 
و روستایى فراتر رفته است؛ طورى که روستاییان 
استان  اصفهان هم از مرز 50 درصد عبور کرده

است.

آنتى ویروس  هم 
تحریم است

شرکت آنتى ویروس   روزنامه خراسان|
آویرا (Avira) تصمیم گرفته است کاربران برخى 
از کشــورها از جمله ایران را به فهرست تحریم 
اضافه کند. این شرکت علت تحریم ایران و دیگر 
کشورهاى فهرســت تحریم را این گونه اعالم 
کرده اســت که براســاس قوانین آمریکا، ارائه 
محصوالت یا پشــتیبانى خدمات براى افرادى 
که در کشورهاى تحریم شده قرار دارند ممنوع 
است. این آنتى ویروس یکى از چند آنتى ویروس 
معروف و رایگان جهان است که اکنون بیش از 

صد میلیون کاربر دارد.

شب یلدا ممنوع بود
محمود شــهریارى، مجرى   برترین ها|
پیشــین و اخراجى صداوســیما در یک برنامه 
اینترنتى گفته زمانى در صداوسیما حتى حرف  زدن 
درباره شــب یلدا در پخش زنده ممنوع بود و از 
کلمات مشابه اســتفاده مى کردند و براى اینکه 
بگویند امشــب شب یلداســت مى گفتند امروز 

کوتاه ترین روز سال است!

بازگشایى مدارس از
 اول آذر

معاون وزیر بهداشت با بیان     خبر آنالین |
اینکه وضع شیوع کرونا در کل کشور نزولى است، 
گفت: بر اساس تصمیم ستاد ملى مقابله با کرونا، 
مدارس ابتدایى و متوســطه اول از اول آذرماه و 
متوسطه دوم از 15 آبان بازگشــایى مى شوند. 
کمال حیدرى افزود: تأخیر در بازگشایى مدارس 
به دلیل تکمیل کردن پوشش واکسیناسیون بوده 

است.

شما دیگه چرا؟!
 روزنامه خراسان| ویدیویى از شیرخوارى 
یک نفر با لباس پرسنل ناجا در شبکه هاى اجتماعى 
دست به دست شــد و واکنش هاى زیادى را به 
همراه داشت. آنچه فیلم دوربین هاى مداربسته 
یک فروشگاه ضبط کرده، نشان مى دهد که فردى 
با لباس پرســنل ناجا از داخل یخچال فروشگاه 
قوطى شــیر را برمى دارد و سر مى کشد، سپس 
قوطى خالى را در قفســه قرار مى دهد! کاربران 
زیادى به این ویدیو واکنش نشان دادند. کاربرى 
نوشت:  «چرا شلوغش مى کنید شاید مغازه متعلق 

به خانواده خودش باشه.»

یعنى چى آخه؟!
غالمرضا تاج گردون در توییتى   برترین ها|
به رفتار على محمد قادرى، رئیس سازمان بهزیستى 
کشور که در مراسم معارفه اش حکم دریافتى خود 
را بر روى سر گذاشت واکنش نشان داد. این نماینده 
ادوار نهم و دهم مجلس در توییتى نوشــت: «این 
روزها حرکات عجیب و غریب زیاد مى بینیم که نه با 
شئونات ادارى و انسانى مى خونه و نه انقالبى. یعنى 

چى حکم و ابالغ را مى ذارى باالى سرت.»

مقامات پابرهنه! 
«قارى صاحب زیــن العابدین» والى    فرارو |
والیت افغانســتان با رئیس امنیت این والیت دیدار 
کرده است. پوشش شــرکت کنندگان در این دیدار 
که از مقامات ارشد لغمان محسوب مى شوند بحث 
برانگیز شده است. هیچ کدام از ده دوازده نفرى که 
در تصویر مشخص هســتند کفش به پا ندارند و پا 

برهنه اند.

واکنش ملوى روس ها!
«میخائیــل اولیانــوف»، نماینده    انتخاب|
روسیه در سازمان هاى بین المللى،  به خبر «تهران 
تایمز» مبنى بر اینکه «بــه زودى» تاریخ دقیق از 
سرگیرى مذاکرات اعالم خواهد شد، واکنش نشان 
داد. اولیانوف در توییتى در واکنش به این خبر نوشت: 
«خوب اســت فقط یک نکته، تهران تایمز عزیز. تا 
آنجایى که به یاد دارم، پس از نشســت بروکسل در 
27 اکتبر، طرف ایرانى موضع مشخص ترى داشت و 
قصد داشت روز دقیق از سرگیرى مذاکرات وین را نه 

به زودى، بلکه دقیقًا هفته آینده اعالم کند.»

درگیرى با دزدان دریایى 
تیم اسکورت نیروى دریایى ارتش    فارس|
جمهورى اسالمى ایران مســتقر بر نفتکش ایرانى 
بامداد روز دوشنبه در مسیر عزیمت به خیلج عدن، 
پیش از ورود به تنگه بــاب المندب با دزدان دریایى 
درگیر شــد. چهار فروند قایق مشکوك حامل چهار 
تا شش نفر سرنشین مســلح قصد حمله و نزدیکى 
به نفتکش  را داشــتند که با اقدام به موقع تیم هاى 
اسکورت مســتقر در منطقه و تبادل آتش اخطار از 

موقعیت کشتى مذکور متوارى شدند.

خودکشى 
دستیاران پزشکى

دستیاران پزشکى بخش عمده اى از    مهر |
زندگى خود را در محیط هاى دانشگاهى و بیمارستانى 
و درمانى سپرى مى کنند و در یکسال اخیر با توجه به 
تشدید شرایط بیمارى و اپیدمى در کشور، این گروه 
بار سنگینى از کار هاى درمانى را برعهده داشته اند. 
همچنین در حدود دو ســال گذشــته انصراف هاى 
دسته جمعى دستیاران در اعتراض به شرایط حاکم 
آموزشى و یا برخى خودکشى ها که ناشى از فشارهاى 
اقتصادى و اجتماعى بر روى آنهاست، موجب شده 
دوباره این موضوع و اهمیت تبدیل وضعیت آنها به 

شغل مطرح شود.

دولت با حیاها
حجت االسالم ســید محمود نبویان،    مهر |
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس متذکر شد: 
دولت روحانى کشور را با استقراض اداره مى کرد اما 
دولت سیزدهم هیچگاه مشکالت را به آنان نسبت 
نداد. این در حالى  اســت که روحانى و دیگر مقامات 
دولت تدبیر و امید در چهار ســال اول فعالیت خود 
همه مشــکالت را به دولت ســابق ربط مى دادند 
اما دولت رئیســى آنقدر باحیاســت که هیچ حرفى 
نمى زند. نبویان گفت: روحانى ویرانه اى را به رئیسى 
تحویل داده است و تا سال 1405 اوراق فروخته که 
دولت ســیزدهم در حال پرداخت این بدهى هاست. 
همچنیــن االن حــدود 500 هزار میلیــارد تومان 
بدهى بانکى داریــم که دولت بایــد آن را پرداخت 

کند.

خبرخوان

«رویترز» در گزارشــى اعــالم کرده گندم مــورد نیاز 
نانوایى ها در ایران 30 درصد کمتر از میزان مصرف کشور 
است. این یعنى سهمیه بندى جدید آرد. اما رئیس اتحادیه 
نانوایان حجیــم و نیمه حجیم این خبــر را رد مى کند و 
مى گوید تا این لحظه مشــکلى در تأمین آرد نانوایى ها 

وجود نداشته است.
به گزارش «تجارت نیوز»، آنگونه کــه رئیس اتحادیه 
نانوایان حجیم و نیمه حجیم مى گوید در چند روز گذشته 
اختالالتى در سامانه توزیع آرد شرکت بازرگانى دولتى 
وجود داشت اما این اختالل اکنون برطرف شده و هیچ 

مشکلى وجود ندارد.
محمد جواد کرمى با رد مشــکل کمبود آرد در کشــور 
مى گوید: تمام نانوایى هاى داراى مجوز سهمیه خود را 
گرفته اند و فعًال هیچ مشکلى نه در تأمین گندم داریم و نه 
در تأمین آرد. این در حالى است که «رویتزر» اعالم کرده 
سهمیه آرد نانوایى ها مجدداً کم شــده است. اما کرمى 
مى گوید سهمیه بندى آرد از ســال 97 انجام مى شود و 

سهمیه ها تغییرى نکرده است.
این مســئله در حالى اســت که پیش از این اعالم شده 
بود که خشکســالى از یک طرف تولید گنــدم در ایران 
را کاهش داده و از طرف دیگر، بخشــى از مزارع گندم، 
خوراك دام شده است. چون قیمت خرید تضمینى گندم 
به قدرى کم بود که کشــاورزان ترجیح دادند گندم خود 
را به دولت ندهند. یا آن را صادر کننــد و یا به دامداران 
بفروشــند. براى همین از چند ماه گذشته مدام هشدار 
داده مى شد که احتماًال ایران در نیمه دوم سال با کمبود 
گندم مواجه مى شود و احتماًال مجبور است مقدار زیادى 

گندم وارد کند.
کرمى مى گوید کمبود گندم داریم اما دولت قرار بوده این 
کمبود را از طریق واردات تأمیــن کند. حداقل تا همین 
لحظه مشکلى براى تأمین گندم و آرد وجود ندارد و دولت 

هم پیگیر واردات گندم است.
اما گویا هشــدارى که «رویترز» و برخى از کارشناسان 
مى دهند، مربوط به آینده اســت. اینکه گفته مى شــود 

احتماًال کمبود گندم و آرد، از ماه آینده بروز پیدا مى کند.
اما مشکل چیســت و آیا ایران در تولید گندم به مشکل 
خورده است؟ مرتضى جلیلوند، یکى از تولیدکنندگان و 
کارشناسان حوزه آرد به «اقتصادنیوز» گفته ایران امسال 
به واردات 12 میلیون تن گندم نیاز دارد اما تاکنون فقط 4 
میلیون و 200 هزار ُتن گندم وارد کرده و واردات 8 میلیون 

ُتن گندم هنوز به نتیجه نرسیده است.
جلیلوند گفته با یک حســاب سرانگشــتى و موجودى 
انبارها مى توان گفت از آذر ماه با چالش کمبود آرد روبه 
رو مى شویم و این روند در اسفند و فروردین به اوج خود 

مى رسد.
«رویترز» هم در گزارشى اعالم کرده که ایران با کمبود 
8 میلیون تن گندم مواجه است و کمبود گندم، سبب شده 
که آرد مورد نیاز نانوایى ها 30 درصد کمتر از نیاز کشور 
باشد و همین کمبود، باعث ســهمیه بندى جدید آرد و 

گندم شده است.
ماجراى کمبود گندم به دلیل خشکسالى موضوع جدیدى 
نیست و از سال گذشته و ابتداى ســال جارى بسیارى 
درباره کمبود گندم در کشور هشــدار داده بودند. از آن 
جمله غالمحسین شافعى، رئیس اتاق ایران فروردین ماه 

سال جارى هشدار داده بود که ایران به زودى با کمبود 
گندم مواجه مى شود. اما ایران سال هاست که بخشى از 
گندم مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین مى کند. اما 

مشکل امسال چیست؟
آنگونه که جلیلوند توضیح داده است یکى از راه هاى تأمین 
گندم براى کشور از طریق روسیه است که باید به واسطه 
دریاى خزر و کشتى صورت گیرد. اما ایران دیر اقدام به 
واردات گندم کرده و اکنون مسیر واردات گندم به ایران 
که از طریق رود ولگاست، به دلیل سرما یخ زده و امکان 

واردات گندم از این مسیر وجود ندارد.

رئیس پایگاه دهم پلیس آگاهى تهران بزرگ از دستگیرى 
پیرزن جیب بر در بهشت زهرا (س) این شهر خبر داد.

سرهنگ کارآگاه وحید ذاکرى اظهار کرد: با وقوع چند فقره 
جیب برى مشابه در بهشت زهرا (س) بررسى موضوع در 
اختیار تیمى از کارآگاهان پایگاه دهم پلیس آگاهى تهران 

قرار گرفت.
وى با اشــاره به اینکه با تجمیع پرونده مشخص شد که 

سرقت ها در محدوده غسالخانه و قطعات جدید بهشت 
زهرا (س) اتفاق افتاده اســت، ادامه داد: گشــتزنى هاى 
هدفمند آغاز و کارآگاهان موفق شدند پیرزنى 65 ساله را 

حین جیب برى دستگیر کنند.
رئیس پایگاه دهم پلیس آگاهى تهران گفت: متهم پس 
از انتقال به پایگاه دهم این پلیس به 40 فقره سرقت در 
بهشت زهرا (س) با استفاده از ازدحام جمعیت اعتراف کرد.

آیت ا... علیدوســت، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم در جمع طالب گفت: زمانى که مــا طلبه بودیم در 
سال 58 اجاره نشین بودم. حدوداً 1200 تومان شهریه 
مى گرفتم و در قم بخشــى از خانه را اجاره کرده بودم 
با ماهى 400 تومان. یعنى یک ســوم شــهریه طلبه 
سطح یک در حد یک سوئیت در قم مى شد اجاره کرد. 
اما اآلن باالترین شــهریه براى یک اســتاد حوزه که 
عائله مند هم باشــد، با تمام اضافات کمتر از دو ملیون 

تومان است.

این مبلغ براى اجاره یک منزل دو خوابه در پردیسان قم 
که دور از شهر هم هست، بیشتر کفایت نمى کند و اگر 
به همین منوال باشــد در سال هاى آتى کفاف همان را 
هم نخواهد داد. در آینده شهریه 20 روز و 10 روز اجاره 
خواهد شد. تازه این باالترین مقدار شهریه است و طالب 
پایه هاى پایین تر و کســانى که تدریس ندارند مبالغ 

بسیار کمترى دریافت مى کنند.
بنده در جاى دیگرى هم گفتم زندگى برخى طالب از 

زهد گذشته. چیزى که در اختیار دارد تقریبًا هیچ است.

مدیر دفتر نظــارت بر صنایع غذایى و حالل ســازمان 
اســتاندارد در مورد وضعیــت رعایت اســتانداردها در 
واحدهاى تولید ژالتین کشــور و احتمال تولید ژالتین 
با منشأ خوکى اظهار کرد: در حال حاضر دو واحد تولید 
ژالتین در کشــور با ظرفیت باال فعال هستند که یکى 
در تبریز و دیگرى در قزوین واقع شده اند، این دو واحد 
ژالتین مورد نیــاز صنایع غذایى را تأمیــن مى کنند و 
ژالتین مورد نیاز صنایع داروســازى نیز توســط واحد 

قزوین تولید مى شود.
غالمرضا امینى با بیان اینکه هر دوى این واحدها داراى 
پروانه کاربرد نشان استاندارد هستند و از نظر کیفیت و 
حلّیت مورد تأیید سازمان استاندارد هستند، گفت: مواد 
اولیه مورد نیاز این واحدها اعم از استخوان یا پوست براى 

تولید ژالتین از کشتارگاه هاى داخلى تأمین مى شوند و 
وارداتى در این زمینه صورت نمى گیرد.

وى در مورد ادعاى مطرح شــده مبنى بر تولید ژالتین 
خوکى در کشــور  گفت: چنین چیزى اتفــاق نیافتاده 
است اما اگر کســى در این مورد (تولید ژالتین خوکى) 
گزارش مســتندى به ما ارائه دهد، شدیدترین برخورد 
را با واحــد تولیدى متخلــف خواهیم داشــت و حتى 
پروانه نشــان اســتاندارد آن واحد را باطــل خواهیم 

کرد.
مدیر دفتر نظــارت بر صنایع غذایى و حالل ســازمان 
اســتاندارد  گفت: همه ژالتین تولیدى در کشور حالل 
هستند و سازمان استاندارد بر این موارد به صورت مداوم 

نظارت مى کند.

دبیر شــوراى عالى آموزش و پــرورش در واکنش به 
ضرورت جذب 25 هزار نیروى طلبه در آموزش و پرورش 
گفت: این موضوع نقص قانونى نیست، اما حضور طلبه ها 
مانند طرح امین، رویه روشنى دارد و صرفاً حضور طلبه ها 

براى کمک به جریان پرورشى مدارس است.
محمود امانى طهرانى تأکید کرد: حضور برخى طالب در 
مدارس در واقع کمکى است که حوزه هاى علمیه انجام 
مى دهند و تا این لحظه در اینجا بحثى تحت عنوان جذب 

یا استخدام طالب مطرح نبوده است.
دبیر شــوراى عالى آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 

اســتخدام طالب در آموزش و پــرورش در چارچوب 
کارى ما رســمیت پیدا نکرده است، گفت: تا این لحظه 
نه در شــوراى معاونان و نه در شوراهاى دیگر موضوع 
استخدام و جذب طالب را ندیده ام. البته این امکان هم 
وجود دارد که شاید یک طرح یا برنامه اى توسط افرادى 
طراحى شده اما هنوز در چارچوب کارى ما رسمیت پیدا 

نکرده باشد.
امانى طهرانى  درباره اســالمى شــدن مدارس در پى 
فعالیت طالب در مدارس گفت: ما مستقًال چیزى تحت 
عنوان اســالمى شــدن مدارس نداریم، همه مدارس 
ما اسالمى هســتند، بنابراین ما پروژه اى تحت عنوان 
اســالمى شــدن مدارس در وزارت آموزش و پرورش 

تعریف نکردیم. 
امانى طهرانى خاطرنشان کرد: سال هاى متمادى است 
که گروهى از طالب عالقه منــد در قالب یک فعالیت 
ساماندهى شده و خودجوش و نه در ازاى پرداخت پول 
و حقوق در آموزش و پرورش فعالیت مى کنند. در واقع 
طالب در قالــب یک جریان تبلیغى بــه مدارس اعزام 
مى شوند و در مدارس با دانش آموزان فعالیت هاى دینى 

را انجام مى دهند.

ظاهراً پاى روس ها در میان است

سهمیه آرد نانوایى ها کم شده است؟ 

دستگیرى پیرزن 65 ساله جیب بر

زندگى برخى طالب از زهد گذشته است 

«ژالتین خوکى » در کشور مصرف مى شود؟

استخدام طالب در آموزش و پرورش مطرح نیست

عضو کمیســیون توســعه صادرات غیرنفتى اتاق ایران 
در پاســخ به این پرســش که واردات نارنگى از ترکیه به 
روسیه متوقف شده اســت و آیا مى توانیم از این فرصت 
براى تصاحب بازار روسیه استفاده کنیم؟ افزود: قبضه بازار 
روسیه مشروط به کنار رفتن و حذف یک رقیب نیست. به 
بیان دیگر تصاحب بازار مستلزم خالى بودن بازار نیست و 
باید محصوالت بازارپسند آن کشور را تولید کنیم. به گفته 
وى، بازار روسیه خواهان نارنگى کینو است. این نارنگى 

بیشتر در پاکستان تولید مى شود.
صدرالدین نیاورانى ادامه داد: فرصت هاى اینچنینى ممکن 
است در یک بازه زمانى باعث توسعه صادرات ما شوند اما 
نمى توانند همواره ما را در صدر کشــورهاى صادرکننده 
نگه دارند. تحقق این مهم نیازمند برنامه ریزى منسجم در 

زمینه هاى تولید و بسته بندى مرکبات است.
وى با بیان اینکه باید به سمت تولید محصوالت صادرات 
محور برویم، افزود: نارنگى محلى که در شمال کشور تولید 
مى شــود قابلیت صادرات ندارد و این محصول در روسیه 
خریدارى ندارد از این رو در ابتدا الزم است که وزارت جهاد 
کشاورزى تغییر واریته این محصول را فراهم کند. به گفته 
نیاورانى نارنگى در بندرعباس، جیرفــت، بم و مازندران 
تولید مى شــود. وى بابیان اینکه پرتقال روسیه از مصر 
تأمین مى شود، گفت: هزینه حمل ونقل این محصول از 
مصر به روســیه چندین برابر حمل آن از ایران مى شود. 
اما در ایران وزارتخانه هاى صمت و جهاد کشاورزى براى 
توسعه صادرات و تصاحب بازار روسیه با بخش خصوصى 

همراهى نمى کنند.

چرا نارنگى ایران در روسیه طرفدار ندارد؟



استاناستان 03034168 سال هجدهمسه شنبه  11 آبان  ماه   1400

سد در حال خشک شدن است
وضعیت حجم آب سد زاینده رود اصفهان وارد مرحله 
بحرانى شده اسـت. مسـئول روابط عمومى شرکت 
آب منطقـه اى اصفهان، 88 درصد از سـد زاینده رود 
اصفهـان خالـى از آب اعالم کـرد و گفت: این سـد 
قوسى شکل با حجم کنونى 179 میلیون مترمکعب 
وارد مرحله بحرانى شـده است. محمد شفائى، حجم 
سد زاینده رود را در استان اصفهان یک میلیارد و 450 
میلیون مترمکعب برشمرد و افزود: تنها 12 درصد از 

این سد آب دارد .

فردا باران مى آید
 کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: در پى نفوذ یک سـامانه ناپایدار بارشـى از روز 
چهارشـنبه تا شـنبه هفته آینده، بارش باران پاییزى 
بیشتر نقاط اسـتان را فرامى گیرد. محمدرضا رفیعى 
افزود:بارش ها از روزهاى پایانى هفته جارى در بیشتر 
مناطق استان اصفهان آغاز خواهد شد اما شدت بارش 
براى مناطق نیمه شمالى استان پیش بینى شده است.

«شبانى» 
شهردار بهارستان شد

با حکم سیدرضا مرتضوى، استاندار اصفهان، محمد 
شبانى به عنوان شهردار شهر بهارستان منصوب شد. 
مدیرعامل سـازمان حمل و نقل بار و معاون سازمان 
پایانه هاى مسـافربرى شـهرداى اصفهـان از جمله 
سوابق شبانى است. پس از بررسى شکایت واصله از 
هیات هاى عالى استان ها و با توجه به اسناد و مدارك 
تخلفات انتخاباتى، انتخابات در 10 شهر باطل اعالم 
شـد که بهارسـتان یکى از این شـهرها بود. استاندار 
به عنوان جانشـین شوراى شهر مسـؤولیت انتخاب 
شهردار را در زمانى که شوراى شهر منحل مى شود یا 

انتخابات آن باطل شود بر عهده دارد.

ذخیره خون اصفهان
 3 روز است

مدیـر روابـط عمومـى اداره کل انتقال خون اسـتان 
اصفهان گفـت: در حال حاضر ذخیره خون اسـتان 3 
روز اسـت که وضعیت مطلوبى ندارد و براى وضعیت 
مطلـوب، ذخیره خـون باید بـاالى هفت روز باشـد. 
لطفعلى جعفرى اظهار کرد: باتوجه با اینکه ما هر ساله 
در این ایام به فصل سـرما نزدیک مى شویم و روزها 
کوتاه مى شـود، با کاهش مراجعه کننـدگان اهداى 
خون مواجه مى شویم و  از مردم مى خواهیم در جهت 
اهداى خون مـا را یارى کرده و بیمـاران و نیازمندان 

را فراموش نکنند.

در آستانه بهره بردارى
تقاطـع غیرهمسـطح بزرگـراه شـهید کشـورى بـا 
شهرك هاى مسـکونى با پیشـرفت 90 درصدى در 
آستانه بهره بردارى است. معاون عمرانى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه اجـراى این طرح باعث اتصال 
خروجـى مجموعه هاى مسـکونى شـهرك شـهید 
کشورى به بزرگراه مى شود، گفت: ساخت پل و تقاطع 
غیرهمسـطح در این طرح به پایان رسیده و مسیر ها 
نیز در مرحله پایانى است. ایرج مظفر افزود: در تعامل 
با ارتش، 10 درصد باقیمانده طرح شـامل آسفالت و 

نرده گذارى طرح نیز اجرا مى شود.

کشف 5 ُتن مرغ احتکار شده
فرمانده انتظامى شهرسـتان خمینى شـهر از کشف 
5ُتـن مرغ گـرم مصرفـى احتـکار شـده در عملیات 
ماموران ایـن فرماندهـى و توزیع آنهـا در بین مردم 
خبر داد. سرهنگ غالمرضا براتى بیان داشت: در پى 
کسـب خبرى مبنى بر احتکار تعداد زیادى مرغ گرم 
مصرفى در یک انبار ماموران از انبار مذکور بازدید به 
عمل آوردند. فرمانده انتظامى خمینى شهر از کشف 
5 ُتن مرغ گرم مصرفى که در یخچال هاى موجود در 

انبار مذکور احتکار شده بود خبر داد.

خبر

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان اصفهان انسجام 
میان قوا را فرصتى مغتنم براى پیشرفت کشور دانست و 
گفت: مدیران و مسؤوالن با وفاق و همدلى و تدبیر الزم 
و کار جهادى و بازگشت به اهداف و آرمان هاى ارزشمند 
انقالب و خدمت صادقانه به مردم را در دســتور کار قرار 
داده و برنامه هاى تحولى خود را در مسیر پیشرفت، تعالى 

و ترقى کشور ترسیم کنند.
على اصفهانى اظهار داشت: برقرارى عدالت اجتماعى از 
مهم ترین امورى است که قوام جامعه به آن است و این 

مهم مگر با مبارزه همه جانبه با فساد محقق نمى شود.
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان افزود: به تعبیرى 

اجراى عدالت و مبارزه با فساد الزم و ملزوم یکدیگرند و 
به همین خاطر است که یکى از وظایف همه دستگاه ها 
اصالح بسترهاى فســاد زا با نگاه کارشناسى و مبارزه با 

مفسدان است.
وى بیان کرد: دستگاه قضایى به سهم خود براى اجراى 
عدالت راهبردهایى دارد که تکریم ارباب رجوع، گسترش 
خدمات الکترونیک قضایى، مشارکت دادن عموم مردم 
در برنامه ریزى ها و ورود فعاالنه و پیگیرى موارد مرتبط با 

حقوق عامه و... از مهمترین آن ها است.
اصفهانى اتحاد و انسجام میان قوا را فرصتى مغتنم براى 

پیشرفت کشور دانست.

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان درباره نگرانى 
قطعى برق در زمســتان در اصفهان، اظهــار کرد: طى 
جلساتى که در سطح کشور بین وزارت نیرو، وزارت نفت 
و شرکت ملى گاز برگزار شد، شرکت گاز اعالم کرد که 
مقدار مصرف گاز کشور حدود 1000 میلیون مترمکعب 
و مصرف آن 800 میلیون مترمکعب است که مقدار 200 

میلیون مترمکعب کمبود تولید گاز داریم.
محمدرضا نوحى ادامه داد: در زمستان با توجه به کمبود 
سوخت گاز و افزایش مصرف آن توسط بخش خانگى، 
محدودیت گاز در کشــور را داریم، اما محدودیت تولید 

برق را نداریم.

وى تاکید کرد: اگر محدودیت گاز بــراى نیروگاه هاى 
کشــور از جمله نیروگاه اصفهان و شــهید منتظرى در 
اصفهان اعمال نشــود، مشکل خاموشــى در اصفهان 
نخواهیم داشــت، اما اگر نیروگاه هاى کشور و اصفهان 
با محدودیت تامین گاز مواجه شــوند، بــه طور قطع با 
کمبود تولید برق مواجه مى شــویم و ناچــار به اعمال 

محدودیت هاى برق هستیم.
نوحى توضیح داد: اگر به دلیــل کمبود گاز، کمبود تولید 
برق داشته باشیم صنایع در ساعاتى از روز با محدودیت 
برق مواجه مى شــوند، البته در بخش خانگى خاموشى 

برق نخواهیم داشت.

ممکن است صنایع با محدودیت 
مصرف برق مواجه شوند

فرصتى مغتنم 
براى پیشرفت کشور

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان در 
نشست خبرى که به مناســبت گرامیداشت 14 آبان، روز 
فرهنگ عمومى برگزار شد با اشــاره به جایگاه فرهنگ 
عمومى و نقش آن و مأموریت هایى که شوراى فرهنگ 
عمومى در سطح کشور و استان و شهرستان ها دارد، اظهار 
کرد: فرهنگ زیرساخت هر توســعه اى در سطح جامعه 
است و در عصر حاضر با توجه به اینکه نقش فرهنگ در 
جوامع نسبت به گذشته افزون تر شده، ضرورت هماهنگى 
و همســویى در حــوزه فرهنگ در بیــن صاحبنظران و 
کارشناسان و برنامه ریزان کشور و استان بیشتر احساس 

مى شود. 
حجــت االســالم و المســلمین رمضانعلــى معتمدى 
با بیــان اینکــه نیازهــاى فرهنگــى جامعه بــا توجه 
بــه اقتضائــات زمــان روز بــه روز در حــال تغییــر 
اســت و در ایــن راســتا بایــد سیاســتگذارى هــا

 و برنامه ریزى هاى الزم هم صورت بگیرد، گفت: شوراى 
فرهنگ عمومى اســتان ها با همیــن محوریت و هدف 
تشکیل شــده و در حال حاضر در ســطح شهرستان ها

 نیز تشکیل مى شــود و حتى این امکان وجود دارد که در 
سطح شهرها هم شوراى فرهنگ عمومى بتواند زیر نظر 

فرهنگ عمومى شهرستان ها تشکیل شود.
دبیر شوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان با بیان اینکه 
زیربناى هرتوســعه اى در جوامع، توسعه فرهنگى است، 
عنوان کرد: هر ساختار، سازمان، فعالیت، توسعه و خدماتى 
که قرار است در سطح جامعه به مردم ارائه شود الزمه اش 
پیوست فرهنگى است. این پیوست در حوزه هاى مختلف 
نیز مى تواند معنا و مفعوم پیدا کند؛ اما پیوســت فرهنگى 
به طور عام همه شــئون جامعه را در بــر مى گیرد و همه 
دســتگاه ها مأموریت دارند که پیوســت فرهنگى هم 
براى خدماتى که ارائه مى کنند در ســطح جامعه، در نظر 

بگیرند.

وى در ادامه افزود: یکى از مأموریت هاى شوراى فرهنگ 
عمومى در دوره جدید این اســت که براى دستگاه هاى 
اجرایى با کمک  خود دستگاه ها پیوست فرهنگى تهیه کند. 
حجت االســالم و المســلمین معتمدى با بیــان اینکه 
شــوراى فرهنگ عمومــى، پارلمان فرهنگى اســتان و 
شهرســتان هاســت، افزود: طبق مصوبه شــوراى عالى 
انقالب  فرهنگى، عالى ترین شورا در حوزه سیاستگذارى و
 برنامــه ریزى در حــوزه فرهنگ، چه در اســتان و چه در 
شهرستان ها، شوراى فرهنگ عمومى است که با هیچ شورا 

و هیچ کارگروهى قابل ادغام نیست؛ یعنى مستقل است.
 وى بــا بیــان اینکــه شــوراى فرهنــگ عمومى در 
شهرستان هاى استان اصفهان از سال 85 تا کنون فعال 
شــده اند، افزود: در یکى دو سال گذشته شوراى فرهنگ 
عمومى شهرستان هاى اصفهان از حیث تعداد جلسات و 
مصوبات در سطح کشور رتبه دوم را به دست آورده است. 

حجت االسالم و المسلمین معتمدى عنوان کرد: در سال 
گذشته شوراى فرهنگ عمومى اســتان اصفهان با ارائه 
گزارش در شوراى فرهنگ عمومى کشور توسط نماینده 
محترم ولى فقیه در استان و استاندار محترم و من، در بین 
20 استانى که گزارش ارائه کرده بودند رتبه اول را کسب 
کرد و پنج  مصوبه آن، کشورى شــد، که این نشاندهنده 

ظرفیت استان اصفهان در این حوزه است.
دبیر شوراى فرهنگ عمومى اســتان اصفهان با اشاره به 
اسناد خوبى که در زمینه اصالح و ارتقاى فرهنگ عمومى 
در این شورا تهیه و تصویب شده، گفت: یکى از این اسناد، 
سند توسعه و کارکرد مساجد است که حدود دو سال قبل 
در 120 صفحه تهیه و به دستگاه ها براى اجرا ابالغ شده 

است. 

اســتاندار اصفهان، اصرار بر خودسانســورى در بیان 
واقعیت هاى آب استان را مایه تعجب خواند و گفت: آیا با 

این کار قرار است ما حق کسى را کتمان کنیم.
سیدرضا مرتضوى در جلسه "سازگارى با کم آبى استان" 
تاکید کــرد: من ُمجرى طرح انتقال آب بهشــت آباد یا 
کوهرنگ نیستم، این مشکل بخش هاى دیگر است که 

خودشان باید آن را رفع کنند.
وى اضافه کرد: اینکــه آب باید از کجا بــه کجا برود، 
وظیفه ما نیست اما حل مشکل آب مردم اصفهان به من 

بازمى گردد که این مساله را نیز حل خواهم کرد.
مرتضوى با انتقاد از اجرا نشدن ُمصوبات جلسات پیشین 
"سازگارى با کم آبى استان" در باره شفاف سازى منابع 

و مصارف آب، اجراى هرچه ســریعتر ایــن ُمصوبات 
را خواســتار شــد و گفت: میزان مصرف صنعت یزد از 
رودخانه زاینده رود در جدول منابــع و مصارف آب قید 
نشده و سالهاست تحت لواى "آب ُشرب یزد“ از آن نام 
برده مى شــود که اداره آب منطقه اى اصفهان، عامل 

این خطاست.
مرتضوى تصریح کرد: چیدمان یکســرى اعداد درهم 
در جدول منابع و مصارف آب کــه در آن حق مالکیت 
بخش هاى مختلف به شــکل ُمنفک و شــفاف آورده 
نشــده اســت، عامل خدشــه دار شــدن اعتماد مردم 

مى شود.
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه شفاف گویى در باره 

واقعیت آب در وزارتخانه مطرح نیســت، تاکید کرد: ما 
هنوز نمى دانیم آب از کجا و از کدام منابع بدســت چه 
کسانى مى رســد و در کجا و چگونه حق مالکیت تمام 
ردیف هاى آورده شده در جدول مزبور تعیین مى شود و 
فقط شاهد ُکلى گویى ها در این جدول هستیم که از نظر 

ما اعتبارى ندارد.
وى از تشکیل کمیته اى در 2 روز آتى با حضور نمایندگان 
اداره جهاد کشاورزى، جامعه کشاورزان، محیط زیست، 
آب منطقه اى و اســتاندارى خبر داد تــا در آن اعداد و 
اراقام جــدول منابع و مصارف آب شــفاف ســازى و 
نتیجه کار نیز در جلســه روز چهارشنبه این هفته اعالم 

شود.

شوراى فرهنگ عمومى، پارلمان فرهنگى استان و شهرستان هاست

رئیس پلیس امنیت اقتصــادى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان از دســتگیرى فردى که داروهاى 
بیماران کرونا را به صورت خارج از شــبکه با قیمت 

بسیار باال به فروش مى رساند خبر داد.
کامران ریاحى اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت 
اقتصادى فرماندهى انتظامى استان اصفهان در پى 
کسب خبرى مبنى بر اینکه فردى بازار سیاه داروهاى 
کرونا به راه انداخته و با توزیع خارج از شکبه داروهاى 
مربوط به بیمارى کرونا آنها را به قیمت بسیار باال به 
بیماران مى فروشــد موضوع را در دستور کار ویژه 

خود قرار دادند.

 رئیس پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات 
تخصصى و کســب اطمینان از درستى موضوع با 
اقدامات هوشمندانه و دقیق پلیسى متهم را هنگام 

فروش دارو شناسایى و دستگیر کردند. 
وى گفت: در این عملیات طى بازرسى از خودروى 
متهم 74 قلم از داروهاى مربوط به کرونا شــامل 
رمدسیور، تبراتکت (آى دى جى)، فارماتون و... در 
بسته بندى هاى مختلف تحت عنوان خارج از شبکه 
کشــف و متهم براى انجام اقدامات قانونى تحویل 

مرجع قضائى شد.

مســیر اتوبوس ویژه BRT عبدالــرزاق- ولیعصر 
(عج) با بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکى در حال 

ساماندهى است.
مدیرمنطقه 3 شهردارى اصفهان، اعتبار اختصاص 
یافته براى اجراى این طــرح را 76 میلیارد و 660 
میلیون ریال بیان کرد و گفــت: براى رعایت حق 
تقدم خودرو هاى عمومى در به حداقل رســاندن 
اتالف زمان و تشویق شهروندان به استفاده از حمل 
و نقل عمومى در دنیا، بــراى خطوط اتوبوس هاى 
تندرو در تقاطع ها، تســهیالت خاصى پیش بینى 

مى شود.
حسین کارگر، با بیان اینکه یکى از تسهیالت مهم، 

پیش بینى خط عبور اختصاصى یــا خط پرش در 
تقاطع هاست، افزود: با امکان هوشمندسازى عبور 
اتوبوس هــا در ورود به تقاطع و ارتبــاط با کنترل 
گر هاى چراغ راهنمایى براى سبز شدن مسیر عبور 

فراهم مى شود.
مدیرمنطقه 3 شهردارى اصفهان با اشاره به تعریض 
مطلوب گذر اصلى خیابان عبدالــرزاق – ولیعصر 
(عج) گفت: یکى از اقدامات این طرح، حذف فضاى 
ســبز میانى براى تعریض گذر و با اصالح هندسى 
مطلوب توقف اتوبــوس در ایســتگاه ها، عرض 
کمترى از خیابان را اشغال کرده و موجب جلوگیرى 

از ترافیک دیگر خودرو هاى عبورى مى شود.

مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
از ابتالى 544 نفر به کرونا در 24 ساعت منتهى به 
روز دوشــنبه اخیر در مراکز تحت پوشش دانشگاه 

علوم پزشکى اصفهان خبر داد. 
نورالدین سلطانیان اظهار کرد: از ابتداى همه گیرى 
ویروس کرونا تعــداد یک میلیــون و 188 هزار و 
799 نفر موارد ابتالى قطعى و مشــکوك به کرونا 
در اســتان اصفهان به جز شهرستان هاى کاشان و 
آران و بیدگل شناسایى شدند. وى افزود: تعداد کل 
بسترى شده در بیمارســتان به علت کرونا از ابتدا 

تاکنون 177 هزار و 124 نفر گزارش شده است.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، 

تصریح کرد: همچنین تعداد 16 هزار و 553 نفر آمار 
کل فوت شدگان قطعى و مشکوك به علت کرونا 
از ابتداى همه گیرى این ویروس در استان اصفهان 
به جز شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل بوده 

است.
سلطانیان در حال حاضر یک هزار و 143 بیمار مبتال 
به کرونا بسترى هستند که  از این تعداد 228 بیمار 

در بخش مراقبت هاى ویژه نگهدارى مى شوند.
وى تاکید کرد: آمار مرگ و میر بیماران مشــکوك 
و قطعى به کرونا در طى 24 ســاعت منتهى به روز 
دوشــنبه در اســتان اصفهان 11 نفر گزارش شده 

است.

مردم شهر علویجه نجف آباد نگران از دست دادن 
آرامش محیط زندگى خود و تفریحگاه قدیمى شان 

با فعالیت معدن سنگ هستند.
مدتى است که واگذارى ارتفاعات اطراف علویجه 
براى استحصال ســنگ هاى معدنى، مردم شهر 
را نگران و معترض کرده اســت. آخرین بار مردم 
مقابل دفتر امام جمعه گرد آمدند و از او خواســتند 
تا صداى اعتراضشــان را منعکس و مشکل شهر 

را پیگیرى کند.
حجت االسالم ابوالقاسم لطفى امام جمعه علویجه 
در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: مردم 
این شــهر با منطقه اى که اکنون طرح اکتشاف و 
استخراج سنگ معدن در آن در حال اجراست انسى 
دیرینه دارند و همین هم سبب نگرانى و مخالفتشان 
شده است. او ادامه داد: حتى نیاکان این مردم از این 
منطقه به عنــوان تفرجگاه و مرتعــى براى چراى 

دام هایشان استفاده مى کردند.
امام جمعه علویجه افزود: آنان معتقدند نباید معادن 
سنگ در نزدیکى شــهر باشــد، زیرا آسیب هایى 
همچون تردد خودرو هاى ســنگین در شهر، ایجاد 
گرد و غبار و آلودگى هوا و از بین رفتن آســفالت و 

... را در پى دارد.
او اظهــار کــرد: در پى ایــن اعتراضــات، مردم 
تصمیم به ایجاد زنجیره انســانى براى جلوگیرى 

از بهره بــردارى معدن گرفتند که خوشــبختانه با 
گفتگو با نمایندگانشان و برگزارى جلسه با شهردار 
و شوراى اسالمى شهر، فعال این تصمیم مسکوت 

مانده است.
امام جمعه علویجه گفت: در جلسه مشترك مردم، 
شهردار و شوراى اسالمى شــهر علویجه خواستار 
پیگیرى امر شدیم که مردم گفتند اگر بناست معدنى 
کاوش و استخراج شود سودش باید متعلق به همین 

شهر باشد.
مهدى اکبرى رئیس شوراى اسالمى شهر علویجه 
هم گفت: در حال حاضر درحال اکتشــاف و برش 
ســنگ هاى کوه هســتند و چون هنوز به مرحله 
بهره بردارى نرســیده اند شــاید بتوانیم مانع این 
اقدام بشــویم. او افزود: مردم این شــهر نگران از 
بین رفتن شهرشان هستند و اگر اعتراضشان ادامه 
داشته باشد ممکن اســت فضاى آرام شهر متشنج 

شود.
اما حســین توکل، رئیس روابط عمومى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: طبق 
قانون معادن، هر مکانى که به عنوان کسب منفعت 
براى دولت شناسایى شود، باید از آن بهره بردارى 
شــود. او افزود: درباره کوه هاى شهر علویجه هم 
اکتشــافات انجام و مجــوز آن ها نیز صادر شــده

 است.

دستگیرى عامل بازار سیاه داروهاى کرونا
 در اصفهان

 BRT پیشرفت 70 درصدى مسیر اتوبوس
عبدالرزاق- ولیعصر (عج)

11 فوتى دیگر بر اثر کرونا

جنجال  استخراج سنگ معدن در علویجه

 مرضیه غفاریان

استاندار: میزان مصرف صنعت یزد از زاینده رود قید نشده و 
تحت لواى «آب ُشرب یزد» از آن نام برده مى شود

مشکل آب مردم اصفهان را
 حل مى کنم



0404فرهنگفرهنگ 4168سه شنبه  11 آبان   ماه   1400 سال هجدهم

بازیگر سریال تلویزیونى «ســرجوخه» از ویژگى هاى 
ایفاى نقش در این اثر و بازخورد هاى مخاطبان گفت.

نازنین کیوانى بازیگر ســینما و تلویزیون درباره نقش 
خود در سریال «سرجوخه» گفت: فقط چند قسمت از 
سریال پخش شده و نمى توانم کامل درباره کاراکتر آوین 
توضیح بدهم؛ اما آوین اتفاقى را در سریال رقم مى زند 
که همه را شوکه مى کند. من در این سریال شخصیت 
خاکســترى دارم و نقش یک اینفلوئنسر اینستاگرام را 

بازى مى کنم.
وى ادامه داد: آوین با شخصیت واقعى من خیلى فاصله 
داشت و روز هاى اول کار براى من سخت بود؛ اما نقش 
آوین خیلى براى من جذاب بود و نقشى که جذاب نباشد 

را بازى نمى کنم.
کیوانى توضیح داد: به نظر من مســئولیت یک بازیگر 
این اســت که نقش هاى متفاوتى را قبــول کند و اگر 
ساختارشــکنى نباشد، روند پیشــرفت بازیگر تغییرى 
نمى کند. براى پذیرش یک نقش در وهله اول به تهیه 
کننده، کارگردان و فیلمنامه توجه دارم. بازخورد کار هاى 
قبلى آقاى صفرى به عنوان تهیه کننده مثبت بوده و من 
از ایشان تشکر مى کنم که این اعتماد را به من کردند و 
براى این نقش من را انتخاب کردند. سابقه کارگردان 
هم نشان مى دهد که سریال بازخورد هاى خوبى خواهد 
داشــت. همه این اتفاقات کنار هم بــراى یک بازیگر 

خوب است.
این بازیگر در خصوص بازخورد مخاطبان «سرجوخه» 
عنوان کرد: بازخورد هاى بسیارى از مخاطبان داشتم و 
این امر نشان مى دهد که مخاطبان ما این شخصیت ها را 
در جامعه دیده اند. البته بیشتر این افراد (اینفلوئنسرهاى 
اینستاگرام) دچار ناکامى مى شوند. این کاراکتر طورى 

ساخته و پرداخته شــده که واقعیت زندگى اینفلوئنسر 
اینستاگرام را به تصویر مى کشد.

بازیگر نقش آوین اظهار کــرد: اعتماد من به خاطر این 
بود که عالوه بر شــخصیت پردازى چیدمان از لحاظ 
کارگردانى، گریم و لباس به گونه اى طراحى شده است 
که کاراکتر را به سمت دنیاى واقعى مى برد. با شناختى 
که از آقاى معظمى داشــتم کاراکتر ها در کارهایشان 

دیده مى شوند.
کیوانى بیان کرد: ما قبل از شــروع فیلمبردارى، پیش 
تولید طوالنى داشــتیم و دورخوانى هاى بســیارى با 
بازیگران انجام شد. سیامک راشــدى خیلى در شکل 
گرفتن کاراکتر ها، به بازیگــران کمک کرد. در نهایت 

دوستى خیلى خوبى بین بازیگران به وجود آمد.
وى با اشــاره به تجربه هاى قبلى خود عنوان کرد: اگر 
نقش هاى قبلى من شــبیه هم بوده و به مساوات جلو 
رفتم، بیشتر براى من تجربه بودند و مى توانم به جرأت 
بگویم که سریال «سرجوخه» اولین کار حرفه اى من از 
دید خودم محسوب مى شود و مى توانم درباره آن حرف 

براى گفتن داشته باشم.
کیوانــى در خصــوص عالقه مندى خود بــه مدیوم 
تلویزیون، ســینما و تئاتــر اظهار کــرد: واقعیت این 
اســت من از ســال 90 در حوزه بازیگرى فعالیت دارم 
و هدفم بازیگرى بوده اســت. من کاراکتر هاى خوبى 
را بازى کــرده ام؛ البته موقعیت هــاى خوبى براى من 
بعــد از پخش به وجــود نیاوردند و باعث دیده شــدن 
من نشــدند؛ اما نقش آوین در «ســرجوخه» بســیار 
جــذاب اســت. مدیــوم تلویزیــون، ســینما و تئاتر 
برایم فرقى ندارد؛ بــراى من نقش خــوب و متفاوت 

مهم است.

اینفلوئنسر سریال «سرجوخه»: 

«آوین» همه را شوکه مى کند
«هشدار براى کبرى 11» 
تبدیل به فیلم سینمایى 

مى شود

سوسن پرور 
جواب خوبى به 

منتقدان چهره اش داد

بدلکار ســریال «کبرى 11» گفت: طبق آخرین 
خبر هایى که دارم قرار اســت تا فصل جدیدى از 
«کبرى 11» در قالب فیلم هــاى 90 دقیقه براى 

تلویزیون آلمان ساخته شود.
علیرضا قره خانى پیرامون آخرین خبر ها از فصل 
جدید مجموعه اکشن «کبرى 11» گفت: راستش 
را بخواهید مجموعه اکشن «کبرى 11» بار دیگر 
ساخته مى شود، اما نه در قالب سریال تلویزیونى، 
عوامل سازنده این اثر تصمیم گرفته اند که از این 
پس «کبرى 11» را در قالب فیلم هاى 90 دقیقه اى 

ساخته و براى پخش به تلویزیون آلمان بدهند.
وى در همین راســتا ابراز کرد: در حال حاضر این 
مجموعه در حال گذراندن مراحل تولید خود است 
و قرار است از هفته آینده به ضبط برخى سکانس ها 
در شــهر کلن آلمان بپردازند، اما هنوز مشخص 
نیســت این صحنه مربوط به فصل جدید این اثر 

است یا خیر و به زودى مشخص مى شود.
قره خانى خاطرنشان کرد: عوامل سازنده «کبرى 
11» از سال 2022 تصمیم دارند ساالنه 2 تلخ فیلم 
نود دقیقه را با کیفیت بسیار باال و به روز ساخته و 
در اختیار عالقمندان این مجموعه اکشن محبوب 

قرار دهند.

فربد شکرایى مجرى و بازیگر تلویزیون که سریال 
جدیدش قرار است از طریق فضاى مجازى پخش 
شود، معتقد است به دلیل ریزش مخاطبان سیما، 
بیشتر تماشــاگران آثار نمایشى فضاى مجازى را 

دنبال مى کنند.
فربد شکرایى، یکى از چهره هاى جوان تلویزیون 
است که این روزها او را در قاب برنامه تلویزیونى 
«ســالم تهران» مى بینیم. کســى که در رشته 
نمایش فارغ التحصیل شده و پیش از آن که وارد 
عرصه اجرا شود، در زمینه فیلمسازى، برنامه سازى 

و بازیگرى حضور پررنگ ترى داشت.
شکرایى در خصوص حواشى به وجود آمده حول 
برنامه «سالم تهران» و منتشر شدن بخش هایى 
از صحبت هاى مهمان هاى این برنامه مثل «بیوك 
میرزایى» و «سوسن پرور» در فضاى مجازى هم 
گفت: ماجراى آقاى بیــوك میرزایى که اصال آن 
چیزى که در فضاى مجازى پخش شد نبود، ایشان 
با مهران رجبى شوخى مى کرد که همزمانى برخى 
از اتفاقــات در برنامه که به صــورت زنده پخش 
مى شد، باعث به وجود آمدن برداشت هاى اشتباهى 
شد که فرداى آن برنامه هم ایشان در تماس تلفنى 

با برنامه از حاشیه به وجود آمده عذرخواهى کرد.
این مجرى در مورد گفت وگــوى پربازدید خود با 
سوسن پرور هم گفت: آن قســمت از برنامه که 
با حضور سوسن پرور روى آنتن رفت هم به دلیل 
صحبت هایمان در رابطه بــا مباحثى مثل چهره 
ایشان، در فضاى مجازى زیاد دست به دست شد. 
خانم پرور از همکالسى هاى قدیمى من هستند و 
لطف کردند و به کسانى که فضاى مجازى در مورد 
چهره ایشــان نظرات نامناسب مى نویسند، پاسخ 
خوبى دادند و گفتند که اتفاقًا این نظرات باعث باال 

رفتن فالوورهاى من مى شود.

اکبر منانى، دوبلور پیشکسوت کشورمان مى گوید: در تمام این سالها تنها به عشــق مردم کار کرده ام و هیچ وقت دنبال 
پول نبودم. 

این مدیر دوبالژ و گوینده متولد اصفهان درباره اینکه فکر مى کند چه کمبودهایى در حوزه دوبله وجود دارد که باید به آن 
توجه شود و چه پیشنهادى در این زمینه به رئیس جدید صداوسیما دارد؟ خاطرنشان کرد: من چون خودم خیلى تلویزیون 
را دوست دارم و عاشق آن هستم، سال هاســت بدون هیچ چشم داشتى عمرم را پایش گذاشــتم اما باور کنید یک دهم 
دستمزدش هم نیست. من واقعا دلى کار مى کنم، مدیر واحد دوبالژ هم مى داند که من سالهاست به خاطر دلم کار مى کنم؛ 
در حالى که تلویزیون از نظر مادى صفر است و گهگاهى کارهاى آنچنانى دارد که تعدادش خیلى کم است به دلیل اینکه 

محتواى فیلم ها را عوض مى کنند، سانسور مى کنند و این اتفاق خوبى براى دوبله نیست.
وى ادامه داد: در این سال ها کمتر مدیرى را دیدم که فکر کند اصًال دوبله اى وجود دارد؛ بنابراین من االن چه پیشنهادى 
مى توانم بدهم؟ وقتى مدیران دوبله را نمى بینند چه بگویم. اگر بخواهیم پیشنهاد بدهیم باید خیلى اتفاقات بیفتد. همان بهتر 
که خیلى فیلم ها از تلویزیون پخش نشود چون با سانســور هایى که مى کنند کار را خراب مى کنند. دوبله در بیرون کمتر 
ممیزى دارد و بهتر رعایت مى شود، در نهایت کارهاى خوبى هم از آب در مى آیند اما در تلویزیون سانسورهاى زیادى داریم.

منانى با اشاره به دستمزدش در صداوسیما تصریح کرد: من 60 سال اســت که در سازمان صداوسیما کار کرده ام و با این 
همه سابقه هفت میلیون حقوق مى گیرم در حالى که مى گویند کسى که زیر 11 میلیون حقوق بگیرد زیر خط فقر است. من 
طى این سالها هیچ وقت دنبال پول نبودم و فقط به عشق مردم کار کردم. اکنون هیچ توقعى ندارم و تا به حال هم اعتراضى 
نکردم چون ما عمرمان را کرده ایم و دیگر حرفى نداریم اما اصل قضیه این است که ما نمى توانیم پیشنهادى بدهیم چون 

اهمیت داده نمى شود.
گوینده آثارى چون "زبل خــان"، "پوآرو"، "لورل هاردى“، ”الیور تویســت“ و ”گالیور“  در ادامــه صحبت هایش درباره 
همکارى اش با سریال "بازى مرکب" توضیح داد: راستش من یکى دو روز بیشتر سر ضبط این کار نرفتم و یکى دو قسمت 
گویندگى کردم، البته گویا ادامه دارد و باز هم باید بروم. به من گفتنــد یکى از نقش هاى اصلى را برعهده دارم؛ نقش یک 
پیرمرد داستان که به مرور پررنگ مى شود ولى فعال حضورم زیاد نیست، بنابراین اطالعات کافى ندارم. پسرم هم در این کار 
گویندگى مى کند و خیلى تعریف مى کند. شنیده ام سریال موفقى شده و گویا طرفداران زیادى دارد. من خودم اساسًا خیلى 

کم کار دوبله انجام مى دهم و این روزها بیشتر در منزلم استراحت مى کنم.

انتقاد دوبلور پیشکسوت اصفهانى از دستمزدها و ممیزى ها:

سال هاست بخاطر دلم کار مى کنم

ساالر عقیلى از انتشــار قطعه جدید خود با نام «کجایى» در جمعه آینده با آهنگسازى اسماعیل خانى 
خبر داد و گفت: به زودى قطعه دیگرى به نام «زندان تکرارى» به آهنگسازى ابوالفضل صادقى نژاد هم 

منتشر خواهد شد.
ســاالر عقیلى که درباره  روزهاى کرونایى صحبت مى کرد، به شرایط سخت کار 
در حوزه موسیقى در روزهاى کرونایى اشاره کرد و گفت: «ما از اولین قربانیان 
کرونا بودیم. اسفند 98 کنسرتى که حتى بلیط هاى آن هم فروخته شده بود، 

به خاطر کرونا کنسل شد.»
او اضافه کرد: «در این دوران تنها ترانه هایى براى قدردانى و حمایت از 
کادر درمان منتشر شد، که واقعا ما سالمتى مان را مدیون زحمت هاى 

شبانه روزى و بى دریغ آن ها هستیم.»
این خواننده همچنین درباره قطعه «ایران جوان» نیز توضیحاتى ارائه 
داد و گفت: «آهنگ ایران جوان یا وطنم که نخستین سرود ملى ایران 
نامیده شده است، قطعه اى موسیقى بدون کالم بوده است که توسط 
موسیو لومر فرانسوى (موسیقى دان نظامى اعزامى به ایران در دوره  
سلطنت قاجار) در سال 1252 هجرى شمسى ساخته شده است. سال 
84 بیژن ترقى بر روى اجراى جدید این قطعه که توسط سیاوش بیضایى 
ساخته شده بود شعرى سرود و این کار براى اولین بار توسط ارکستر ملل به 

رهبرى پیمان سلطنتى در تاالر وحدت و با خوانندگى من اجرا شد.» 
برنامه موسیقى محور «صباهنگ» هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 راهى 
آنتن صبا مى شود. این برنامه همچنین در هفته جارى به تهیه کنندگى رضا عزتى و 

اجراى مهبد قانعت پیشه پخش خواهد شد.

ساالر عقیلى از انتشــار قطعه جدید خود با نام «ک
خبر داد و گفت: به زودىقطعه دیگرى به نام «زند

منتشر خواهد شد.
ســاالر عقیلى که درباره  رو
موسیقى در روز در حوزه

8کرونا بودیم. اسفند 98
به خاطر کرونا کنسل
او اضافه کرد: «در
کادر درمان منتش
شبانه روزى و بى
این خواننده هم
داد و گفت: «آه

نامیده شده است
موسیو لومر فر
د سلطنت قاجار)
84 بیژن ترقى بر ر
ساخته شده بود شعرى
رهبرى پیمان سلطنتى د
برنامه موسیقى محور «صبا
آنتن صبا مى شود. این برنامه
اجراى مهبد قانعت پیشه پخش

ساالر عقیلى: ما اولین قربانیان کرونا بودیم

کمیل سوهانى تهیه کننده مسابقه «کهکشان» که 
به تازگى پخش خود را در شــبکه پنج سیما شروع 
کرده است درباره چنین مسابقه اى در تلویزیون با 
این گســتردگى دکور و پیش تولید طوالنى مدت 
گفت: ما تصمیم گرفتیم مسابقه اى طراحى کنیم 
که پارادایم غالب این روزهاى مسابقه در تلویزیون 
ایران را شکســته و بتواند با ایجاد فضایى متفاوت 
هیجــان و اتفاقات میدانــى را به ایــن ژانر مهم 

تلویزیونى وارد کند.
او درباره هدف و افق پیش روى این مســابقه بیان 
کرد: هدف این مســابقه افزایش ســواد رسانه اى 
مخاطب و شــرکت کنندگان با حرکــت بر روى 
مرزهاى علم و تکنولــوژى ارتباطات و فن آورى 
اطالعات اســت. با توجه به ایــن هدف ما تالش 
مى کنیم از جدیدترین ابزارهــا و تکنولوژى هاى 
ارتباطى اطالعاتى استفاده کرده و ضمن آشنا کردن 
مخاطب با این ابزارها قدمى براى توانمندســازى 

مخاطب در مواجهه با این پدیده ها برداریم.
ســوهانى در پاســخ به این پرســش که چه شد 
«کهکشــان» به عنوان نام این مســابقه انتخاب 
شد گفت : در این مسابقه شرکت کنندگان به چهار 
زمان مختلف سفر مى کنند تا با چهار مرحله از تاریخ 
ارتباطات انسان آشنا شــوند. مارشال مک لوهان 
نظریه پرداز علم ارتباطات این مراحل را با پیشوند 
کهکشان نام گذارى مى کند. از طرفى محسنیان راد 
استاد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایى نیز کتابى 
در مورد تاریخ ارتباطات در ایران دارد به نام «ایران 
در چهار کهکشان ارتباطى»، با توجه به این سابقه 
تصمیم گرفتیم نام این مســابقه را «کهکشــان» 

انتخاب کنیم.
تهیه کننده «کهکشــان» درباره مولفه هاى کلى 
برنامه براى انتخاب مجرى-بازیگر این مســابقه 
که در ابتدا ارشا اقدسى قرار بود اجراى آن را برعهده 
داشته باشد، اما پس از درگذشت او مجرى دیگرى 
براى مسابقه انتخاب شــد، گفت: مجرى مطلوب 

براى این برنامه عالوه بر قابلیت هاى اجرا مى بایست 
همزمان قابلیت هــاى بازیگــرى، بداهه گویى و 
برقــرارى ارتباط مناســب با شــرکت کنندگان و 
مخاطبان را داشته باشــد. تالش ما این بود که از 
یک چهره جدید براى اجراى این مسابقه استفاده 
کنیم که این قابلیت ها را هم داشــته باشد. مرحوم 
ارشا اقدســى توانمندى هاى بسیارى براى اجراى 
این مســابقه داشــت و در رفت و آمدهــاى اولیه 
ارتباط بســیار خوبى با فضاى مسابقه برقرار کرده 
بود که متاسفانه با حادثه اى که رخ داد از حضور او 
محروم شــدیم. نیما فالح هم داراى ظرفیت هاى 
بسیار باالیى براى اجراى این مسابقه است و تا به 
حال توانســته به خوبى از پس اجراى این مسابقه 

متفاوت برآید.
او درباره آخرین وضعیت این مســابقه عنوان کرد: 
این روزها مشــغول ضبط هســتیم و قرار است در 
فصل اول 52 قســمت از این مســابقه روى آنتن 

شبکه پنج برود.

نیما فالح خوب توانست از پس «کهکشان» برآید

 اکران فیلم سینمایى «شهر گربه ها» به نویسندگى، 
تهیه کنندگى و کارگردانى سیدجواد هاشمى از سوم 
آذرماه در سینماهاى سراسر کشور آغاز خواهد شد.

امین زندگانى، یوســف تیمورى، علیرضا خمسه، 
فرهاد آییش، نیوشا ضیغمى، امیر غفارمنش، میر 
طاهر مظلومى، الیکا عبدالرزاقى، مریم سعادت، رضا 
بنفشه خواه، داریوش موفق، محمد هادى عطایى، 
سعید بحرالعلومى، ایرج طایفه، على شایانفر، فرزانه 
زهره وند، زنده یاد ســاناز نادرى، داریوش پیرو و 
دونالد ترامپ در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند.

در خالصه داستان «شهر گربه ها» آمده است:
«گربه هاى گربستان به طمع رسیدن به آرزوهاى 
خود قصد دارند با شرکت در مسابقه اى که دسیسه 
مشاور حاکم شهر گربه هاست، شرکت و به شــهر گربه ها عزیمت کنند، غافل از اینکه حاکم به کمک تحقیقات و کشفیات 
گرفسور تصمیم دارد عمر آنها را گرفته و به خودش اضافه کند. حاکم شهر گربه ها با این کار بیشتر از همه گربه ها عمر خواهد 
کرد، اما شنگول و گربه هاى دیگر با نقشه اى به کمک گرفسور که تحت فشارهاى حاکم خسته شده است، سرانجام موفق 

مى شوند عمرهاى گرفته شده را از حاکم پس گرفته و به گربه ها بازگردانند.»

«شهر گربه ها» به سینما ها مى آید
سندگى، 
ى از سوم
هد شد.

 خمسه، 
ش، میر 
ت، رضا 
عطایى، 
ر، فرزانه 
ش پیرو و 
خته اند.

ت:
زوهاى 
 دسیسه 
کشفیات 
ر خواهد 
م موفق 
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با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در مجمع نوبت اول این شرکت مورخ 1400/08/05، لذا 
مجددا از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت مى گردد که در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم 
این شرکت که در روز پنج شنبه مورخ 1400/08/27 راس ساعت 15:00 به نشانى: اصفهان، بلوار شفق، مجتمع 

ادارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان، سالن اجتماعات تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه به شرح ذیل است: 

1ـ استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد منتهى به 1399/12/30
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى شرکت 

3- بررسى و تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به سال 1399/12/30
4- تکمیل اعضاى هیئت مدیره اصلى و على البدل 

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونى شرکت 
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت 

7- سایر مواردى که صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه مجتمع 
صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 11893 (نوبت دوم) 

هیئت مدیره مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید 

قاسم حدادى فر مى گوید اگر قرار است مراسمى براى خداحافظى او از فوتبال ترتیب داده بشود، 
بهتر است در حضور هواداران باشد. 

در آستانه دیدار ذوب آهن و سپاهان، خبرهایى از اصفهان در رابطه با خداحافظى رسمى قاسم 
حدادى فر در دربى اصفهان و تقدیر از این بازیکن شنیده مى شود. 

کاپیتان باتجربه ذوب آهن کــه در فصل جدید به دلیل برخى مشــکالت در کنار تیم حضور 
ندارد، در پاسخ به این سوال که آیا مراسمى براى او براى خداحافظى در دربى اصفهان ترتیب 
داده شده اســت، اینطور واکنش نشان داد: 
بله درست اســت و خیلى خیلى تشکر 
مى کنم از هواداران مسئوالن کارخانه و 
به ویژه آقاى یزدى زاده که همیشه به من 
لطف داشــته اند، اما فعال تصمیمى براى 
این کار و خداحافظى به این شکل ندارم. 
دوست دارم اگر قرار اســت مراسمى هم 

براى خداحافظى من گرفته شود، در کنار هواداران باشد. باز هم از آنها تشکر مى کنم بزرگوارى 
کردند و به فکر من بودند. 

او سپس در واکنش بازگشتش به تیم هم اینطور پاسخ داد:  از مسئوالن تشکر مى کنم که طى 
این مدت دنبال حل شدن کار من بودند، اما تصمیم گرفتم در این شرایط در کنار تیم نباشم. و به 
نظرم در شرایطى که تیم دارد، این تصمیم بهترى است. از هواداران و لطفى که همیشه نسبت 
به من داشته اند هم تشکر مى کنم. از آنها مى خواهم که در این برهه فقط از تیم حمایت کنند، 

چون درنهایت همه مى خواهیم تیم نتیجه بگیرد.
از حدادى فر در مورد شرایط ذوب آهن در دو بازى ابتدایى فصل پرسیدیم و او در واکنش به این 
سوال گفت: امسال تیم خیلى خوبى داریم. دو بازى از تیم را دیده ام و مطمئنم تیم موفق مى شود. 
باید دست به دست هم بدهیم تا حاشیه درست نشود. امیدوارم اتفاق خوبى براى تیم رخ بدهد. 

حدادى فر در بخش پایانى حــرف هایش اینطــور صحبت کرد: دوســت دارم به تصمیمم 
احترام بگذارنــد و اجــازه بدهند اگر قــرار بر تقدیــرى هم هســت در مقابل هــواداران 

این اتفاق بیفتد.

در دربى خداحافظى نمى کنم ؛

حدادى فر: مراسم خداحافظى ام 
در حضور هواداران باشد

در پایان هفته ســوم رقابت هاى لیگ برتر، دو تیم سپاهان و استقالل با نتایج 
جالبى که گرفتند توانستند یک رکورد خاص را به نام خود ثبت کنند.

تیم هاى سپاهان و استقالل در حالى هفته سوم رقابت هاى لیگ برتر را پشت 
سر گذاشتند که هر کدام با 3 پیروزى و 9 امتیاز در رده هاى اول و دوم جدول قرار 

گرفته اند که این شروعى خوب براى این دو تیم در لیگ بیست و یکم است.
استقالل و سپاهان تنها تیم هایى هستند که در همه ادوار گذشته لیگ برتر در 
3 هفته ابتدایى لیگ در حالى به 3 پیروزى دست یافته اند که این 3 پیروزى با 
3 کلین شیت همراه بوده اســت تا این رکورد جالب به نام این دو تیم در تاریخ 

برگزارى لیگ برتر ثبت گردد. 
استقالل به ترتیب با نتایج یک بر صفر، 2 بر صفر و یک بر صفر مقابل هوادار، 
ذوب آهن و تراکتور به پیروزى رسید و ســپاهان به ترتیب با نتایج 2 بر صفر، 
3 بر صفر و یک بر صفر مقابل مس رفســنجان، نفت مسجد سلیمان و هوادار 

پیروز شده است.

یک رسانه روسى خبر داد ســران باشــگاه لیون از جذب مهاجم ایرانى زنیت 
منصرف شدند.

باشگاه لیون فرانسه از تابستان گذشته به صورت جدى به دنبال جذب سردار 
آزمون مهاجم ملى پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت بود. به گفته خود ستاره 
ایرانى در تابســتان گذشته پیشنهاد رســمى لیون به زنیت رسید ولى مدیران 

باشگاه روسى بالفاصله این پیشنهاد را رد کردند.
در جدیدترین خبر در این زمینه ســایت«ua-football» روسیه عنوان کرد به 
نظر مى رسد باشگاه لیون از جذب ســردار آزمون ستاره ایرانى زنیت منصرف 

شده است.
سران باشگاه لیون مى خواهند ماریانو دیاز مهاجم رئال مادرید را به جاى آزمون 
جذب کنند. تالش ها براى جذب مهاجم ایرانى بعد از گزینه شدن دیاز متوقف 

شده است. 
دیاز 28 ساله در فصل 2017-
2018 بــراى لیون بازى کرد 
بعــد از آن به رئــال آمد ولى 
نتوانست عملکرد موفقى را در 
ترکیب کهکشانى ها داشته 

باشد.
این روزها اخبار زیادى پیرامون جدایى رشید مظاهرى از 
استقالل مطرح مى شود. سنگربان آبى ها پس از اینکه 
تابستان امسال قراردادش را با این تیم فسخ کرد، مجددا 
به این تیم بازگشــت و طى روزهاى گذشــته اخبارى 
مبنى بر تمایل این بازیکن به جدایى در فضاى مجازى 

منتشر شد.
بعد از صحبت هاى فرهاد مجیدى در نشست خبرى 
بعد از بازى اســتقالل و تراکتــور پیرامون علیرضا 
رضایى، شایعه جدایى رشــید مظاهرى از استقالل 
مطرح شد. اگرچه این بازیکن بعد از بازى اعالم کرد 
قصد دارد با گذشت زمان خودش را به مجیدى نشان 
بدهد اما به نظر مى رسد سرمربى استقالل مثل ابتداى 

فصل نظرى روى همکارى با دروازه بان تیمش ندارد.
در این بین شایعه معاوضه مظاهرى با صالح حردانى از 
فوالد مطرح شده اما سرپرست باشگاه خوزستانى به این 

موضوع واکنش نشان داد.
ســید محمد علوى در این خصوص گفت: تا این لحظه 

که با شــما صحبت مى کنم چیزى در مورد معاوضه دو 
بازیکن نشنیدم.

وى در پاسخ به این ســوال که آیا ویسى خواستار جذب 
مظاهرى است گفت: بله سرمربى تیم رشید مظاهرى را 
مى خواهد اما با جدایى حردانى موافق نیست و باشگاه این 

بازیکن را به استقالل نمى دهد.
سرپرست تیم فوالد در خصوص اینکه این باشگاه در چه 
شرایطى خواستار مظاهرى اســت گفت: اگر او بازیکن 
آزاد باشد یا اینکه مدیران 2 باشگاه در مورد حضور وى به 
جمع بندى برسند ولى اگر بحث معاوضه با حردانى مطرح 

باشد باشگاه ما با این شرایط موافق نیست.
این اخبار باعث شــد تا سنگربان اســتقالل هم به این 
مسئله واکنش نشــان داده و همه شــایعات را تکذیب 
کند. مظاهرى یک استورى را در صفحه شخصى خود 
به اشتراك گذاشت و در آن اعالم کرد که قصد جدایى از 
جمع آبى هاى پایتخت را ندارد و با قدرت به کارش در این 

تیم ادامه خواهد داد.

رکوردى که 
به نام سپاهان و استقالل نوشته شد

مهاجم رئال، مانع انتقال آزمون 
به لیون شد

رشید  فوالدى مى شود؟

داده شده اســت، اینطور واکنش
درست اســت و خیلى بله
مى کنم از هواداران مسئوال
به ویژه آقاى یزدى زاده که ه
لطف داشــته اند، اما فعال تص
این کار و خداحافظى به این
اســت دوست دارم اگر قرار

این روزها اخ
استقالل مط
تابستان امس
به این تیم
تم مبنى بر
منتشر شد
بعد از ص
از باز بعد
رضایى،
مطرح ش
قصد دارد
بدهد اما به
فصل نظرى
در این بین
فوالد مطرح
موضوع واک
ســید محم

شده است. 
7 ساله در فصل 2017- 8دیاز 28
2018 بــراى لیون بازىکرد

بعــد از آن به رئــال آمد ولى 
نتوانست عملکرد موفقى را در 
ترکیب کهکشانى ها داشته 

باشد.

روز نخست لیگ برتر هندبال بانوان با پیروزى سپاهان برابر یکتا 
افروز البرز آغاز شد.

در آغاز هفدهمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان، تیم هاى فوالد 
سپاهان اصفهان و صنایع روشنایى یکتا افروز البرز به مصاف هم 

رفتند که فوالد مقتدرانه پیروزى را از آن خود کرد. 
نیمه نخست این دیدار 21 بر 10 به سود نماینده اصفهان به پایان 
رسید. سپاهان که در ترکیب اصلى خود از 6 ملى پوش بهره مى برد، 
در نیمه دوم نیز در برابر تیم تازه وارد و جوان لیگ این اختالف را 
بیشتر کرد و توانست 35 بر 20 اولین بازى خود را به پایان برساند.

 هفدهمین دوره لیگ هندبال بانوان به صورت متمرکز از دهم تا 
چهاردهم آبان ماه به میزبانى تهران پیگیرى مى شود.

مهاجم تیم ملى کشورمان میان برترین گلزنان سال 2021 فوتبال 
جهان قرار دارد.

سایت فدراسیون بین المللى آمار و تاریخ فوتبال (IFFHS) اسامى 
برترین گلزنان فوتبال جهان در سال 2021 را منتشر کرد که در 
آن، روبرت لواندوفسکى با 56 گل زده، در جایگاه نخست قرار دارد.
ارلینگ هالند ستاره بوروســیا دورتموند با 43 گل، رده دوم را به 
خود اختصاص داده و کریســتیانو رونالدو، لیونل مسى و محمد 
عبدالرحمان، مهاجم الهالل ســودان با 40 گل زده، در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند.
مهدى طارمى، مهاجم تیم ملى و پورتوى پرتغال که تاکنون 30 
گل در رقابت هاى مختلف به ثمر رسانده، در جایگاه بیست وپنجم 

برترین گلزنان فوتبال جهان در سال 2021 ایستاده است. 
طارمى پس از على مبخوِت اماراتى که 34 بار دروازه رقبا را گشوده 

است، دومین گلزن برتر قاره آسیا به شمار مى رود.

پدیده مشهد در آخرین بازى انجام داده در استادیوم امام رضاى 
مشهد با یک گل در برابر نفت مسجد سلیمان شکست خورد. این 
در حالى اســت که تنش ها در خصوص نام تیم هنوز وجود دارد. 
این تیم پدیده مشهد است یا شهر خودرو و تامین هزینه هاى آن 

برعهده کیست؟ 
سهیل مهدى رییس کمیته مســابقات در پاسخ به این سوال که 
ســازمان لیگ در حال حاضر کدام نام را به رسمیت مى شناسد؟ 
گفت: از لحاظ انتقال سهام، اساسنامه و آنچه که اکنون در اختیار 
ســازمان لیگ دارد در اختیار مالک باشگاه اســت اما درمورد نام 
باشــگاه  و مجموعه اى که مى خواهد فعالیت ورزشى کند، طبق 
قانون کشورمان براى تغییر نام باید از اداره کل ورزش و جوانان 
استان مجوز فعالیت ورزشى بگیرند. مجوز قبلى به نام پدیده بوده 
است و براى تغییر نام به شهرخودرو باید از اداره ورزش و جوانان 
خراسان رضوى مجوز دریافت کنند. عنوان این مدرك کمیسیون 
ماده پنج است و پس از ارائه این گواهى نامه نام باشگاه را هم عوض 
کرده و در مســابقات اعالم مى کنیم اما طبق آنچه ما دیده و در 

اختیار داریم نام باشگاه پدیده مشهور به شهرخودرو است. 

لیگ هندبال بانوان با 
پیروزى سپاهان آغاز شد

طارمى؛ گلزن شماره 25 
فوتبال جهان در سال 2021

نام این تیم پدیده است
 یا شهر خودرو؟ 

با توجه به حجم باالى سرماخوردگى در اردوى تیم ملى 
زیر 23 سال، دو بازیکن یعنى علیرضا رضایى دروازه بان 
اول تیم ملى زیر 23 ســال و محمد مهدى محبى دیگر 
بازیکن این تیم به دلیل تب و لرز شــدید، به بیمارستان 

ابن سیناى دوشنبه منتقل شدند. دکتر ارسالن بهمنى پور 
پزشک تیم و یوسف جعفرى مدیراجرایى تیم ملى زیر23 
سال، همراه این دو بازیکن به بیمارستان رفتند و پس از 

سرم تراپى به هتل بازگشتند. 

محمد محمدى سرپرســت تیم ملى زیر 23 ســال، چیا 
فوادى مدیررسانه اى تیم به همراه محمد على دهقانى 
تدارکات تیم هم دچار ســرماخوردگى شــدید شدند اما 
تشــخیص کادر پزشــکى این بود که این ســه نفر در 
اتاق هایشان بمانند تا با استراحت و رژیم دارویى مراحل 

درمان را طى کنند.
پیش از این جان المرز مربى تیم ملى زیر 23 سال و مهران 
شدیدى پور دستیار ایرانى مهدى مهدوى کیا هم دچار 
سرماخوردگى شــده بودند که با توجه به تجویز دارویى، 

توانستند به بازى دیروز مقابل تاجیکستان برسند. 
از جمع 23 بازیکن تیم ملى زیر 23 سال، 14 بازیکن سرما 
خورده بودند و یک بازیکن(فرزان دانا) به دلیل مصدومیت 
از ناحیه زانو، نتوانست به بازى مقابل تاجیکستان برسد. 
در روزهاى گذشــته حدود 8 تن از اعضاى کادر تیم هم 
دچار سرماخوردگى شده بودند تا از جمع 40 نفر کاروان 
ایران، 23 نفر ســرماخوردگى را در دوشنبه تاجیکستان 
تجربه کنند. در روزهاى گذشته، کادر پزشکى تیم ملى 
زیر 23 ســال، با همه توان درمان ســرماخورده ها را در 
دستور کار قرار داده بود و فشــار زیادى را متحمل شد تا 
بسیارى از بازیکنان را به شرایط بازى برسانند که در این

 راه موفق هم بود.

کار 2 ملى پوش ایران به بیمارستان کشید
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026009210 مــورخ 1400/07/03 هیات ســه آقاى حامد 
عسگرى به شناسنامه شماره 1270312715 کدملى 1270312715 صادره اصفهان فرزند 
هرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 165,06 مترمربع پالك شماره 210 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى عباسعلى مهاجرانى

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/08/26 - م الف: 1214881 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى/8/268 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008472 مورخ 1400/06/23 هیات یک آقاى محمد حسین 
باباصفرى رنانى به شناسنامه شــماره 288 کدملى 1290031126 صادره اصفهان فرزند 
محمد على بصورت ششــدانگ یکباب کارگاه تراشکارى به مساحت 315,65 مترمربع از 
پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان خریدارى طبق قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسن کریمى دهنوى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/08/26 - م الف: 1214903 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى/8/270 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 9116- 1400/07/28 هیات سوم آقاى حسین قاسمى به شناسنامه 
شــماره 1 کدملى 5499745234 صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,41 مترمربع پالك شماره 547 فرعى از 27 اصلى 
واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از صدیقه نادرى 

درباغشاهى ثبت در صفحه 382 دفتر 341
ردیف 2ـ راى شــماره 9117- 1400/07/28 هیات ســوم آقاى محمد رضا قاسمى به 
شناسنامه شــماره 168 کدملى 5499932727 صادره فرزند حسین نسبت به سه دانگ 
مشاع از/ ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,41 مترمربع پالك شماره 547 فرعى از 
27 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از صدیقه 

نادرى درباغشاهى ثبت در صفحه 382 دفتر 341  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26- م الف: 

1215326- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/272
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 9254- 1400/08/01 هیات چهارم آقاى محمدحسن ترکى رنانى 
به شناسنامه شــماره 302 کدملى 1289999511 صادره اصفهان فرزند احمدرضا نسبت 
به 261,72 سهم مشاع از 326,72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان باستثناى بهاى ثمنیه 
اعیانى به مساحت 326,72 مترمربع پالك شماره 3252 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان 

بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 425 دفتر 479 
ردیف 2ـ راى شــماره 9255- 1400/08/01 هیات چهارم خانم عزت شریفى رنانى به 
شناسنامه شــماره 9369 کدملى 1283203014 صادره فرزند عباس نسبت به 65 سهم 
مشاع از 326,72 سهم/ ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 
326,72 مترمربع پالك شماره 3252 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 14 

ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 425 دفتر 479  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26- م الف: 

1215198- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/274
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 7604- 1400/06/21 هیات چهارم آقاى حسین کریمى سودرجانى 
به شناسنامه شماره 166 کدملى 1289273359 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 259,65 مترمربع از پالك شماره 16 فرعى از 27 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل جعفریان صدیق 

طبق سند انتقالى 28685 مورخ 1350/06/25 دفتر خانه 19 اصفهان امالك  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26- م الف: 

1214946- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/276
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 5932- 1400/05/10 هیات چهارم آقاى حسین اکبرى جاوانى به 
شناسنامه شماره 37 کدملى 1290315647 صادره فرزند فرج اله در نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 120,35 مترمربع از پالك 117 فرعى 
از 27 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت خلیل 

شاطریان محمدى مورد ثبت صفحه 287 دفتر 173 امالك 
ردیف 2ـ راى شــماره 5931- 1400/05/10 هیات چهارم خانم زهره صادقى برزانى به 
شناسنامه شماره 2007 کدملى 1290531331 صادره خمینى شهر فرزند حسین در نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120,35 مترمربع از پالك 
117 فرعى از 27 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

خلیل شاطریان محمدى مورد ثبت صفحه 287 دفتر 173 امالك 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26- م الف: 

1214959- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/278
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026010087 مورخ 1400/07/26 هیات ســه آقاى محمد 
شهبازى دستجرده به شناسنامه شماره 0015582914 کدملى 0015582914 صادره از 
تهران فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 121,82 مترمربع 
پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالک رســمى اشرف 

مسعود
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/08/26 - م الف: 1214940 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى/8/280 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007788 مــورخ 1400/07/12 علیرضا شــفیعى 
طهمورســاتى فرزند عباســعلى بشــماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291900322 در ششــدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 1 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 149/10 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى علیرضا شفیعى طهمورساتى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26- م الف: 1214969- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/282
فقدان سند مالکیت

 شماره: 140085602030012044      چون خانم زینب عاطفى  فرزند غالمرضا بموجب 
درخواســت وارده به شــماره 140021713417 مورخ 1400/05/20 باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 369/3 که به پالك 369/8 استاندارد سازى گردیده 
واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان که درصفحه 417 دفتر 513 امالك 
ذیل ثبت 120495 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شــماره سریال 709012 صادر و 
تسلیم گردیده و طى سند انتقال قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال  و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/08/11 - 
1215054/م الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى/8/284
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3573 مورخ 1400/07/21آقاى تورج بهمنى فرزند حمید ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 155/05مترمربع  قسمتى از پالك ثبتى شماره 6   اصلى واقع در بخش 12 حوزه 

ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26 -1215214/ 
م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى/8/285

آگهى تغییرات
شــرکت عمران و ارتباط نقش جهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 31612 
و شناســه ملى 10260521663 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/06/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع 
فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه 
گردید: خرید و فروش، توزیع، صادرات 
و واردات کاالهاى مجاز بازرگانى مرتبط 
با محصــوالت کشــاورزى- خوراك 
دام (علوفه هاى دامــى) و نهاده هاى 
دامى و داروهــاى دامى. ثبت موضوع 
فعالیت به شــرح مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در 
صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى 
باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1213375)

آگهى انتقالى
شرکت مبین فوالد راوند خاورمیانه با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 6740 و شناسه ملى 14008962723 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/04/20 مرکز اصلى شرکت مبین فوالد راوند 
خاورمیانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64043 
از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى کاشان به نشانى 
: استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزى 
، شهر کاشــان، محله زیارتى ، کوچه ((تفرشى)) ، 
کوچه شهید محمود قدیرى ، پالك 0 ، طبقه همکف 
و کد پستى به شماره 8715146189 انتقال یافت و 
در این اداره بشماره6740 بثبت رسید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى کاشان (1213390)

آگهى تغییرات
شــرکت طعم ماندگار گل پاك ســهامى خاص به 
شماره ثبت 1482 و شناسه ملى 14006175182 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس .استان 
اصفهان ، شهرستان گلپایگان ، بخش مرکزى ، شهر 
گلپایگان، محله مسجد جامع ، مسجدجامع (جانبازان) 
، کوچه 26 ، خیابان مسجد جامع ، پالك 470 ، طبقه 
اول کدپســتى 8771844988 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى گلپایگان 

(1213382)

آگهى تغییرات
شــرکت عمران گســتران زنده رود 
سهامى خاص به شماره ثبت 31797 
و شناســه ملى 10260523494 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : حســن کریمى1289164312 
بعنوان رئیس هیئت مدیره و ســمانه 
معتمدى قهفرخــى 4623539369 
بعنوان نائــب رئیس هیئــت مدیره 
و کاوه نیک فرجــام 1291988939 
بعنــوان مدیرعامل و ایمــان یزدانى 
1293228192بعنــوان عضو هیئت 
مدیره بــراى مدت دو ســال انتخاب 
شــدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1213381)

آگهى تغییرات
شرکت اســپادان فلز آتین سهامى خاص 
به شــماره ثبت 52096 و شناســه ملى 
14004117093 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/06/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حسام عالمى 
نیا بشماره ملى 1289138745و به سمت 
رئیس هیئــت مدیره و مدیــر عامل خانم 
طاهره کاویانى باغبادرانى بشــماره ملى 
6209411460 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره خانم تابنده غالمى بشماره ملى 
1288738374 به سمت عضو هیئت مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق واسناد مالى و بهادار وتعهدات شرکت 
از قبیل چک ،ســفته،بروات،قراردادهاى 
تعهدآور، استفاده از حسابهاى جارى و ثابت 
در بانکها با امضا ء رئیس هیات مدیره همراه 
با مهرشرکت معتبر میباشد.ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره مى باشــد./ 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1213399)

آگهى تغییرات
شرکت اسپادان فلز آتین سهامى خاص 
به شــماره ثبت 52096 و شناسه ملى 
14004117093 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/06/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حســام عالمى نیا به کد ملى 
1289138745و تابنــده غالمى به کد 
ملــى 1288738374و طاهره کاویانى 
باغبادرانى به کدملى 6209411460 به 
عنوان اعضاى اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. قباد کاویانى 
باغبادرانى به کد ملى 6209717421 و 
سارا پارسافر به کد ملى 3256915264 
به ســمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
تراز مالى سال 99 تصویب شد. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1213400)

آگهى تغییرات
شرکت گروه کارخانجات صنعتى حدید قطعه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 29129 
و شناســه ملى 10260498004 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شــرح ذیل تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد .ایجاد یا مشارکت در ایجاد مراکز اسقاط و بازیافت خودروهاى فرسوده اعم از سبک و 
سنگین در تمام نقاط کشور یا سایر کشورها - ایجاد کارگاه هاى بازیافت ضایعات اعم از فلزى 
و غیرفلزى الکتریکى و الکترونیکى و تولید مواد اولیه براى دیگر مصرف کنندگان - استخراج، 
اکتشاف، حق اکتشاف خرید، فروش، فرآورى، فعالیت هاى مرتبط با فعالیت هاى معدنى به جزء 
نفت، گاز، پتروشیمى - انجام کلیه فعالیت هاى تولیدى و معدنى و خدماتى به صورت حق العمل 
کارى و پیمانکارى و کارفرمایى - صادرات در مقابل واردات در خصوص قاعده ورود موقت کاال 
ارائه و خدمات و صادرات کاال از محل ورود موقت - شرکت در مناقصات و مزایده هاى دولتى و 
خصوصى و اخذ ضمانت نامه و LC داخلى الزم در این خصوص(جهت شرکت) - خرید و فروش 
کلیه تجهیزات مورد نیاز کارخانجات - برگزارى نمایشگاه هاى عرضه مستقیم کاال در داخل و 
خارج از کشور به غیر از نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرى .در صورت لزوم پس از کسب مجوز از 
مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1213392)

آگهى انتقالى
شــرکت معدنى کیمیا گستر شهرضا سهامى خاص به شــماره ثبت 2124 و شناســه ملى 14004538105 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/29 مرکز اصلى شرکت معدنى کیمیا گستر شهرضا سهامى خاص 
به شماره ثبت 53111از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى شهرضا بنشانى : استان اصفهان ، شهرستان شهرضا ، بخش 
مرکزى ، شهر شهرضا، محله سیدخاتون ، خیابان خاوران ، کوچه ((شماره9)) ، کوچه (صحراى برزوك آباد) ، پالك 0 ، طبقه 
همکف - کدپستى8615987375 انتقال یافت و در این اداره بشماره 2124 بثبت رسید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1213394)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهام فراز آروند درتاریخ 1400/07/27 به شماره ثبت 69078 به شناسه ملى 14010442346 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و تنظیم طرح هاى 
توجیهى مالى و اقتصادى - طراحى و پیاده سازى سیستم هاى اطالعات مالى و حسابدارى – تنظیم گزارش هاى مدیریتى و کنترل مالى داخلى - تهیه و تنظیم سیستم بودجه بندى کلیه شرکتها و اشخاص حقیقى و حقوقى – عقد تفاهم نامه و قراردادهاى همکارى 
با ارگان هاى دولتى و خصوصى، داخلى و خارجى – ارائه کلیه امور خدماتى در زمینه نظافت منازل مسکونى و ادارات و ارگانها، طبخ و توزیع و تامین غذا، پرستارى و نگهدارى از سالمندان و کودکان در منزل، نظافت اماکن عمومى، فضاى سبز و تامین نیروى انسانى 
موقت و متخصص ارگانها و ادارات دولتى و خصوصى در راستاى اهداف شرکت – ارائه سرویس مدارس و ادارات و حمل و نقل درون شهرى - شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه هاى دولتى و غیر دولتى داخلى و خارجى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و 
موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 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 بهارستان، محله خرم(بلوك 125) ، خیابان فردوسى ، خیابان سعدى 7 ، پالك 545 ، طبقه اول کدپستى 8144156355 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 112 مورخ 1400/07/12 نزد بانک بانک ملى ایران شعبه دروازه شیراز با کد 3113 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى امیر زمانى دارانى به شماره ملى 1150261765 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مفخم زمانى دارانى به شماره ملى 
1159491471 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهرانگیز محمد شریفى دارانى به شماره ملى 1159505624 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء آقاى مهرداد زمانى دارانى به شماره ملى 1159502897 ( سهامدار) منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا 
حاتمى دارانى به شماره ملى 1159489459 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم پروانه ایزدى قهفرخى به شماره ملى 4620668141 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1213398)

آگهى تغییرات
شرکت الماس چدن ایرانیان سهامى خاص به شماره 
ثبت 24017 و شناســه ملى 10260448166 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه 
شرکت از محل مطالبات حال شــده سهامداران و 
صدور سهام جدید از مبلغ 1001000000 ریال به 
مبلغ 2501000000 ریــال افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه بدین شــرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 2501000000 ریال نقدى اســت منقسم به 
250100 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1213750)

آگهى تغییرات
شــرکت الماس چــدن ایرانیان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 24017 و شناسه ملى 
10260448166 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم 
ناظر به کدملى 1287875777 و سیدمسعود 
رحیم اف به کدملــى 1271451557 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1213751)

آگهى تغییرات
شرکت شیوا مشــعل صداقت شرکت سهامى خاص به 
شــماره ثبت 22469 و شناسه ملى 10861891646 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ 1400/07/26 ســرمایه شــرکت از مبلــغ 
210000000000 ریال به 610000000000 ریال 
از محل مطالبات حال شــده و از طریق صدور ســهام 
جدید افزایش یافت که تمامــا پرداخت گردید و ماده 5 
اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 
610000000000 ریال نقدى است که به 61000000 
سهم با نام عادى 10000ریالى منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1213758)

آگهى تغییرات
شرکت پارسا طب سپنتا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54664 و شناسه ملى 14005185523 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : على متقیان پور به کدملى 1287936784 وبسمت رئیس هیئت مدیره و شفق قشقائیان به کدملى 
1756092631 بســمت نایب رئیس هیئت مدیره و ملیحه متقیان پور به کد ملى 1272518256 و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره و على رنجبر به کدملى 1742120881 بسمت مدیر عامل شرکت (خارج از 
سهامداران) براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر ( حسابداران رسمى 
) به شماره ثبت 22018 و شناسه ملى 10103512680 و الناز پازاج به کدملى 1270739794 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء ثابت مدیر عامل بهمراه امضاء 
رئیس هیئت مدیره یا امضاء خانم ملیحه متقیان پور (عضو اصلى هیئت مدیره) به کد ملى 1272518256 
متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1213760)
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اثر فوق العاده نوشیدن آب
 بر درد دیسک کمر و گردن

قاسم اسحاقى جراح و فوق تخصص دیسک و ســتون فقرات درباره دیسک هاى 
ستون فقرات و نقش آنها در بدن اظهار داشت: بدن ما از 5 مهره استخوانى درست 
شده که به وسیله دیســک ها به یکدیگر متصل مى شــوند. دیسک ها باعث مى 
شــوند مهره ها حرکت کنند. در تمامى 24 ساعت حتى در خواب که غلت مى زنیم 

دیسک ها کار مى کنند.
وى افزود: به طور متوسط کمر انسان 8 هزار حرکت در طول شبانه روز دارد.دیسک 
مثل الستیک خودرو از حلقه و هسته تشکیل شده است که حلقه آن 32 الیه دارد. 
دیسک ها در طول زندگى انسان به طور متناوب پس از فرسایش ترمیم مى شوند.
چون دیسک بدن تمامى افراد معموال دچار ترك مى شود ولى پس از مدتى ترمیم 
مى شود. بیمارى دیســک در افرادى ایجاد مى شود که عمل فرسایش در بدنشان 
از ترمیم پیشى مى گیرد. به جز نسج عصبى بقیه نسج هاى بدن به صورت متناوب 

فرسایش دارند و پس از آن ترمیم مى یابند.
این جراح و فوق تخصص دیســک و ستون فقرات گفت: ســتون مهره ها به چند 
دلیل آسیب مى بیند. 80 درصد بیمارى هاى دیسک، ژنتیکى است. حرکات اضافى 
هم موجب مشکل دیسک مى شود. افرادى که سابقه خانوادگى دارند باید شغلى را 
انتخاب کنند تا به کمر فشار نیاید.از میان انسان ها 5 درصد دچار دیسک مى شوند.

فشار نامنظم و زیاد و بدون آمادگى موجب مشکل در دیسک ستون فقرات مى شود 
به عنوان مثال فردى که بدن آماده اى ندارد اگر یک جعبه آب معدنى بلند کند درگیر 

درد دیسک مى شود.
وى افــزود: در برخى حرکات میزان شــکاف هایى که در دیســک پیش مى آید 
موجب بیرون زدگى دیسک و کمر درد مى شــود که اگر این روند بیشتر شود درد 
به سمت پا و باسن مى رود. هرچه دیسک ها بیشــتر بیرون مى زنند درد بیشتر به 
سمت اندام تحتانى مى رود. گزگز و خواب رفتن پاها از دیگر عالمت هاى بیمارى 

دیسک است.
وى درباره نوع شدید بیرون زدگى دیسک گفت : در موارد شدید فرد عالمتى ندارد و 
بیکباره دیسک بیرون مى زند که تمامى رشته هاى عصبى تحت فشار قرار مى گیرند. 
این عالئم به سندروم دم اسب مشهور اســت و در این حالت فرد بى اختیارى ادرار 
و مدفوع دارد و ماهیچه هاى پاهایش به شدت ضعیف شده است. براى پیشگیرى 
از بیرون زدن دیســک ها باید ورزش کرد. بى حرکت بودن ستون مهره ها موجب 
مى شود دیســک بیرون بزند.بیمارى دیسک فقط پاره شــدن نیست بلکه اولین 

مشکل کم آبى دیسک است. نوشیدن آب به صورت تدریجى بسیار موثر است و 
وقتى ورزش مى کنیم دیسک ها به راحتى آب جذب مى کنند. با باالرفتن سن، 

دیسک ها آب از دســت مى دهند بنابر این براى پیشگیرى از بیرون زدن دیسک 
باید دیسک هاى بدن هیدراته شوند. در این بین ورزش از تمامى فاکتورهاى دیگر 
موثرتر است.ماســاژ هم بسیار خوب است به شــرطى که توسط فرد متخصص و

 فیزیوتراپ انجام گیرد.

گاهى رفتارهاى انسان به عنوان یک موجود اجتماعى بسیار عجیب 
است. براى نمونه تجربه لذت بردن از بدبختى دیگران، یک احساس 
بســیار رایج در بین افراد است. بســیارى از ما بدون دلیل خاصى از 

شکست خوردن و ناکامى دیگران خوشحال مى شویم.
خوشحال شدن از شکســت و عدم موفقیت افراد دیگر که لزوما هیچ 
دشمنى در حق ما نکرده اند  ممکن اســت غیر اخالقى و حتى انتقام 
جویانه به نظر برسد. احتماال بیشتر ما تجربه احساس رضایت در هنگام 
مشاهده شکست دیگران را داشته ایم و البته معموال در اعماق ذهن 
خود از بابت این موضوع احساس گناه مى کنیم. در اینجا باید خبر خوبى 
به شما بدهیم زیرا روان شناسان اعتقاد دارند نباید در این رابطه خیلى 

به خودتان سخت بگیرید.
این رفتار انســان نتیجه چندین فرآیند عمیق اســت که مغز انسان 
میلیون  ها سال را صرف تکامل آن کرده است.  اول از همه باید بپذیریم 

که انسان ها حیواناتى اجتماعى هستند.
برخى از دانشــمندان حتى به ما برچســب «فراتر از اجتماعى» مى 

زنند. ما دائمــًا از افراد دیگــر و روابط مان با آنها اطالع داشــته و از 
موقعیت اجتماعى خود آگاه هستیم. این آگاهى از موقعیت را مى توان 
کلید احساس خوشحالى از دیدن شکســت دیگران دانست، زیرا ما

 انسان ها به طور غریزى از سلسله مراتب کلى، نظم  اجتماع و جایگاه 
خود ناراضى بوده و در ضمیر ناخودآگاهمان مى خواهیم مورد پسند، 
احترام و توجه قرار بگیریــم. این بخش بزرگى از نحــوه درك ما از 
جایگاه خود در جهان اســت و بر بســیارى از رفتارها و انگیزه هاى

 ما تأکید مى کند.
راه هاى زیادى براى بهبود وضعیت اجتماعى شــما وجود دارد. شما 
مى توانید به موفقیت هاى مهمى دست یابید، در کارتان موفق شوید، 
بهترین امکانات را در اختیار بگیرید و در کل  تالش کنید با  باال بردن 

موقعیت اجتماعى ، احساس خوبى داشته باشید.
طبیعتا هر یک از موارد باال سبب مى شود در مغز ما لذت ناشى از پاداش 
ایجاد شود و در این میان عکس موضوع فوق نیز صادق است. مطالعات 
نشان داده اند که داشتن موقعیت اجتماعى پایین بسیار استرس زا بوده 

و براى سالمتى انسان مضر اســت. اما از آنجایى که همه چیز 
ذهنى و نسبى است، یکى از راه هاى بهبود وضعیت اجتماعى 

شما این است که شخص دیگرى دچار شکست شده و 
وضعیت خود را پایین بیاورد. 

بنابراین، وقتى مى بینیم که شــخصى دچار ناکامى 
شــده و در نتیجه موقعیت اجتماعى خود را از دست 
بدهد، مى توانیم بدون هیچ هزینه  اى براى خودمان، 

احساس رضایت داشته باشیم. 
به خاطر داشته باشید این احساس غیر طبیعى نبوده 
و در حدى که روى رفتار و زندگى عادى شما تاثیر 
نگذارد، قابل پذیرش است. در پایان ذکر این نکته 

ضرورى اســت که اگر این احساس سبب شد شما اقدام 
به دسیسه چینى و انجام فعالیت هاى جدى براى شکست 
خوردن دیگران کنید، بهتر است به یک مشاور مراجعه کرده 

و از کمک هاى روان شناسى بهره ببرید.

از افسردگى پس از کرونا چه مى دانید؟
همه گیرى فعلى کووید-19 یک وضعیت خاص و نادر اســت. این بیمارى مى تواند سالمت افراد را از نظر جسمى 
و همچنین روانى تحت تأثیر قرار دهد؛ که در زمینه سالمت روان، بســیارى از افراد واکنش هاى ناشى از استرس، 
اضطراب و افسردگى را تجربه خواهند کرد. افسردگى مى تواند به شــکل هاى گوناگون فیزیکى، روانى، عاطفى و 

رفتارى در هر فرد ظاهر شود.

عالئم فیزیکى:
ســردرد، گرفتگى گردن، مشکالت گوارشــى، اختالالت خواب، 
کاهش اشتها، کسالت و خستگى، عالئم روانى و عاطفى، احساس 
ناامنى و نگرانى، احساس غرق شــدن در وقایع و ناتوانى در مواجهه 
با آنها، منفى نگرى نسبت به اتفاقات روزمره، احساس ناامیدى، غم 

و عصبانیت.

عالئم رفتارى:
عدم تمرکز، تحریک پذیرى، پرخاشگرى، گریه، گوشه گیرى و انزوا، 

ناتوانى در تصمیم گیرى

راه هاى بهبود:
عالئم استرس، اضطراب و افسردگى در زمینه یک بیمارى همه گیر 
بسیار طبیعى هستند و اکثر مردم منابع و توانایى سازگارى با این نوع 

شرایط را دارند.
در قدم نخســت باید به نحوه سازگارى خود با شــرایط دشوار تکیه 
کنید. آگاهى خود را نسبت به بیمارى کرونا و پیامدهاى آن افزایش 
دهید؛ اطالعات ناکافى و یا متناقض ممکن اســت اضطراب شــما 
را تشــدید کند. مراقب گزارش هــاى خبرى هیجانى یــا اخبارى 
که از منابع کمتر شناخته شــده یا مشــکوك منتشــر مى شــوند، 
باشــید. براى تأیید چنین اطالعاتى، از منابع رســمى شناخته شده

 کمک بگیرید. 
اینکه به اندازه کافى از ویروس کووید-19 و عوارض جانبى آن مطلع 
باشید، مهم است اما باید بدانید زمانى را که صرف جستجوى اطالعات 
و همچنین گوش دادن به گزارش هاى مربوط به این موضوع مى کنید 
را مى بایســت تاحدودى محدود کنید چرا که اطالعات بیش از حد 
منجر به تشدید واکنش هاى اضطرابى شــما و در نتیجه دچار شدن 

به افسردگى مى شود.

فشار خون مناسب کودکان و نوجوانان در سنین بین 14 
تا 19 سالگى فشار خون طبیعى 117 بر روى 77 است. 
حداقل فشار خون براى این ســنین 105 بر روى 73 و 
حداکثر فشار خون براى این سنین 120 بر روى 81 است.
فشــار خون نرمال براى افراد جوان در سنین 20 تا 24 
سالگى 120 بر روى 79 است، حداقل فشار خون براى 
این سنین 108 بر روى 75 و حداکثر فشار خون براى این 

سنین 132 بر روى 83 است.
فشــار خون نرمال براى افراد جوان در سنین 25 تا 29 
سالگى 120 بر روى 79 است. حداقل فشار خون براى 
این سنین 108 بر روى 75 و حداکثر فشار خون براى این 

سنین 133 بر روى 84 است.
فشار خون طبیعى در سنین 30 تا 34سالگى 122بر روى 
81است و حداقل این فشار در این سنین 110بر روى 77و 

حداکثر این فشار 134 بر روى 85 است.
فشار خون طبیعى در سنین 35تا 39 سالگى 123بر روى 
82است و حداقل این فشار در این سنین 111بر روى 78و 

حداکثر این فشار 135 بر روى 86 است.
در سنین بین 40 تا 44 سالگى فشار خون طبیعى 125 بر 
روى 83 است. حداقل فشار خون براى این سنین 112 
بر روى 79 و حداکثر فشار خون براى این سنین 137 بر 

روى 87 است.
در سنین بین 45 تا 49 سالگى فشار خون طبیعى 127 بر 
روى 84 است. حداقل فشار خون براى این سنین 115بر 
روى 80 و حداکثر فشــار خون براى این سنین 138 بر 

روى 88 است.
فشــار خون نرمال براى افراد در سنین 50 تا 54سالگى 
128 بر روى 85 است. حداقل فشار خون براى این سنین 
116 بر روى 81 و حداکثر فشار خون براى این سنین 142 

بر روى 89 است.
فشــار خون نرمال براى افراد در سنین 55 تا 59سالگى 
131بر روى 86است.حداقل فشار خون براى این سنین 
118 بر روى 82 و حداکثر فشار خون براى این سنین 144 

بر روى 90 است.
فشــار خون نرمال براى افراد در سنین 60تا 64سالگى 
134 بر روى 87 است. حداقل فشار خون براى این سنین 
121 بر روى 83و حداکثر فشار خون براى این سنین 147 

بر روى 91 است.
با افزایش سن فشار خون کمى افزایش مى یابد. میانگین 
فشار خون براى افراد مسن 60 تا 70 ساله 87/134 است.

 ورزشکاران به دلیل ورزش و فعالیت بدنى، ضربان قلب 
پایین تر و در نتیجه فشار خون پایین ترى نسبت به افراد 
عادى دارند. فشار خون مطلوب براى ورزشکاران کمتر 
از 120/80 است. اگر فشار خون نرمال است یعنى کمتر 
از 120/80 اســت حداقل هر 2 سال یکبار فشار خون را 

اندازه بگیرید.
اگر فشار خون سیستولیک بین 120 و 139 و دیاستولیک 
بین 80 تا 89 است، هر سال فشــار خون خود را اندازه 

بگیرید؛ شما مستعد ابتال به فشار خون باال هستید.
اگر فشــار خون 140/90 یا باالتر باشد شما فشار خون 
باال دارید و باید به پزشک خود 
مراجعه کــرده و اقدامات 
الزم براى کنترل فشار 

خون باال را آغاز کنید.

فشار خون مناسب 
براى سنین مختلف کسانى که از شکست دیگران خوشحال مى شوند، بخوانند

برخى افراد شاغل در زمان احساس گرسنگى به سمت و سوى مصرف غذا هاى ناسالم مى روند 
که در اینصورت الزم است تا با نگهدارى اندکى فندق در کمد خودتان به جاى خوردن فست فود 

و غذا هایى که به بدن آسیب مى رسانند فندق را در گزینه هاى انتخابى خود قرار دهید.
از فواید فندق مى توان به کاهش فشار خون اشاره کرد، همچنین کسانى که سنگ کلیه دارند باید 
روزانه 15 عدد فندق مصرف کنند تا مشکالتشان بهبود یابد و افرادى هم که درد هاى عضالنى 

باعث آزار و اذیت آن ها مى شود از مصرف روزانه 10 عدد فندق غافل نشوند.
فندق براى کاهش وزن تاثیر بسیار زیادى دارد و یکى از موثر ترین فواید آن جلوگیرى از بروز انواع 
مختلف سرطان است؛ چرا که به مقدار بسیار زیادى باعث تامین منگنز بدن مى شود و به علت 

دارا بودن اثر ضد انعقادى مى تواند سلول هاى سرطانى را مهار کند.
فندق براى مادران باردار فواید زیادى را دارد و مصرف آن مى تواند تقویت سیستم ایمنى بدن را به 
همراه داشته باشد؛ همچنین مواد مغذى موجود در فندق باعث رشد جنین خواهد شد. گفتنى است 
که فندق به علت دارا بودن اسید فولیک از بروز نقص لوله  عصبى براى جنین در دوران باردارى 

جلوگیرى خواهد کرد و به رشد بافت جنین در دوران باردارى کمک مى کند.
فندق داراى ویتامین هاى زیادى اســت و همین عامل باعث مى شــود تا از بروز بیمارى هاى 
مختلف جلوگیرى کند، امروزه بیشتر بانوان کشــورمان با مشکل کم خونى دست و پنجه نرم 

مى کنند؛ بنابراین از آن جایى که فندق یکى از بهترین غذا ها به عنوان منبع 
ویتامین E است دریافت مقدار کافى ویتامین E از هر بیمارى مرتبط 

با کم خونى جلوگیرى مى کند، زیرا 
باعث تقویت سیستم ایمنى 
بدن نیز خواهد شد. گفتنى 
اســت که با مصرف فندق، 

شما تقریبا 30 درصد از مصرف 
روزانه آهن را دریافت مى کنید.

کلسیم یک ماده معدنى مهم و مورد نیاز بدن براى تشکیل و استحکام استخوان و دندان هاست 
و وجود آن براى عملکرد صحیح قلب و سایر عضالت بدن ضرورى است.

کمبود کلسیم مى تواند خطر پوکى استخوان، استئوپنى و هیپوکلسمى را افزایش دهد. افرادى که 
در کودکى میزان کافى کلسیم دریافت نمى کنند، قد آنان در بزرگسالى رشد کافى ندارد. مقدار 
توصیه شده کلسیم را مى توان از طریق مصرف مواد غذایى، مکمل ها و ویتامین ها به دست آورد.
احتمال کمبود کلسیم با افزایش سن بیشتر مى شود. عوامل دیگرى نیز وجود دارند که فرد را در 

معرض خطر قرار مى دهند:
- عدم دریافت میزان کافى کلسیم براى مدت طوالنى به خصوص در دوران کودکى

- برخى داروها جذب کلسیم را کاهش مى دهند
- عدم تحمل غذاهاى غنى از کلسیم

- تغییرات هورمونى در زنان
- فاکتورهاى ژنتیکى خاص

عالئم شایع هیپوکلسمى (بیمارى کمبود کلسیم)
- مشکالت عضالنى: افراد مبتال به کمبود کلسیم ممکن است دچار درد عضالنى، گرفتگى و 
اسپاسم شوند. این افراد همچنین ممکن اســت در هنگام راه رفتن یا حرکت دچار درد در ناحیه 
ران و بازو شوند. بى حسى و سوزن سوزن شدن دست ها، بازوها، پاها و اطراف دهان نیز ممکن 

است در این افراد مشاهده شود.
- خستگى شدید: سطح پایین کلســیم مى تواند منجر به خستگى مفرط شده و باعث شود فرد 
همیشه احســاس تنبلى داشته باشد. همچنین ممکن اســت به بیخوابى منجر شود. به عالوه 
خستگى ناشى از کمبود کلسیم مى تواند با احساس سبکى سر، سرگیجه و مه مغزى همراه باشد 

و مى تواند منجر به عدم تمرکز، فراموشى و گیجى شود.
- مشکالت ناخن و پوست: کمبود کلسیم در طوالنى مدت مى تواند به خشکى پوست، شکنندگى 

ناخن ها، زبرى موها، اگزما، التهاب پوست، خارش پوست و پسوریازیس منجر شود.
- پوکى استخوان: استخوان ها کلســیم را به خوبى ذخیره مى کنند اما وقتى سطح کلسیم در 
بدن کم باشد، بدن کلسیم مورد نیاز خود را از استخوان ها برمى دارد و در نتیجه آنها را شکننده 

و مستعد آسیب کند.
- مشکالت دندانى: زمانیکه سطح کلسیم بدن پایین باشد، کمبود این ماده مغذى را از طریق 
دندان ها جبران مى کند که ممکن است به مشکالت دندانى مانند پوسیدگى و شکنندگى دندان، 

تحریک شدن لثه ها و تضعیف ریشه هاى دندان منجر شود. 
- افسردگى: نتایج مطالعات نشان داده که کمبود کلسیم ممکن است با اختالالت خلقى از جمله 

افسردگى مرتبط باشد. اگرچه تحقیقات بیشترى براى تایید این نتایج مورد نیاز است.
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ت. اما از آنجایى که همه چیز 
بهبود وضعیت اجتماعى 

دچار شکست شده و 

دچار ناکامى صى
ى خود را از دست 
ى براى خودمان، 

یر طبیعى نبوده 
عادى شما تاثیر 
ن ذکر این نکته 

س سبب شد شما اقدام
ى جدى براى شکست 
ک مشاور مراجعه کرده 

برید.
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خون باال را آغاز کنید.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دنیا پشــت کرده و شــتابان مى گــذرد و از آن جز، ته مانــده اى چون 
ته مانده آبى در ته ظرفى، که آب آن ریخته باشد، باقى نمانده است. 
بدانید، که آخــرت روى آورده و هــر یــک از آن دو را فرزندانى 
است. شما فرزندان آخرت باشید نه فرزندان دنیا. زیرا هر فردى 
در روز قیامت به پدرش مى پیوندد. امروز روز عمل است نه حساب 

و فردا، روز حساب است نه عمل.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

منابع

مبلغ مصوبشرحردیف
عملکرد 6 ماهه ( ریال )6 ماهه 1400

درآمدها
60،010،000،00074،443،312،106درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى110000
925،000،0002،627،456،108درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى120000

بهاء خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى 130000
12،525،000،0009،547،523،906شهردارى

2،810،000،0001،704،938،517درآمدهاى حاصل ازوجوه و اموال شهردارى140000
2،500،000،000240،379،720کمک هاى اعطایى دولت و سازمانهاى دولتى150000
2،500،000،0001،672،379،909اعانات ، کمکهاى اهدایى و دارائى ها160000
81،270،000،00090،235،990،266جمع کل درآمدها100000

جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى200000
45،500،000،00062،178،070،500 سرمایه اى

00جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى مالى300000
منابع بودجه کل تلفیقى شهردارى                                                 152،414،060،766

مصارف

مبلغ مصوبشرحردیف
عملکرد 6 ماهه ( ریال ) 6ماهه 1400

مأموریت ها و مصارف 

6،000،000،00023،383،548،200کالبدى و شهرسازى1

17،930،000،00033،045،657،150محیط زیست و خدمات شهرى 2

1،775،000،00050،937،480ایمنى و مدیریت بحران3

33،653،330،00024،520،775،217حمل و نقل و ترافیک4

2،375،000،0001،277،656،100خدمات مدیریت5

25،416،670،00018،975،115،463اجتماعى و فرهنگى 6

87،150،000،000101،253،689،610جمع کل مأموریت ها

39،620،000،00054،972،014،371جمع کل مصارف شهردارى

          مصارف بودجه کل تلفیقى شهردارى                                                156،225،703،981

درآمدها و منابع حاصل شده و هزینه ها و اعتبارات مصرف شده شهردارى چرمهین ( شش ماهه ابتداى سال 1400)

  * افزایش در عملکرد مربوط به مأموریت ها و مصارف شهردارى ها نسبت به پیش بینى 6 ماهه مرتبط با قطعى نمودن    
على الحساب ها و منظور نمودن به حساب هزینه ها مى باشد 

مبلغ / ریال مبلغ / ریال شرح گزارش و اقدامات ردیف 
_163,670,000,000 بودجه مصوب سال ۱1399

_216,624,479,839 تفریغ بودجه سال ۲1399

_253,540,000,000 بودجه مصوب سال ۳1400

1,030,000,000,000 _ارزش گذارى اجراى 44 پروژه افتتاح شده عمرانى ،ترافیکى ،گردشگرى ، ورزشى ،خدماتى ،زیست محیطى و امدادى۴
90,000,000,000 _پرداخت دیون و بدهى اشخاص حقیقى و حقوقى مربوط به سنوات گذشته شهردارى ۵
85,000,000,000 _مطالبات شهردارى از دستگاههاى اجرایى بر اساس موارد ثبت شده در سامانه سماد ۶
25,000,000,000 _دیون شهردارى به اشخاص حقیقى و حقوقى بر اساس موارد ثبت شده در سامانه سماد ۷

شــهردار چرمهین از افتتاح 44 پروژه و کلنگ 
زنى 4 پروژه خبر داد.

شــهاب ثابت راســخ گفت: آئین افتتاحیه 44 
پروژه عمرانى ، گردشگرى ، ترافیکى ، زیست 
محیطى، ورزشى ، خدماتى و امدادى به ارزش 
103 میلیارد تومان با حضور دکتر جمالى نژاد 
معاون عمران و توســعه شــهرى و روستایى 
وزارت  کشور و رئیس ســازمان شهرداریهاى 

کشور، برگزار گردید.
ثابت راسخ اظهار کرد: 44 پروژه یاد شده در تمام 
نقاط شهر با رعایت توسعه همه جانبه و توازن 
محلى و فرامحلى در شرایط اقتصادى ناشى از 
تحریم هاى ظالمانه اســتکبار جهانى و شیوع 

بیمــارى کرونا ویروس به همت شــهردارى 
چرمهین در دوره پنجم شوراى اسالمى شهر 
اجرا و به بهره بردارى رســیده اســت. ارزش 
44 پروژه افتتاح شده مبلغ 103 میلیارد تومان  

مى باشد.
در حاشــیه مراســم افتتاحیه 4 پروژه شامل 
دهکده فرهنگى تفریحى چهــره مینو ، هتل 
سوئیت و رستوران و تاالر پذیرایى منطقه نمونه 
گردشــگرى آبشار شــاهلوالك توسط دکتر 

جمالى نژاد کلنگ زنى شد.
پروژه هاى افتتاح شده شــامل: احداث محور 
گردشــگرى و جــاده ســالمت مســیر پنج 
کیلومترى دوچرخه سوارى و پیاده راه ایستگاه 

دوچرخه ســوارى و امکانات رفاهى، ورزشى 
تفریحى، موزه مردم شناسى و مرکز فرهنگى 
محله ناروندى، بلوار ســردار شــهید مهندس 
نعمتى ، بلوار پیامبر اعظم (ص)، بلوار آبشــار، 
بلوار باغ فردوس، بلوار فاطمــه الزهرا  (س)، 
خیابان آبشار دوازدهم، خیابان آبشار پانزدهم، 
زمین چمن مصنوعى فوتبال، کمپ گردشگرى 
شالورا، بوستان معلم، بوستان گردشگرى الله 
واقاقیــا، رمپ خروجى تقاطع غیر همســطح 
چرمهین باغبهادران، باغ بانوان، آرامســتان 
بهشــت زهرا، اســتخر ذخیره آب 5000 متر 
مکعبى، خط انتقال آب 12 کیلومترى، مزرعه 
30 هکتــارى گل محمدى، باغ گــردو، باغ 

زرشک، مزرعه زعفران، بادامستان، توتستان، 
نماد و خانه کوهنورد، مرمت و بازسازى هفت 
رشته قنوات شهر، طراحى و اجراى شبکه جمع 
آورى هدایت و دفع آب هاى سطحى، اجراى 
سیستم پایش تصویرى پالك خوان مبادى و 
خروجى و بلوارهاى سطح شهر، احداث آبشار 
مصنوعى، زیرسازى و آسفالت معابر به مساحت 
6000 متر مربع، پیاده رو ســازى 20000 متر 
مربع، اجراى سیستم نوین آبیارى تحت فشار 
قطره اى و مه پاش فضاى سبز شهرى، تجهیز 
شهردارى به دستگاه ها و ماشین آالت عمرانى، 
راه سازى ، خدماتى و تعدادى پروژه دیگر است.

نیازمند آسیب شناسى گردشگرى 
در استان اصفهان هستیم

دکتر جمالى نژاد معاون عمران و توسعه شهرى 
وزیر کشور و رئیس ســازمان شهردارى هاى 
کشــور در آیین افتتاحیه 44 پروژه شهردارى 
چرمهین گفت: خداى را شاکرم که در شهرى 
حاضر شــدم که یکى از شــهرهاى زیبا و با 
پتانسیل بسیار باالى گردشــگرى در استان 
اصفهان است و با تالش شبانه روزى شهردار 
سختکوش و پیشکســوت جناب آقاى ثابت 
راسخ و همراهى شوراى اسالمى شهر و سایر 
مدیران شــهرى این اتفاقات نیکو رقم خورده 
اســت. دکتر جمالى نژاد افزود: در چند ســال 
گذشته ســیل در 25  اســتان مشکالت مالى 
تورم اقتصادى و ویروس منحــوس کرونا به 
تنهایى دنیا را دچار یک بحران کرد هر کدام در 
مسیر خدمات رسانى به مردم کشور سختى ها و 

مشکالت خاص خود را ایجاد نمود اما به فضل 
الهى و با تالش مدیران این مشکالت نه تنها 
سبب توقف پروژه ها نگردید حتى در سرعت 
خدمات رسانى هم مشــکلى ایجاد ننمود که 
باید از تالش ها و خدمات همه مدیران تشکر 
و قدردانى نمود که این اتفاق ها جز با وحدت و 

همدلى و تالش رقم نمى خورد. 
رئیس سازمان شــهردارى هاى کشور گفت: 
حرکتى که در شــهر چرمهین با تالش مثال 
زدنى شــهردار محترم و حمایت هاى اعضاى 
شــوراى اسالمى شــهر در زمینه گردشگرى 
ایجاد شده است باید در سالهاى آینده و توسط 
شــهردار و شــوراهاى آینده نیز با قدرت تر و 
دقیق تر ادامه پیدا کند تا بتــوان نتیجه آن را 
دید. در بحث گردشــگرى باید پیوست هاى 
مناسب ایجاد شود و حتى از مسئولین مربوطه 
در استان در خواست دارم در زمینه گردشگرى 
آسیب شناسى نمایند. ما نه فقط در چرمهین و 
اســتان اصفهان به آسیب شناسى گردشگرى  
احتیاج داریم که در کل کشور این مسئله باید 
مورد بررسى قرار گیرد و از ظرفیت گردشگران 
خارجى در آثار تاریخى و موزه ها و گردشگرى 
اسالمى و گردشگرى طبیعى بایستى استفاده 
شود و در دوران پسا کرونا نتایج این پروژه ها و 

این تالش ها دیده شود. 
دکتر جمالى نژاد در پایان از تالش هاى ارزنده 
شهردار چرمهین و کارکنان شریف شهردارى و 
حمایت هاى شوراى اسالمى شهر در راستاى 
اجرا و بهره بــردارى از 44 پروژه مهم در نقاط 

مختلف شهر چرمهین تشکر و قدردانى نمود.

در مراسمى با حضور معاون وزارت کشور و جمعى از مقامات محلى و استانى صورت گرفت

افتتاح 44 پروژه و کلنگزنى4 پروژه در چرمهین

گزارش عملکرد شهردارى چرمهین  ( اقدامات و فعالیت هاى انجام شده درخصوص تحقق درآمدها و هزینه ها ) 


