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استامینوفن هر دردى را ساکت نمى کند95 درصد جانباختگان کرونا واکسن نزده بودند«زیرخاکى 3» کلید خوردخرید پوشاك کمتر از نصف شده است چرا مهدوى کیا  اللهیار را دعوت نکرد؟  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا باید 
زردچوبه 

مصرف کنیم؟

آینده اصفهان در دید نخبگان تیره شده است 
3

زرد چوبه یکى از ادویه هاى شناخته شده و پرطرفدار است. بسیارى   
به دلیل رنگ و بویى که این ادویه به غذا مى دهد، از آن در تهیه 

غذا استفاده مى کنند. اما ممکن است 
شگفت انگیز ترین خواص آن را ندانند. به باور متخصصان 

تغذیه و سالمت، زردچوبه یکى از ادویه هایى است...

حساسحساس
 مهیج مهیج
  متفاوتمتفاوت

چهل  و یکمین مصاف چهل  و یکمین مصاف 
ذوب آهن و سپاهان ذوب آهن و سپاهان 
فردا برگزار مى شودفردا برگزار مى شود

5

رئیس دانشگاه صنعتى با اشاره به مهمترین مشکالت استان؛ 

سلمانى دومین گلزن برتر 
زیر 23 ساله هاى آسیا

یاسین سلمانى هافبک 19 ساله تیم امید، با به ثمر رساندن چهار گل 
در مرحله مقدماتى، در جایگاه دوم گلزنان این مرحله قرار گرفت.

رقابت هاى مرحله مقدماتى براى تیم امید ایران در شرایطى خاتمه 
یافت که شاگردان مهدوى کیا موفق به ثبت 9 گل طى 3 مسابقه 

شدند و با کسب 9 امتیاز به عنوان تیم اول...
3

7

در صفحه 5 بخوانید

تکذیب خبر ابتالى 
دانش آموزان 

اصفهانى به کرونا 
در مدارس

واکسیناسیون کارمندان اصفهانى به کجا رسید؟
بخشنامه اى که به نظر مى رسد اجرا نمى شود

3

4

3

3

عضو شوراى اسالمى عضو شوراى اسالمى 
شهر اصفهان:شهر اصفهان:

خشکى خشکى 
گاوخونى گاوخونى 

شمال ایران را شمال ایران را 
تهدید مى کندتهدید مى کند

استاندار اصفهاناستاندار اصفهان
 اعالم کرد؛ اعالم کرد؛

قیمت مرغقیمت مرغ
 در اصفهان  در اصفهان 
باید پایین ترباید پایین تر

 باشد باشد

مهدى باقربیگى: رقابت واقعى مهدى باقربیگى: رقابت واقعى 

گالیه بازیگر «قصه هاى مجید» از گالیه بازیگر «قصه هاى مجید» از 
پارتى بازى و باندبازى!پارتى بازى و باندبازى!

 شرکت گازاستان اصفهان  درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع: اجراى عملیات لوله گذارى پراکنده پلى اتیلن بطول حدود 12 کیلومتر شبکه در اقطار 63 تا 160 میلیمتر ، ساخت 

ونصب 7 مورد انشعاب پلى اتیلن  جهت گازرسانى به واحدهاى تولیدى بند ق در شهرستان لنجان و توابع
به شماره فراخوان (     2000091138000146   ) مورخ (1400/08/05) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت  )ستاد(  به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را 

محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53099773 مورخ 1400/08/08مى باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت08:45روز شنبه  تاریخ 1400/08/08 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00روزچهار شنبه تاریخ  1400/08/19مى باشد.
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 1400/08/29 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 30: 09 روزیکشنبه تاریخ 1400/08/30 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:1,262,000,000 ریال مى باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5  تاسیسات و تجهیزات الزامى مى باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : 
آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك-  امور قراردادها و تلفن (داخلى 

031-38132 (2466
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021 41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893
 شرکت گازاستان اصفهان

فراخوان آگهی مناقصه عمومی 

م الف :1217056

نوبت دوم نوبت دوم 

بدینوسیله از کلیه شرکا  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه  مجمع عمومى  فوق العاده 
و عادى بطور فوق العاده  که به ترتیب در ســاعات 8 و 10صبح مورخ 25 /08 /1400در محل  
اصفهان خورزوق بلوار قائم مقام فراهانى شرکت حمل و نقل شایان راه ترابر تشکیل مى گردد 

حضور به هم رسانید.
دستور جلسه   مجمع عمومى فوق العاده

نقل و انتقال سهم الشرکه 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 

انتخاب مدیران - انتخاب روزنامه  

  

رئیس هیأت  مدیره

آگهى دعوت مجامع عمومى فوق العاده و  عادى بطور فوق العاده 
شرکت حمل و نقل بین المللی شایان راه ترابر با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت59122 و شناسه ملى 10102137909

4

. بسیارى   
 تهیه

ن

 به دنبال اقدامات اثربخش بانک رفــاه کارگران در حوزه 
مسئولیت هاى اجتماعى به ویژه حمایت از ایتام و فرزندان 
محسنین، رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) از اسماعیل 

هللا گانى مدیرعامل این بانک قدردانى کرد.
به گزارش روابط عمومى بانک رفاه کارگران، سید مرتضى 
بختیارى رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) در نامه اى به 
اسماعیل هللا گانى مدیرعامل بانک رفاه کارگران از تالش ها 

و اقدامات وى در راستاى تحقق پویش «ایران مهربان»، 
قدردانى کرد. براساس این گزارش، بانک رفاه کارگران در 
راستاى ایفاى نقش موثر در حوزه مســئولیت اجتماعى از 
پویش مذکور که با هدف حمایت از ایتام و فرزندان محسنین 
برگزار شد، حمایت کرد. الزم به ذکر است، اقدامات بانک در 
راستاى ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى در سال هاى اخیر 
بسیار پر رنگ بوده اســت که از جمله این اقدامات مى توان 

به احداث مدرسه و مراکز بهداشتى و درمانى در مناطق کمتر 
توسعه یافته، اهداى تبلت به دانش آموزان محروم، توزیع اقالم 
بهداشتى در حاشیه شــهرها، حمایت تسهیالتى از فعاالن 
حوزه سالمت، اهداء کمک هاى بالعوض به دانشگاه هاى 
علوم پزشکى، مشارکت در تجهیز برخى از بیمارستان هاى 
کشور، خرید و اهداء تانکرهاى آبرسانى به مناطق محروم 

کشور و.... اشاره کرد.

قدردانى رئیس کمیته امداد از مدیرعامل بانک رفاه کارگران 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نجف آباد گفت: ســند 
ســاختمان شــهردارى دهق و مدرسه شــهید اژه اى 

نجف آباد به نام اوقاف و امور خیریه صادر شد.
حجت االسالم رضا صادقى با اشــاره به اسناد دریافتى 
براى موقوفات شهرستان نجف آباد از ابتداى سال جارى 
تاکنون اظهار داشــت: از ابتداى سال جارى تاکنون 18 
سند را در سامانه جامع موقوفات ثبت کرده ایم. وى گفت: 
بیشتر این موقوفات غیر انتفاعى و شامل مساجد، تکایا، 

باغات و ... بوده است.
رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه نجف آباد با اشــاره به 
مهم ترین ســند دریافتى براى موقوفات شهرســتان 
نجف آباد تصریح کرد: در یک مورد ســند 18 هزار متر 
زمین در مرکز شــهر نجف آباد که در تصرف آموزش و 
پرورش است و مدرسه شهید اژه اى این شهر در آن واقع 

است به نام اوقاف صادر شده است.

وى افزود: این سند به نام موقوفه محمدابن عبدا... که با 
نیت تأمین هزینه هاى مسجد و حسینیه ارشاد وقف شده 

صادر شده است.
حجت االســالم صادقى ارزش ریالى این موقوفه را 72 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این موقوفه اخیراً به نام 

اوقاف سند خورده است.
وى با اشاره به دریافت سند زمین 11 هزار مترى موقوفه 
شیرعلى در شهر دهق نیز ابراز داشت: نیت این موقوفه 

خیرات و مبرات مطلق در شهر دهق بوده است.
رئیس اداره اوقاف و امــور خیریه نجف آباد تصریح کرد: 
ساختمان شــهردارى دهق در این موقوفه واقع شده و 
ارزش ریالى این موقوفه نیز 11 میلیــارد تومان برآورد 

شده است.

ثبت سند ساختمان شهردارى دهق و مدرسه اژه اى نجف آباد به  نام اوقاف

مراسم معارفه شهردار جدید فالورجان برگزار شد.
این مراسم در سالن اجتماعات دانشــگاه آزاد اسالمى 
فالورجان با حضور حجت االسالم والمسلمین قدوسى 
نماینده ولــى فقیه در شهرســتان و امام جمعه شــهر 

فالورجان، ذاکرى هرندى مدیرکل دفتر امور شــهرى 
و شوراهاى اســتاندارى اصفهان و فرماندار شهرستان 

فالورجان برگزار گردید.
ذاکرى هرندى در این مراســم با ابالغ حکم محمدعلى 
عزیزى به عنوان شــهردار جدید فالورجان، از خدمات 
و تالش هاى جواد نصرى شهردار پیشین این شهر نیز 

مراتب قدردانى را بعمل آورد.
در این مراســم همچنین از ســوى فرماندار شهرستان 
فالورجان از زحمات ســه ماهه سرپرســت شهردارى  
حمیدرضــا نیکوصفــت و حمیدرضا قاســمى معاونت 
مالــى ادارى شــهردارى فالورجــان نیــز تقدیــر

 و تشکر بعمل آمد.

معرفى شهردار جدید فالورجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بر تامین پایدار آب شرب مردم در شرایط 
خشک آب و هوایى این استان تاکید کرد.

هاشم امینى در دومین نشست شوراى مدیران این شرکت در سال 1400 گفت: با توجه 
به استمرار سال هاى خشک و کاهش شدید منابع آبى، راهکارهاى تامین پایدار آب شرب 

در سطح استان باید بیش از پیش تحلیل و بررسى شود. 
وى با اشاره به گذر ازکم آبى تابستان امسال گفت: تابستان امسال هر قطره از منابع آبى 

به منظور توزیع عادالنه آب با استفاده از فناورى هاى نوین مدیریت شد.
مدیرعامل آبفاى استان اصفهان افزود: براى دسترسى پایدار مردم شهرها و روستاها به 
آب شرب، تحلیل و بررسى منابع از لحاظ کمى و کیفى باید بیش از پیش در دستور کار 
متخصصان آبفا قرار گیرد. امینى در خصوص  سامانه تله مترى و هوشمند سازى شبکه 
آب بیان کرد: با اســتفاده از فن آورى هاى نوین، نظارت بر تمام منابع و مخازن آبى در 

سطح استان و پارامترهاى انرژى و کیفى با دقت بیشترى انجام مى شود .

تأکید بر تأمین پایدار آب شرب در شرایط خشک آب و هوایى 
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از سال گذشته دفترچه هاى درمانى تأمین اجتماعى حذف 
شدند و کد ملى جاى آن را گرفت، اما به نظر مى رسد که از 
کد ملى بیمه شده ها سوءاستفاده مى شود. به تازگى برخى 
از کاربران توییتر از دریافت پیامک هایى مى گویند که به 
نظر مى رسد از اطالعات بیمه اى آنها سوءاستفاده شده 
است. این افراد مدعى هســتند در حالى که به پزشک و 
داروخانه مراجعه نکرده اند اما پیامکى برایشــان ارسال 
شده که به نظر مى رسد شــخص دیگرى از کدملى آنها 
استفاده کرده است. در همین مورد روابط عمومى سازمان 
تأمین اجتماعى مى گوید: افرادى که با کد ملى فرد دیگر 
به پزشک یا داروخانه مراجعه مى کنند بیشتر براى خرید 

داروهاى خاص و نایاب اقدام مى کنند.پیگیرى ها نشان 
مى دهد افراد زیادى به همین مشکل خوردند و احتماًال 
روزانه بیش از 100 نفر براى شــکایت با 1420(سامانه 

تأمین اجتماعى) تماس مى گیرند.
بنابراین کســانى که پیامک هایى از این دست دریافت 
مى کنند باید با شماره 1420 تماس بگیرند. در واقع بیمه 
شده ها مى توانند با اعالم شماره تماس، شناسه ارسال شده 
در پیامک و کد ملى بیمه شده این تخلف را اعالم کنند.
طبق اظهارات روابط عمومى سازمان تأمین اجتماعى، این 
شکایات به بخش درمان سازمان تأمین اجتماعى ارجاع 

داده و نتیجه آن به شخص بیمه شده اعالم مى شود.

رئیس مجلس شوراى اسالمى از دســتور مقام معظم 
رهبرى نســبت به جبران رســانه اى شــدن یکى از 

گزارش هاى یکى از کمیسیون هاى مجلس خبر داد.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنى روز چهارشنبه مجلس 
در نطق پیش از دســتور خود گفت: رهبر انقالب اخیراً 
درباره رسانه اى شدن اســم افراد در پى گزارش یکى 
از کمیســیون هاى مجلس تذکرى داده اند و خواستار 

جبران موضوع شدند. 
قالیباف افزود: مقام معظم رهبرى در حاشیه نامه اى که 
در آن به رسانه اى شدن گزارش یکى از کمیسیون هاى 
مجلس پیش از بررسى و صدور حکم در دادگاه صالحه 

اعتراض شده است، فرمودند: شــکایت بجاست؛ نباید 
پیش از اثبات جرم آن را رسانه اى مى کردند، دنبال کنید 
تا به نحوى جبران شــود. به نظر مى رسد این تذکر که 
حاکى از توجه به حق الناس است نه فقط براى همکاران 
اینجانب در مجلس بلکه براى همه صاحبان رسانه ها و 
تریبون ها مخصوصًا تریبون هاى رسمى و همه فعاالن 

اجتماعى و رسانه اى مى تواند فصل الخطاب باشد.
رئیس مجلس شــوراى اســالمى تأکید کرد: از همه 
همکاران مى خواهم کــه ضمن جبران گذشــته، در 
نطق ها و تذکرها و گزارش کمیســیون ها نســبت به 

رعایت این رهنمود جدى باشید.

سوءاستفاده از کدملى 
بیماران تأمین اجتماعى

تذکر رهبر انقالب
 به مجلس 

زمان بازگشایى
 مدارس ابتدایى 

  باشگاه خبرنگاران جوان|
 سرپرست وزارت آموزش و پرورش، زمان شروع 
آموزش حضورى دوره ابتدایى را منوط به تصمیم 
گیرى روز شنبه ستاد ملى کرونا دانست. علیرضا 
کاظمى بیان کرد: زمان بازگشایى مدارس هرگز 
تغییر نکرد و مدارس متوسطه دوم ازنیمه آبان و 

متوسطه اول از اوایل آذر بازگشایى شوند. 

تلویزیون
 212 میلیون تومان!

با وجود ممنوعیــت واردات    خبرآنالین|
محصــوالت دو شــرکت کــره اى، همچنان 
تلویزیون هاى ال جى و سامسونگ در بازار عرضه 
مى شــود و همچنان از نظر قیمت در بازار ایران 
یکه تازى مى کنند. در این بازار مى توان 17 مدل 
تلویزیون الکچرى را یافت که با قیمتى بین 60 
تا بیش از 200 میلیون تومان فروخته مى شــود. 
بررســى ها نشــان  مى دهد عنوان گران ترین 
تلویزیون  بازار در اختیار تلویزیون لمســى جى 
 98-GSB پالس (برد هوشمند) 98 اینچى مدل
JB اســت که با قیمتى از 212 تــا 220 میلیون 

تومان به فروش مى رسد.

نحوه انتخاب مدیران مدارس 
  ایسنا| دبیرکل شــوراى عالى آموزش و 
پرورش، درباره شیوه انتخاب و انتصاب مدیران 
مدارس بر اســاس آیین نامه انتصــاب مدیران 
مدارس اظهــار کرد: این آیین نامــه هنوز ابالغ 
نشــده اســت و مصوبه اى جدید است. محمود 
امانى طهرانى افزود: یک بــازه زمانى در اختیار 
مناطق گذاشتیم و خواستیم که مدیران کنونى 
را مســتثنى کنند. قصد نداریم یک باره موجى 
به تغییر مدیران بدهیم امــا مدیران جدید طبق 

ضوابط جذب مى شوند. 

این 25 درصد 
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم    مهر|
پزشکى تهران با اشاره به اینکه حدود 80 درصد از 
مردم کشور دوز اول و حدود 50 درصد هم دوز دوم 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند، گفت: سختى کار 
ما 25 درصد از مردمى اســت که واکسن تزریق 
نکردند و مقاومت مى کنند. علیرضا اولیایى منش 
تأکید کرد: در همه جوامع 20 تا 25 درصد از مردم 
واکسن تزریق نمى کنند و ســالمت بقیه مردم 

جامعه را هم به خطر مى اندازند.

150 هزار ُتن برنج کم داریم
دبیر انجمن واردکننــدگان برنج    میزان|
گفت: بین 100 تا 150 هزار تــن واردات برنج، 
براى جبران کســرى نیاز برنج کشور باید انجام 
شــود که با واردات برنج به صورت غیرمستقیم 
شاهد توقف افزایش قیمت برنج ایرانى خواهیم 
بود. مســیح کشــاورز اظهار کــرد: امیدواریم 
 مصرف کننده بتواند برنج را دوباره به سفره خود 

بازگرداند.

دومینوى تعطیلى
دبیر سندیکاى صنایع کنسرو ایران     ایسنا|
اظهار کرد: ماهى تن تا ســه سال قبل به عنوان 
کاالى اساسى ارز دولتى دریافت مى کرد که بعد 
از مدتى قطع شد. با توجه به اینکه حدود 40 تا 50 
درصد ماهى مورد استفاده در این صنعت وارداتى 
است، با قطع ارز دولتى این محصول از سه سال 
پیش، قیمت کنسرو ماهى از حدود 10 هزار تومان 
به حدود 35 هزار تومان رسیده است. به گفته سید 
محمد میررضوى، مصرف کننــدگان این کاال 
بیشتر قشر متوسط ضعیف هســتند، بنابراین با 
افزایش قیمت مصرف آن کاهش یافت و خیلى 
از کارخانجات در این حوزه که برند نبودند در حال 

تعطیل شدن هستند.

ادعاى تازه گروسى
درباره ایران 

مدیرکل آژانــس بین المللى انرژى اتمى،    ایرنا|
شیوه بازرسى از مراکز اتمى ایران را به پرواز در ابرهاى 
متراکم تشبیه کرد و مدعى شد که این مسیر نمى تواند 
براى مدت طوالنى ادامه یابد. «رافائل گروســى» در 
گفتگو با خبرگزارى «آسوشیتدپرس» ابراز امیدوارى 
کرد که بتواند به زودى به ایران بازگردد و گفتگوهاى 
سطح باال و حضورى با مقام هاى ایران را از سر بگیرد. 
مدیرکل آژانس با بیان این مطلب که باالخره باید در 
نقطه اى در خصوص این وضعیت به راه حل رســید، 
افزود: در غیر این صورت، وارد وضعیتى مبهم خواهیم 

شد و من امیدوارم که اینطور نشود.

نسخه عجیب معاون وزیر  
دکتر قاسم جان بابایى، معاون درمان وزارت    وبدا|
بهداشت گفت: در بخش سرپایى کرونا در حال حاضر 
درمان خاصى نداریم و درمــان کرونا بر مبناى ظهور 
عالئم بالینى است اما مى توانیم از مکمل هایى مانند 
استفاده از عناب، زعفران، سیر و شیرین بیان که در طب 
ایرانى بر روى آن توسط اســاتید دانشگاه هاى علوم 

پزشکى کار شده، استفاده کنیم.

شناسایى 1265 نفر سخت است؟
  باشگاه خبرنگاران جوان|

حسین صمصامى، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اشاره 
کرد: براساس اطالعات بانک مرکزى از تاریخ فروردین 
97 تا 3 آذر ماه 1399، 49 میلیارد و 501 میلیون و 65 
هزار و 812 دالر ارز 4200 تومانى تخصیص پیدا کرده 
است. حاال سئوال این است که این ارز ها به چه کسانى 
تخصیص داده شده اســت؟ 30 درصد این ارز ها را 15 
فرد حقیقى و حقوقى، 50 درصد آن را 64 فرد حقیقى 
و حقوقى، 80 درصــد آن را 560 فرد حقیقى و حقوقى 
و 90 درصد آن را1265 فرد حقیقى و حقوقى دریافت
 کرده اند. آیا براى دســتگاه هاى نظارتى شناســایى 
1265فرد حقیقى و حقوقى که کامًال مشــخص هم 

هستند، خیلى دشوار است؟

افزایش کم سابقه تورم
 در سوییس

تورم سوییس به باالترین سطح سه سال    ایسنا|
اخیر رسید. متوسط نرخ تورم ســوییس در دوازده ماه 
منتهى به اکتبر به مثبت 1/2 درصد رسیده است. تورم 
1/2درصدى که باالترین تورم ثبت شده در سوییس 
طى 35 ماه اخیر محسوب مى شود بیش از همه تحت 
تأثیر افزایش قیمت بخش حمــل و نقل با 7/3 درصد 

قرار گرفته است.  

مشوق عجیب و غریب 
دبیــر کمیته خانواده کمیســیون    عصر ایران|
فرهنگى مجلس، درباره طرح جوانى جمعیت مجلس 
مى گویــد: مــادران داراى فرزند دوم بــه بعد، بدون 

قرعه کشى، خودرو با قیمت کارخانه مى گیرند.

مردم سکه را انتخاب کردند 
ابراهیم محمدولى، رئیس اتحادیه    خبر فورى|
طال و جواهر تهران  تأکید کــرد: اگر همین روند ادامه 
پیدا کند و مردم همچنان سکه را براى سرمایه گذارى 
بخرند، بانک مرکزى باید بازار را به خوبى تأمین کند تا 

سکه 12 میلیون تومانى نشود.

مدیریت کردیم 
سردار حسین اشترى، فرمانده نیروى    انتخاب|
انتظامى درباره حادثه اخالل درسیســتم کارت هاى 
ســوخت گفت: دشــمن به دنبال تکرار اتفاقات آبان 
98 بود که با هوشــیارى و پشــتیبانى فتا و با حضور 
به موقــع و اســتقرار مأمــوران در پمــپ بنزین از 
توطئه دشــمن جلوگیرى و با هوشــمندى موضوع

 مدیریت شد.

خبرخوان

یک پالتو با کمتریــن کیفیت و مانــدگارى 500 هزار 
تومان، یک جفت کفش 500 هــزار تومان، یک پولیور 
300 هزار تومان و یک شــلوار 300 هزار تومان، یک 
کاله 100 هزار تومان. ایــن حداقلى ترین قیمت یک 
دست لباس براى فصل سرماســت. یعنى اگر یک فرد 
بخواهد اولیه ترین لباسى که براى فصل سرما نیاز است 
را بخرد باید حداقل یک میلیون و 500 هزار تومان خرج 

کند؛ یعنى معادل نیمى از حقوق یک کارگر در یک ماه.
تورم و گرانى که در تمامى کاال ها از مســکن گرفته تا 
خوراکى این روز ها به مردم تحمیل شده، در بازار پوشاك 
با شدت زیادى در جریان است و حتى بازار لباس دست 
دوم هم از این گرانى در امان نمانده تا بتواند مردمى را که 
قبًال از گرانى به سمت تاناکورا ها مى رفتند، راضى کند. 

وضعیت قیمت ها براى خانواده هایى که بچه دارند هم دو 
چندان سخت تر است. در بازار یک کاپشن بچه گانه زیر 
500 تا 700 هزار تومان به سختى مى توانى پیدا کنى و 
این در حالى است که کودك در سن رشد حتى سال بعد 
نمى تواند از این کاپشن استفاده کند. براى پوشش یک 
کودك براى فصل سرما هم حداقل باید بین یک تا یک 

میلیون و نیم میلیون تومان هزینه کرد.
طبق داده هاى مرکز آمار نرخ تورم پوشاك و کفش به 
باالى 50 درصد رســیده، همچنین تورم نقطه به نقطه 
پوشاك نشان مى دهد در مهر امســال به طور متوسط 
مردم دو برابر مهر سال گذشته با گرانى پوشاك مواجه 

هستند.
مجید نامى، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجى 
و پوشاك ایران در این باره مى گوید: به دلیل مشکالت 
عدیده در حال حاضر ما با کم سابقه ترین تورم هاى بزرگ 
و سقوط قدرت خرید در بازار پوشاك مواجه هستیم. این 
تورم به چند دلیل بازمى گردد. یکى از آنها بحث افزایش 
قیمت مواد اولیه و عدم دسترسى به مواد اولیه است که 
ناشى از مشکالت ارزى و تحریم بوده و بخشى هم به 
قیمت مواد اولیه جهانى بازمى گردد که دست به دست 
هم داده و وضعیت فعلى را به وجود آورده است. به دلیل 

اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده بازار کشش 
الزم و تحرك در سطح خرده فروشى را ندارد.

او ادامه مى دهد: طبق آمار بانک مرکزى مصرف مردم 
در زمینه پوشاك کمتر از نصف شده و البته این وضعیت 
نه تنها براى پوشــاك بلکه بحث تغذیه مردم هم وجود 
دارد و سفره مردم کوچک شده است. همچنین به دلیل 
اینکه بخش زیــادى از درآمد مردم را هزینه مســکن 
مى بلعد، مردم مجبور به مصرف هر چه کمتر کاال هایى 

مانند پوشاك شده اند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك 
ایران در خصــوص وضعیت تولید پوشــاك در داخل 

مى گوید: زنجیره تأمین صنعت نساجى و پوشاك بسیار 
وابسته به واردات است. بخشى از الیاف الزم براى تولید 
از صنایع پتروشــیمى داخل تأمین مى شــود، اما بسیار 

ناکافى است و نیازمند واردات هستیم.
او تأکید مى کند: به جز الیاف و نخ پلى استر که عمدتًا در 
کشور تولید مى شود و آن هم به دلیل سود پتروشیمى ها 
با قیمت باال به دســت تولیدکننده مى رسد، بقیه مواد 
اولیه در این صنعت تمامًا وارداتى است. الیاف اکرلیکى 
90درصد با واردات تأمین مى شود، پنبه اى که با کیفیت 
باشد و داخل کشور بشــود از آن نخ باکیفیت تولید کرد 

عمدتًا وارداتى است.

درحالى که صنعت نســاجى ایران در لیســت تحریم 
مستقیم قرار دارد و این صنعت به لحاظ مواد اولیه شدیداً 
به واردات وابسته است، دو ســال پیش دولت واردات 
هرگونه پوشــاك خارجى را ممنوع اعالم کرد و هنوز 
این ممنوعیت پابرجاســت و هر لباس خارجى در بازار 
نه از مبادى رســمى بلکه به صورت قاچاق وارد کشور 

شده است.
به گفته نامى در حال حاضر صنعت پوشــاك شدیداً با 
کمبود مواد اولیه روبه رو است و به همین دلیل هم است 
که مى بینیم بسیارى از پوشــاك ایرانى حتى از نمونه 

خارجى گران تر عرضه مى شود.

خرید پوشاك کمتر از نصف شده است

قیمت اولین خودروى برقى ایرانى مشخص شد

کشف 23 ُتن غالت و کود شیمیایى سرقتى 

روایت «آرمان» از قرنطینه اعدام  

آمریکا  90 میلیون ایرانى را کشته است

باالخره اولین خودروى برقى تولید داخل در سطح شهر 
مشاهده شد. پس از دریافت مجوز شماره گذارى پالك 
اولین خودروى برقى ایرانى برخى منتظر اعالم قیمت 

رسمى آن هستند.
هرچند این خودرو هنوز عرضه عمومى و گسترده نداشته 
اما طبق آخرین پیگیرى ها نرخ تخمینى براى آن حدود 

600 میلیون تومان ارزیابى شده است.
این خودرو داراى موتور 20 اسب بخارى است و هر بار 
که شارژ باترى آن کامل مى شود مى تواند تا 3/5 ساعت 

حرکت کند؛ حداکثر ســرعتى که این خودرو دارد 80 
کیلومتر بر ساعت است همچنین قیمت تخمینى اولین 
خودرو برقى ایرانى، حــدود 600 میلیون تومان در نظر 

گرفته شده است.
نکته جالب توجه در این خودرو این اســت که طول آن 
2/32 متر و برابر با عرض خودروهاى معمول اســت و 
عــرض آن 1/19 متر و ارتفاع آن 1/46  متر اســت که 
این امکان را به وجود آورده است که در کمترین فضاى 

ممکن آن را پارك کرد.

 عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله با کرونا درباره 
اجرارى پایلوت ســامانه هوشــمند مدیریت کرونا 
در کشور، گفت: خوشــبختانه نتایج اجراى طرح در 
استان قزوین ارائه شــد و این نتایج به گونه  اى بود 
که در مصوبه اخیر ســتاد ملى مدیریت کرونا تأیید 
شد تا پس از پایلوت در سه استان قزوین، کردستان و 
آذربایجان غربى به سرعت در کل کشور اجرایى شود 
و الزام کردند که تمام بانک هاى اطالعاتى به سامانه 

وصل شوند.
مصطفى قانعى گفت: ســتاد ملى مقابلــه با کرونا 

موقعیت بســیار خوبى فراهم کرد و ابزار بسیار خوب 
هوشمندى خواهیم داشــت که با مصوبه اخیر ستاد 
ملى، در آینده دیگر شــاهد تعطیلى هاى گســترده 
نخواهیم بود و تعطیلى ها منحصــر به بخش هایى 
مى شود که تست مثبت وجود دارد و یا واکسن تزریق 
نکرده اند و مابقى مى توانند فعالیت اقتصادى خود را 

انجام دهند.
وى افزود: نتایج استان قزوین بسیار خوب بود و فعًال 
نتیجه اى از اجراى طرح در اســتان هاى کردستان و 

آذربایجان غربى منتشر نشده است.

دیگر تعطیلى هاى گسترده کرونایى
 نخواهیم داشت

رئیس پلیس پیشگیرى ناجا گفت: با هوشیارى مأموران 
یگان حفاظت بنادر و دریانوردى بندر امام خمینى (ره) 
خوزستان، 23 تن کاالى اساســى شامل غالت و کود 

شیمیایى سرقتى کشف و ضبط شد.
ســردار مهدى معصوم بیگى، رئیس پلیس پیشگیرى 
ناجا با اعالم خبرکشف 23 تن کاالى اساسى سرقتى در 
بندر امام خمینى (ره) اظهار کرد: اخیراً یکى از ترفندهاى 
سارقان ایجاد وزن کاذب، جعل و مخدوش کردن بارنامه 
کامیون هاى بارى است که در این راستا مأموران یگان 
حفاظت سازمان بنادر در راســتاى کمک به شکوفایى 
اقتصاد مقاومتى و مبارزه با مفســدان اقتصادى، حین 
انجام طرح پایــش عبور و مرور خودروهــا، به تعدادى 

کامیون حمل بار تجارى مشکوك مى شوند.
وى افزود: پس از بررسى اسناد و مدارك و انجام توزین 

مجدد مشخص شد تناژ درج شده در بارنامه کامیون هاى 
حامل غالت و کودهاى شــیمیایى جمعــًا 56 تن درج 
شده اســت که با وزن واقعى کاالهاى اساسى به مقدار 
79 تن داراى مغایرت اســت که در نتیجه این عملیات 
با هوشــیارى همکارانــم در یگان حفاظــت بندر امام 
خمینى(ره)، مقدار 23 تن کاالى اساسى سرقتى کشف 

و ضبط شد.
سردار معصوم بیگى گفت:  سه دستگاه کامیون توقیف، 
چهار نفر دستگیر و به همراه پرونده هاى متشکله براى 
سیر مراحل قضائى به دادسراى عمومى و انقالب بندر 

امام خمینى (ره) ارجاع شدند.
گفتنى است؛ کارشناسان ارزش محموله سرقتى به وزن 
23 تــن را دو میلیارد و 213 میلیــون و 200 هزار ریال 

برآورد کرده اند.

حکم اعدام«آرمان عبدالعالى»، محکوم پرونده پرحاشیه 
قتل «غزاله شکور» که قرار بود دیروز صبح انجام شود 
براى چندمین بار به تعویق افتاد. روزنامه «همشهرى» 
به همین مناسبت گفتگویى تلفنى با «آرمان» انجام داده 

است که او در بخشى از این گفتگو مى گوید:
معموًال یک یا دو روز قبل از زمان اجراى حکم، زندانى 
را به یک اتاق منتقل مى کنند. ارتباطت با همه جا قطع 
مى شود. فکر مى کنى که تا یک یا دو روز دیگر یا حتى 
چند ساعت دیگر زنده نیســتى. همین امروز(عصر روز 
سه شنبه) نمى دانم که دوباره قرار است به قرنطینه منتقل 
شوم و صبح فردا حکم اجرا شود یا نه. تا حاال پنج مرتبه 
براى اجراى حکم به قرنطینه رفته ام. یک بار هم دو سال 

قبل. حتى من را پاى چوبه دار بردند و در آخرین لحظات 
پیش از اجراى حکم، مســئوالن توانستند از پدر و مادر 
غزاله مهلت بگیرند. هر بارى که به قرنطینه رفته ام فکر 

کردم که دیگر برنمى گردم.
او در پاسخ به این سئوال که در قرنطینه به چه چیز فکر 
مى کردى؟ مى گوید: آنجا جایى است که آدم را مى برند 
و نگه مى دارند و چند ساعت بعد هم مى برند پاى چوبه 
دار براى اجراى حکم. در مدتى که در قرنطینه هستى 
همه روزهاى عمرت مثل یک نوار از جلوى چشمانت رد 
مى شود. از بچگى تا آخرین روز عمرت را مرور مى کنى و 
نمى دانى که تا چند ساعت دیگر شانس زنده ماندن پیدا 

مى کنى یا نه.

مدیرکل تبلیغات اسالمى گلستان با بیان اینکه اعتماد 
کردن به آمریکاى سلطه گر حماقت محض است، گفت: 
این کشور، 90 میلیون ایرانى را با قحطى مصنوعى به 

کشتن داد.
حجت االسالم عباسعلى گرزین گفته است: این کشور در 
100 سال گذشته که انقالب اسالمى تشکیل نشده بود 
بخاطر عدم حمایت ایرانیان در جنگ از این کشور، 90 
میلیون ایرانى را با قحطى مصنوعى به کشتن داد و این 
جنایت هاى وحشیانه فقط و فقط بخاطر سلطه داشتن بر 

همه کشورهاست.

وى استکبار جهانى را متزلزل و کف روى آب دانست و 
گفت: قدرت جهانى استکبار به ظاهر فریبنده و پرسرو 
صدا بــوده و از درون متزلزل و بــه مانند کف روى آب 

مى ماند.
به گفته گرزین، امروزه استکبار جهانى به مانند بادکنک 
بزرگ پربادى بوده که با یک سوزن از بین خواهد رفت، 
دولت آمریکا از بدو تشکیل پیروزى انقالب اسالمى تا 
به امروز هر روز ضعیف تر شــده و این همه توطئه هاى 
ناموفق علیه ایران از نشــانه هاى باطل شدن و پوچى 

آن است.
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نماز جمعه اقامه مى شود
نماز جمعه بـه امامت آیت ا... طباطبایـى نژاد نماینده 
ولى فقیه در اسـتان و امام جمعه اصفهـان در مصلى 
امـام خمینـى (ره) اقامه مى شـود. بنابر اعالم سـتاد 
برگـزارى نماز جمعـه اصفهان نماز جمعـه این هفته 
شهر اصفهان به امامت آیت ا... سید یوسف طباطبایى 
نژاد اقامه خواهد شد همچنین قبل از خطبه ها حجت 
االسـالم رمضانعلى معتمـدى، مدیـر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و دبیر شوراى فرهنگ عمومى استان 

اصفهان سخنرانى مى کند.

نواختن زنگ استکبارستیزى 
همزمان با سراسر کشور در آسـتانه 13 آبان روز ملى 
مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـى و روز دانش آمـوز زنگ 
استکبار ستیزى در مدارس استان اصفهان نواخته شد. 
آئین نمادین نواختن زنگ استکبارستیزى صبح دیروز 
چهارشنبه با حضور مدیر وکارکنان آموزشى مدارس 
در برخى مدارس این استان به صدا در آمد. همچنین 
در برخى شهرسـتان ها دانـش آموزان مسـیرى را با 

سردادن شعارهاى ضد استکبار راهپیمایى کردند.  

آبفاى اصفهان 
دستگاه برتر شد

شرکت آبفاى اسـتان اصفهان بر اسـاس طرح نظام 
جامع برنامه ریزي، نظارت، ارزیابی وتوسعه فرهنگ 
اقامه نماز، رتبه برتر در سـال 1399 را کسب کرد. در 
مراسـمى همزمان با ایام مـاه ربیـع االول، با حضور 
حجت االسالم رنجبران، مدیر ستاد اقامه نماز استان 
و مشـاور اسـتاندار از شـوراى فرهنگى آبفاى استان 
اصفهان تقدیر شـد.  در بخشـى از متـن تقدیرنامه از 
اهتمام به امر مقدس نماز و اجراى برنامه هاى مصوب 
و ابتکارى در ترویج و توسـعه هرچه بیشـتر فرهنگ 
اقامه نماز در شـرکت آبفاى اسـتان اصفهان تقدیر و 

تشکر شده است.

اجراى لوله گذارى فاضالب 
عملیات لولـه گذارى فاضـالب در فاز یک شـهرك 
سروسـتان شـهرضا در حال انجام اسـت. به گزارش 
روابـط عمومى آبفـاى شـهرضا، در این طـرح که از 
اردیبهشـت ماه سـال جارى آغاز شـده اسـت، طول 
کل لوله گذارى 7 هزار متر است که تاکنون با اجراى 
1800 متر حدود 25 درصد از طرح اجرا شـده اسـت. 
پیش بینى مى شود این عملیات تا فروردین ماه سال 

1401 به پایان برسد.

آغاز برداشت زرشک 
مسئول امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان از پیش بینى برداشـت 200 تن زرشـک در 
اسـتان خبر داد. احمدرضـا رئیس زاده با بیـان اینکه 
زرشک مقاوم به خشکى و کم آبى است، گفت: پیش 
بینى مى شـود امسـال برداشـت زرشـک از باغ هاى 
استان با افزایش سه برابرى نسبت به پارسال، به بیش 
از 200 تـن برسـد. وى عملکرد برداشـت  محصول 
زرشـک را حدود 5 تا 60 در هکتار بیـان کرد و افزود: 
شهرستان هاى برخوار، سمیرم، شاهین شهر، خوانسار، 
چادگان، فریدونشهر وکاشـان از مناطق تولید کننده 

زرشک استان هستند.

مرنجاب نروید
رئیـس اداره میـراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع 
دستى آران و بیدگل با اشاره به هشدار هاى هواشناسى 
و پیش بینى بارندگى گفت: تا شنبه هفته آینده سامانه 
بارشـى در آران و بیدگل فعال مى شود و اوج بارش ها 
در روز هـاى پنجشـنبه و جمعـه هفته جارى اسـت. 
سیدحسـین چاکرى افـزود: با توجـه به اینکـه جاده 
50 کیلومترى منطقه مرنجاب به طـور کامل خاکى 
است، تجربه ها نشان داده در بارندگى هاى شدید دچار 
آبگرفتگى و لغزندگى مى شود.وى به گردشگرانى که 
در چنین شـرایطى قصد دارند با اتوبوس، مینى بوس 
و سوارى وارد منطقه شوند سـفر خود را به هفته هاى 

بعد موکول کنند.

خبر

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه اختیــار تصمیم گیرى و 
قیمت گذارى در خصوص برخى کاالهــا از جمله مرغ از 
سوى وزیر کشور به استان واگذار شده است و تولید مرغ در 
اصفهان نسبت به بسیارى از استانها بیشتر است بنابراین 
قیمت آن نیز باید پایین تر باشد همانگونه که قیمت نارنگى 

و پرتقال در شمال با استان هاى دیگر متفاوت است.
سیدرضا مرتضوى در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اظهار 
داشت: بسیارى از گرانفروشــى ها بدلیل تناسب نداشتن 

مجازات ها با جرائم است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه  اختیــار تصمیم گیرى و 
قیمت گذارى در خصوص برخى کاالهــا از جمله مرغ از 

سوى وزیر کشور به استان واگذار شده است و تولید مرغ در 
اصفهان نسبت به بسیارى از استانها بیشتر است بنابراین 
قیمت آن نیز باید پایین تر باشد همانگونه که قیمت نارنگى 

و پرتقال در شمال با استان هاى دیگر متفاوت است.
وى با بیان اینکه هر استان شرایط و اقتضائات خاص خود 
را دارد، افزود:  همه مردم استان باید امکان استفاده از مواد 

پروتئینى از جمله گوشت مرغ را داشته باشند.
مرتضوى با بیان اینکه سیاست کلى کشور این است که 
مردم تحت فشار قرار نگیرند، خاطرنشان کرد: در صورت 
افزایش قیمت مصوب مرغ گرم،  باید عرضه مرغ منجمد 

هم در بازار افزایش پیدا کند.

مســوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشــتى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان گفت: تحقیقات انجام شده نشان 
مى دهد 90 تا 95 درصد جان باختگان بیمارى کووید-19 
در روزها و هفته هاى اخیر در این اســتان واکسن کرونا را 
تزریق نکرده بودند. رضا فدایى افزود: بیشتر جان باختگان 
کرونا در اصفهان در رده سنى سالمندان قرار دارند و اکثریت 
آن ها افرادى هستند که به هر دلیلى براى دریافت واکسن 

اقدام نکردند.
وى بابیان اینکه تاکنون حدود پنج میلیون و 300 هزار ُدز 
واکسن کرونا در اســتان اصفهان تزریق شده است، اظهار 
داشت: 72 درصد افراد باالى 12 سال یک نوبت و 51 درصد 

2 نوبت واکســن کرونا را دریافت کردند. فدایى با اشاره به 
اینکه روزانه حدود 54 هزار نفر براى دریافت واکسن کرونا به 
مراکز تجمیعى و بهداشت استان اصفهان مراجعه مى کنند، 
اضافه کرد: این تعداد معادل یک سوم ظرفیت تزریق مراکز 
واکسیناسیون اســت. وى بابیان اینکه در این روزها حدود 
یک سوم از مراجعه کنندگان به مراکز تجمیعى براى نوبت 
اول واکسن کرونا هستند، گفت: هنوز جمعیت قابل توجهى 

در استان اصفهان براى دریافت واکسن اقدام نکرده اند.
وى توضیح داد: در زمان حاضر تزریق ُدز سوم براى برخى 
از گروه ها مانند کادر درمان و افراد مســن مستقر در خانه 

سالمندان انجام مى شود.

95 درصد جان باختگان کرونا 
واکسن نزده بودند

قیمت مرغ در اصفهان 
باید پایین تر باشد

مطابق بخشنامه سازمان ادارى و استخدامى مقرر شد از 
اول آبان ماه کارمندانى که واکسن کرونا تزریق نکرده اند، 
از ورودشان جلوگیرى شود، اما به نظر مى رسد هنوز برخى 

کارمندان در برابر زدن واکسن مقاومت مى کنند.
به گزارش ایســنا، به گفته کارمند یکى از مجموعه هاى 
ادارى اصفهان که اعتقادى به تزریق واکسن ندارد، روز اول 
آبان ماه بر سر کار حاضر و منتظر بودم از حضورم ممانعت 
شود، اما هیچ برخوردى با من نشد و تا زمانى که ناچار نشوم 

واکسن نخواهم زد.
کارمند دیگرى هم مى گوید: به دلیل بیمارى هنوز واکسن 
کرونا نزده ام، اما تاکنون اداره از من تســت «پى سى آر» 

نخواسته و به راحتى در محل کار حضور مى یابم.
براســاس بخشــنامه ابالغى از سوى ســازمان ادارى و 
استخدامى کشور، دستورالعمل ممنوعیت ورود کارمندان 
واکسن نزده به ادارات از شنبه یکم آبان 1400 ابالغ شد و 
حضور تمام کارمندان دولت در محل کار منوط به تزریق 

حداقل یک دوز واکسن کرونا شد که مدیران دستگاه هاى 
اجرایى موظفند از حضور کارکنانى کــه حداقل یک دوز 
واکسن کرونا را تزریق نکرده اند ممانعت کنند. همچنین 
براساس ابالغیه سازمان امور استخدامى کشور در مرداد 

1399 با کارکنانى که تخطى کنند برخورد خواهد شد.
به نظر مى رسد با وجودى که همراه داشتن کارت واکسن 
کارمندان دولت و اصناف استان اصفهان از اول آبان الزامى 
شده است، اما هنوز به طور رسمى و جدى این مصوبه در 

اصفهان دنبال نمى شود.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان در این 
باره مى گوید: مطابق آخرین گزارش دانشگاه علوم پزشکى 
بیش از 70 درصد گروه هاى باالى 18 سال استان اصفهان 
نوبت اول واکســن و همچنین 62 درصد گروه هاى 12 تا 
18 سال نیز واکسن کرونا خود را دریافت کرده اند، بنابراین 
بیشتر کارمندانى که در ادارات واکسینه شده اند در دسته 

70 درصد هستند.

حجت ا... غالمى مى افزاید: حدود 30 درصد کارمندانى که 
تاکنون واکسن کرونا خود را دریافت نکرده اند قرار شد طى 
هماهنگى هر هفته تست پى سى آر خود را به اداره مربوطه 

تحویل  دهند و یا واکسن تزریق کنند.
او درباره مقاومت و ممانعت برخى کارمندان از زدن واکسن، 
مى گوید: این دســته کارمندان مرخصــى بدون حقوق 

مى روند تا تصمیم به زدن واکسن بگیرند.
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان تاکید 
مى کند: البته قرار است در ســتاد ملى کرونا درباره نحوه 
برخورد با کارمندانى که مقاومت شــدید در زدن واکسن 
کرونا دارند، تصمیم گیرى شود و مطابق آنچه ستاد اعالم 

مى کند، با وى برخورد مى شود.
غالمى تصریح مى کند: ســتاد ملى مقابله با کرونا مدت 
زمانى را براى تزریق واکســن کرونا مشخص کرده اند تا 
فشار بر روى مردم نباشد و قرار است طى 15 روز آینده هم 

کارمندان و هم اصناف واکسینه شوند.

رئیس دانشــگاه صنعتى اصفهان در نخســتین جلسه 
کارگروه بهره ورى آب گفت: پشــتوانه فکرى منسجم 
و گفتگوى واحد درباره مســئله آب اصفهان و زاینده رود 

ضرورى است.
سید مهدى ابطحى شامگاه سه شنبه در نخستین جلسه 
کارگروه بهره ورى آب که در دانشــگاه صنعتى اصفهان 
برگزار شــد، با بیان اینکه آب مهمترین مسئله ما است، 
افزود: آینده اصفهان در دید نخبگان تیره شده است و از 
سوى دیگر مهاجرت نخبگان و ورود گروه هاى کارگرى 
را به اصفهان شاهد هستیم و اکنون اینکه چگونه مى توان 

اصفهان را حفظ کرد یک نکته است.

رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان با اشاره به اینکه همه 20 
هزار هکتار زمین مســکونى شهرهاى جدید اصفهان در 
حال اشغال شدن است و تالش براى توسعه زیرساخت ها 
نیز بر همین است، ابراز داشــت: مترو با جذب پول ایجاد 
مى شود براى شهرهاى جدیدى که اصفهانى در آن ساکن 
نیست و اصفهان کشش این تراز جمعیتى را ندارد، در حالى 
بر توسعه شهرهاى جدید و احداث مسکن اصرار مى ورزند 
که باید بازآفرینى شهرى مانند طرح محله همت آباد در 
دســتور کار قرار گیرد و در حقیقت ظرفیت هاى اصفهان 

براى اصفهان باشد.
ابطحى با تاکید بر اینکه هنوز گفت وگوى واحدى درباره 

آب اصفهان وجود ندارد، خاطرنشــان کــرد: اگر در هر 
زمینه اى احساس شد که دانشگاه مى تواند کمک کند، دریغ 
نخواهیم کرد و براى انجام مطالعات پایه، تاالر گفتگو و 

همگرایى براى رسیدن به یک بیان واحد آمادگى داریم.
وى با اشاره به اینکه تاکنون مطالعات خوبى درباره حوضه 
زاینده رود شده است، تصریح کرد: ایجاد گفتگوى درون 
استانى بین افراد بسیار مهم است و دوره اى انجام شود زیرا 
برگزارى نخستین " کنگره استان اصفهان و توسعه ملى، 
فرصت ها و چالش ها" در تیرماه سال جارى نشان داد که 
دانشگاه صنعتى، دانشگاه اصفهان و هنر در کنار یکدیگر 

بخوبى کار مى کنند. 

سخنگوى ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان با تاکید بر 
اینکه برنج ایرانى در دستور کار نظارت ستاد تنظیم بازار 
نیست و قیمت گذارى آن بر اساس عرضه و تقاضا است، 
گفت: یکى از مشکالت موجود در بازار کاالهاى اساسى، 

تعیین قیمت هاى دستورى است.
اســماعیل نادرى با تاکید بر اینکــه افزایش قیمت تمام 
کاالهاى موجــود در بازار ارتباطى با تنظیــم بازار ندارد، 
تصریح کرد: تمام تالش خود را بــراى کنترل قیمت ها 
و بازار داریم، اما برخى شــرایط و اتفاقات خارج از دامنه 

اختیارات ستاد تنظیم بازار استان اصفهان است.
وى درباره افزایش بى رویه قیمت برنج ایرانى، توضیح داد: 
بخش اصلى نظارت بر قیمت برنج ایرانى در حوزه بازرسى 
اصناف است، از سوى دیگر بازرسى صمت نیز نظارت هاى 
خود را انجام مى دهد، البته رعایت قیمت هاى مصوب در 

بازار انتظار درستى است و نظارت ها باید تقویت شود.
وى با بیان اینکه برخى کاالها خــارج از اختیارات حوزه 
تنظیم بازار اســت، گفت: به عنوان مثال برنج ایرانى در 

دستور کار ستاد تنظیم بازار نیست و قیمت گذارى آن بر 
اساس عرضه و تقاضا است، البته در قیمت گذارى آن از 

تولیدکننده و حلقه نهایى باید فاکتور ارائه شود.
سخنگوى ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان با تاکید بر 
اینکه در بحث برنج ایرانى بیشــتر با گرانى این محصول 
مواجه هستیم تا گران فروشى، اظهار کرد: دالیل مختلفى 
عامل گرانى برنج ایرانى شده است؛ براساس اعالم وزارت 
جهاد کشاورزى تولید برنج داخلى نسبت به سال گذشته 20 
درصد کاهش داشته و از سوى دیگر مصرف برنج ایرانى 

افزایش یافته است.
وى درباره گرانى و افزایش قیمت برنــج خارجى تا نرخ 
62 هزار تومان نیز توضیح داد: برنج خارجى زیر مجموعه 
ستاد تنظیم بازار اســت و بر قیمت این محصول نظارت 
مى شــود، البته برنج هنــدى که وارد مى شــود حدود

 5 هزار تومان افزایش قیمت داشــته است، چراکه عالوه 
بر نوسانات نرخ ارز، هزینه هاى حمل بار و گمرکى نیز بر 

قیمت نهایى برنج خارجى اثرگذار است.

شهرستان مبارکه به دلیل افزایش تعداد بیماران بسترى 
نسبت به جمعیت این شهرستان در وضعیت قرمز کرونا 
قرار گرفــت. بر اســاس جدیدترین رنگ بنــدى اعالم 
شده از سوى وزارت بهداشــت در زمینه شیوع کرونا در 
شهرستان هاى استان اصفهان، از روز چهارشنبه 12 آبان 
ماه 11 شهرستان استان اصفهان در وضعیت نارنجى کرونا 

قرار گرفته است.
 بر این اساس در حال حاضر شهرســتان هاى اصفهان، 
اردستان، خوانسار، خمینى شــهر، شهرضا، لنجان، نجف 
آباد، فالورجان، کاشان و نطنز در وضعیت نارنجى کرونا 
ثبت شده است. همچنین شهرستان هاى شاهین شهر و 
میمه، سمیرم، فریدن، فریدونشهر، آران وبیدگل، نائین، 
تیران و کرون، دهاقان، گلپایگان، چادگان، بوئین میاندشت 
و خور و بیابانک در وضعیت زرد کرونا ثبت شــده است. 
شهرستان برخوار نیز تنها شهرستان استان اصفهان است 
که در وضعیت آبى کرونا ثبت شــده اند اما همچنان هیچ 

شهرستانى در وضعیت سفید کرونا نیست.

بخشنامه اى که به نظر مى رسد اجرا نمى شود

واکسیناسیون کارمندان اصفهانى 
به کجا رسید؟

دبیر پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
گفت: اخبار و مطالب مرتبط بــه ابتالى تعدادى از 
دانش آموزان به کرونا در مدارس استان صحت ندارد 
زیرا هیچ دلیلى مبنى بر مبتال شــدن آنها در محیط 

آموزشى اثبات نشده است.
به گزارش ایرنا، مطالبى در شــبکه هاى اجتماعى 
مبنى بر اینکه تعدادى دانش آموز در پنج استان کشور 
ازجمله اصفهان، یزد، یاسوج، تهران و البرز به کرونا 

مبتال شده اند منتشرشده است.
محمدرضا ناظم زاده افزود: در رده ســنى 12 تا 18 
سال ابتال به کرونا دیده شده است اما دلیلى بر ابتالى 
آنان در مدرسه وجود ندارد در حالى که هنوز مدارس 
متوسطه نظرى بازگشایى نشده اند و تنها کارگاه هاى 
عملى هنرستان ها از مهر امسال حضورى بوده است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش 

اصفهان یادآور شد: مدارس متوسطه نظرى از شنبه 
15 آبان بازگشایى مى شود و شامل مدارسى است که 
ُفرم خود اظهارى بهداشتى را پرکرده وادارات نواحى 

و مناطق استان هم آن را تائید کرده باشند.
وى ادامه داد: بــا رعایت گروه بندى هــا و حضور 
حداکثر 10 تا 15 نفر در کالس، دانش آموزان زمان  
و روزهاى کمترى را طبــق برنامه در کالس هاى 

درس سپرى مى کنند.
ناظم زاده یادآور شد:  اکثر مدارس استان اصفهان 
مى توانند شــرایط بازگشایى را کســب کنند زیرا 
حتى اگر هر کالس 40 دانش آموز داشــته باشــد 
آن ها در ســه گروه و اگر تعداد تا 30 نفر باشد در 2 
گروه  دسته بندى مى شــوند و هر گروه بنا به تعداد 
دسته بندى ها هفته اى 2 تا سه روز در مدارس حضور 

مى یابند.
وى تأکید کرد: نظارت بر رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشــتى در مدارس اســتان اصفهــان در زمان 

بازگشایى مدارس انجام مى شود.
وى تصریح کرد: اســتقبال خانواده هــا از آموزش 
حضــورى با توجــه بــه بازگشــایى کارگاه هاى 
هنرســتان ها از اول مهر خوب بوده است و بیش از 
96 درصد مورد استقبال هنرجویان و خانواده هاى 

آن ها قرارگرفته است.

رئیس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان گفت: تاالب گاو خونى یک 
میراث طبیعى ارزشمند است، اما با اتفاقات سال هاى 
اخیر خشک شده و سبب برخاستن ریزگرد ها و انتشار 
آن تا محدوده زیادى از مناطق اطراف مى شــود که 

این ریزگرد ها حتى تا شمال کشور هم رفته و آسیب زا 
بوده است.

مجید نادراالصلى اظهار کــرد: در مدتى که اصفهان 
معضل کمبود آب و خشکى زاینده رود داشت اقدامات 
زیادى انجام شــد، اما نتوانســت جریان رودخانه را 
دوباره دائمى کند. مدیران ارشد استان، اندیشمندان 
دانشگاهى و سازمان هاى مردم نهاد و شهروندان نیز 
به سبب دل نگرانى هایشان براى اصفهان اقداماتى 
را انجــام داده اند. وى با بیان اینکه باید ابتدا مســئله 
را شناخت و ســپس براى رفع آن اجماع ملى وجود 
داشته باشــد، افزود: اقداماتى مانند طرح هاى انتقال 
آب و ابرآورى در این سال ها انجام شده، اما در کنار آن 

مدیریت منابع نیز حائز اهمیت است.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهــان از اجراى طرح 
تشدید برخورد با تخلفات مربوط به پالك وسایل 
نقلیه شامل مخدوش کردن، پوشاندن، دستکارى 
اعداد و ارقام و جابجایــى آن در تمامى محورهاى 

برونشهرى استان خبر داد.
ســرهنگ اصغر زارع اظهار کــرد: از زمان اجراى 
محدودیت هــا و ممنوعیت هاى ترافیکى ناشــى 
از بیمارى کرونــا برخى از رانندگان بــراى فرار از 
قانون اقدام به پوشــاندن و مخدوش کردن پالك 
وسیله نقلیه خود و یا دســتکارى اعداد و ارقام آن 

مى کنند.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان تصریح کرد: بر 
همین اساس اجراى طرح تشدید برخورد با تخلفات 
و جرایم مربوط به پالك وسایل نقلیه از 10 آبان ماه 
در تمامى محورهاى برون شهرى استان اصفهان 

در دستور کار قرار گرفته است. 
این مقام انتظامى خاطرنشــان کرد: در این طرح 
با رانندگان خودروهایى که نســبت به نصب طلق 
مشکى بروى پالك خودروها، دستکارى در ارقام و 
اعداد، باز گذاشتن درب صندوق عقب و تغییر محل 
نصب پــالك و … اقدام مى کننــد، برابر مقررات 

برخورد خواهد شد.

جســپر وهر ســفیر دانمارك در ایران که به همراه 
خانواده اش از میدان نقش جهان بازدید کرد گفت: 
سفر ما به اصفهان تماشایى بوده است من و همسرم 
براى اولین بار 25 سال پیش به عنوان توریست به 
اینجا آمدیم در واقع این سومین سفر ما به اصفهان 

است. اکنون، ما با پسرم و نامزدش اینجا هستیم.

وى گفت: موقعیت مکانى با کوه ها در پس زمینه و 
فضاى بسیار دوستانه به تجربه فراموش نشدنى ما 
در اینجا مى افزاید. ســایت هاى اینجا کامًال دیدنى 
هستند و من فکر مى کنم این زیباترین میدانى است 
که در هر جاى دنیا دیده ام. من فکر مى کنم ما عالقه 
بسیار زیادى به سفر در ایران داریم. گرایش به سمت 
مقصد هاى فرهنگى و تمرکز بر این موضوع بدون 
توجه به تحریم ها زیاد اســت. ما روى این تمرکز 
مى کنیم که آژانس هــاى دانمارکى تور هاى 15 تا 
20 نفره براى 10 روز به اینجا بیاورند. آن ها از تهران 
به اصفهان، یزد، شیراز و تخت جمشید خواهند رفت. 
تخت جمشــید بخش فوق العاده و مهمى براى ما 
اســت، چون یکى از جهانگردان مشهور ما در قرن 

هجدهم به تخت جمشید آمده بود.

«نقش جهان» زیباترین میدانى است که دیده ام

تکذیب خبر ابتالى دانش آموزان اصفهانى 
به کرونا در مدارس

تشدید برخورد با تخلفات مربوط به 
پالك وسایل نقلیه

خشکى گاوخونى، شمال ایران را تهدید مى کند

سفیر دانمارك  :

آینده اصفهان در دید نخبگان تیره شده است 

قیمتگذارى برنج ایرانى در دستور کار نیست مبارکه قرمز شد
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مهدى باقربیگى، بازیگر سریال «قصه هاى مجید» پیرامون عدم حضورش در عرصه 
بازیگرى گفت: پارتى بازى و باند بازى در عرصه بازیگرى سبب شده رقابت واقعى بین 
هنرمندان صورت نگیرد و انتخاب هاى نقش آفرینان بر اساس شایستگى ها انجام نشود، 
امیدوارم با تغییراتى که در ســاختار مدیریتى صداوســیما صورت گرفته بتوانیم شاهد 

حرکت هایى نو درجهت افزایش کیفیت تولیدات مختلف دررسانه ملى باشیم.
وى پیرامون آخرین فعالیت هاى هنرى خود اظهار داشت: درصدد تولید برنامه اى براى 
گروه سنى کودکان هستم که در آن خاطرات کودکى خود را درقالب نمایش ارائه خواهم 
داد همچنین درساخت آن نگاهى به مجموعه نوستالژیک قصه هاى مجید براى کودکان 

امروز نیز خواهد شد.
این بازیگر تلویزیون پیرامون راز ماندگارى یک بازیگر بیان کرد: آنچه که یک بازیگر را 
ماندگار مى کند طبیعتا فقط در شخصیت پردازى در آثار نمایشى خالصه نمى شود بلکه 
مردمى بودن یک بازیگر اســت که او را در این عرصه متعالى و ماندگار مى کند و قطعًا 

هنرمندى که قلبش با مردم باشــد هیچگاه از یاد نخواهد رفت چراکه به واسطه همین 
مردم و حمایت هاى آنان است که مى تواند ماندگار شود. اگر بخواهیم نگاهى تخصصى 
به مقوله موفقیت بازیگران در آثار نمایشى داشته باشیم مى توان مدعى شد تعامل بازیگر 
در راستاى خلق شخصیت هاى فیلمنامه با کارگردان و حتى نویسنده است که سهم موثر 

و شاخصى در موفقیت او در عرصه بازیگرى خواهد داشت.
باقربیگى به نقش موثر فیلمنامه در خلق آثار خــوب عنوان کرد: نوع قصه و حتى گروه 
تولید در یک پروژه ســهم مهم و تاثیرگذارى در موفقیت و فاخر شدن یک اثر نمایشى 
دارد و به طور کل فیلمنامه، داســتان و موضوع همچون بذرى مى مانند که اگر خوب 
کاشته نشــوند قطعًا محصولى مطلوب و با کیفیت نخواهیم داشت پس معتقدم دریک 
پروژه از تدارکات گرفته تا تک تک عوامل بســان زنجیرى هســتند که کوچک ترین 
خدشه به گوشــه اى از آن مى تواند آثار مخربى بربدنه کیفیت و محتواى آثار نمایشى

 ایجاد کند.

گالیه بازیگر «قصه هاى مجید» از پارتى بازى و باندبازى!

مهدى باقربیگى: رقابت واقعى 
بین هنرمندان نیست

«مت دیمون» و«رابرت 
داونى جونیور» به فیلم 
«نوالن» اضافه شدند

رابرت داونى جونیور و مت دیمون دو ستاره مشهور 
سینماى آمریکا به فیلم «اوپنهایمر» به کارگردانى 

کریستوفر نوالن اضافه شدند.
داستان فیلم جدید نوالن در دوران جنگ جهانى 
دوم مى گذرد و قصه اش درباره چگونگى توسعه 
بمب اتم است. مشخص نیســت داونى جونیور و 
دیمون چه نقش هایى را در این فیلم ایفا مى کنند.

کریســتوفر نوالن مجموعه اى از ستاره ها را در 
فیلم جدید خود گرد هم آورده اســت. او پیش از 
این کیلین مورفى را براى نقش رابرت اوپنهایمر 
و امیلــى بالنت را براى ایفاى نقش همســر این 

دانشمند انتخاب کرده بود.
یونیورسال کمپانى تهیه کننده فیلم «اوپنهایمر» 
است و قرار است بودجه اى نزدیک به 100 میلیون 

دالر براى این فیلم اختصاص دهد.
«اوپنهایمر» به ماننــد دو فیلم دیگر نوالن یعنى 
فیلم هاى «دانکرك» و «شــوالیه تاریکى» قرار 

است با دوربین هاى آى مکس فیلمبردارى شود. 
کمپانى یونیورســال فیلم «اوپنهایمر» را روز 21 
جوالى 2023 در ســینماهاى آمریکا روى پرده 

مى برد.

امیر جدیــدى، بازیگر اصلــى «قهرمان»، 
در دو ســینماى تهران حاضر شد و همراه با 

تماشاگران، پاى دیدن این فیلم نشست.
فیلم «قهرمان» ســاخته اصغــر فرهادى، 
از چهارشنبه هفته گذشــته (پنجم آبان) در 
سینماهاى کشور اکران شــده و با توجه به 

شرایط کرونایى، فروش خوبى داشته است. 
امیر جدیــدى  چندى پیش، بــا «قهرمان» 
در جشــنواره فیلم وایادولید اســپانیا حضور 
یافت و در گفت وگــو با رادیــو و تلویزیون 
سراســرى اســپانیا گفت: «لذت کار کردن 
با فرهــادى، اقبال بزرگى براى من اســت، 
گویى در دانشگاهى در حال فراگیرى مستمر 
درس هایى هســتم، نه تنها در زمینه سینما 

بلکه براى زندگى.»

تصویربردارى سریال «قصه هزار افسون» به تهیه کنندگى مهدى مولوى و کارگردانى سعید عباسى آغاز شد.
این سریال به تهیه کنندگى مهدى مولوى و کارگردانى سعید عباسى فیلمبردارى آن به تازگى در تهران و 

شهریار آغاز شده است.
پژمان بازغى، بهنوش بختیارى، شبنم قلى خانى، ســیاوش مفیدى، نگار عابدى، سوسن پرور، فخرالدین 
صدیق شریف، مهران رجبى، آتش تقى پور، اتابک نادرى، شــهرام عبدلى، شهین تسلیمى، جواد زیتونى، 
خشایار راد، ساعد هدایتى، وحید شیخ زاده، آرش نوذرى، آرش میراحمدى بازیگران قصه هزار افسون هستند.

قصه  هزار افسون در 13 قسمت براى پخش در شبکه  نمایش خانگى تولید مى شود.

هومــن حاجى عبداللهــى در واکنــش به 
اظهارنظر مسعود فراستى درباره نبود بازیگر 
خوش چهره در سینماى ایران واکنش نشان 

داد.
 مســعود فراســتى به تازگــى در برنامه اى 
تلویزیونــى گفتــه بــود: «بازیگــر ایرانى 
خوش چهره نمى شناسم». همین اظهارنظر 
جنجالى با واکنش یکى از بازیگران سینما و 

تلویزیون روبه رو شد. 
هومن حاجى عبداللهى با کمــک گرفتن از 
تصویرى مربوط به پشــت صحنه ســریال 
«على البدل» با این ماجرا شوخى کرده است.

بازیگر «پایتخت» نوشــته اســت: «مسعود 
فراستى گفته بازیگر خوش چهره در سینماى 
ایران نمى شناســم. منم مى گم چشم دل را 
باز کن بنگر نکو. زانکه نفتاد آنکه نیکو بنگر 

است.»

محمد لقمانیان، عروسک گردان عروســک «فامیل دور» و صداپیشه «بچه فامیل دور» با اشاره به پخش 
نشدن سرى جدید مجموعه «کاله قرمزى»، نسبت به عروسک هایش ابراز دلتنگى کرد.

لقمانیان با انتشار مطلبى در فضاى مجازى، از برنامه محبوب «کاله قرمزى» یاد و اظهار کرد که احتماال این 
مجموعه به تاریخ پیوسته است. این عروسک گردان و صداپیشه نوشته است:

«خیلى ســخت اســت که عروســک گردان فامیل دور و صداپیشــه بچه فامیل دور، معــروف ترین و 
محبوب ترین کاراکترها در محبوب ترین برنامه تلویزیونى (کاله قرمزى) باشى و دیگر آن برنامه پخش نشود 
و آن کاراکترها دوباره جان نگیرند. در حد مرگ دلتنگتان مى شوم گاهى. احتماال برنامه کاله قرمزى دیگر 
به تاریخ پیوسته(چون نه از آن خبرى هست و نه میلى به ساختنش و نه استقبالى از مدیران) ولى همچنان در 

قلب و ذهن من و همکارانم و طرفدارانش هست و فراموش نمى شود.»
 آخرین سرى از مجموعه «کاله قرمزى» با وجود کش و قوس هاى فراوان میان سازندگان و تلویزیون، سال 

97 در صداوسیما تولید شد و از آن زمان تاکنون در برخى مناسبت ها این مجموعه تکرار مى شود.

امیر جدیدى به تماشاى «قهرمان» نشست

آغاز تصویربردارى سریالى 
با بازى پژمان بازغى و بهنوش بختیارى 

شوخى هومن حاجى عبداللهى با مسعود فراستى 

«کاله قرمزى» به تاریخ پیوست؟

در حالى که تولید ســریال هاى جدید در ســازمان 
صداوســیما وارد پروتکل هاى جدیدى شده است، 
فصل سوم سریال «زیرخاکى» به عنوان اولین سریال 

تأییدشده در دوران ریاست پیمان جبلى کلید خورد.
با روى کار آمدن پیمان جبلى در سازمان صداوسیما، 

تغییر و تحوالت مختلفى روى داده است.
بنا بر این گزارش، یکى از این تغییرات جدید تمرکز 
روى محتواى سریال هاى در دســت تولید است و 
این سازمان با تشکیل شورایى جدید تصمیم گرفته 

محتواى ســریال ها را پیش از تولیــد به طور کامل 
ارزیابى کند تا هم کار از ســطح استاندارد و مطلوبى 

برخوردار باشد و هم درگیر حاشیه نشوند.
به همین منظور ســریال هاى در حال تولید، مسیر 
خود را طى مى کنند ولى سریال هایى که بنا بود وارد 
چرخه تولید شوند، متوقف شده اند تا تکلیف فیلمنامه 
آنها مشخص شــود. در این میان اولین سریالى که 
توانسته مجوز عبور از این شورا را دریافت کند، سریال 
«زیرخاکى3» به کارگردانى جلیل ســامان بوده که 

به منظور پخش در نوروز 1401 ساخته خواهد شد.
مجموعه تلویزیونى «زیرخاکــى3» به تازگى کلید 
خورده و جلیل سامان تصویربردارى کار را آغاز کرده 
است. در این سریال پژمان جمشیدى و ژاله صامتى به 
عنوان بازیگران اصلى حضور دارند و احتماال سامان از 
بازیگران جدیدى به روال فصل دوم بهره خواهد برد.

پــس از موفقیت ســریال «زیرخاکــى» در جذب 
مخاطب، سومین سرى از این مجموعه ساخته خواهد 
شد. «زیرخاکى» به نویسندگى و کارگردانى «جلیل 
سامان» و تهیه کنندگى «رضا نصیرى نیا»، محصول 
مرکز سیمافیلم است که از شــبکه  یک سیما روى 

آنتن مى رود.
پیش از ایــن مخاطبــان تلویزیون شــاهد پخش 
نخستین فصل از ســریال «زیرخاکى» در سال 99 
به عنوان پربیننده ترین مجموعه   تلویزیونى رمضانى 
بودند و فصل دوم این سریال نیز با پخش در خرداد 
ســال جارى به پربیننده ترین اثر زمــان پخش خود 

تبدیل شد.
فصــل اول «زیرخاکى» با تالش نــاکام «فریبرز» 
براى خروج از کشور هم زمان با آغاز جنگ تحمیلى 
به پایان رســید. در فصل دوم مخاطبان این سریال 
شاهد فرجام دردسرهاى فریبرز و خوش شانسى ها و 

ناکامى هاى وى بودند. 

«زیرخاکى 3» کلید خورد
مختــار ســائقى مى گوید وارد ســینما که شــد 
مى خواست بیک ایمان وردى شود ولى اوضاع به 
گونه اى پیش رفت که با وجود آن که شانزده هفده 
سال است سیگار هم نمى کشــد، اما هنوز براى 

نقش آدم هاى معتاد با او تماس مى گیرند.
این بازیگر تلویزیون، ســینما و شــبکه نمایش 
خانگى که عموم مردم به واسطه بازى هایش در 
«شب هاى برره»، «نقطه چین»، «پاورچین» و... 
به یادش مى آورند، در این ویدئو مى گوید: «خود 
بازیگرى حرفه و تخصصى است که بدون آن که 
عذرت را بخواهند، خانه نشین مى شوى. تا وقتى 
جوانى، صدایت مى کننــد، مى خواهندت، اندازه 
نقش را به تو مى گویند، حاال هرکس فراخور کار 
خودش، من هم آمدم مى خواستم بیک ایمان وردى 
شوم و بعد این طور شد، من شــانزده هفده سال 
است که ســیگار هم نمى کشــم اما هنوز براى 
نقش معتــاد با من تمــاس مى گیرند، نقش هاى 
کوتاه، کوتاه، کوتاه. ما 10 هزار عضویم و شــاید 
100 نفرمان فعالند. خیلــى از بازیگران وقتى از 
پا مى افتنــد در پیرى و تنهایــى دق مى کنند و از 

دنیا مى روند.»  
بازیگر «مــرد دوهــزار چهره» بــه کارگردانى 
مهران مدیرى و «ترش و شیرین» به کارگردانى 
رضا عطــاران ادامه مى دهد: «یــک آدم نقاش، 
بنا، مهنــدس، دکتــر، این ها مى آینــد در طول 
سالیان کارشــان را مى کنند، 30 ســال کارشان 
تمام مى شود، بازنشســته مى شوند و مى روند پى 
زندگى شــان ولى یک بازیگر وقتى روى صحنه 
یکهو 700 نفر آدم بــا او عکس مى گیرند، برایش 
دست مى زنند، یک مرتبه وقتى از پا مى افتد و دیگر 
نه کارى هســت و نه چیزى، وقتى در خانه تنها 
مى نشیند فکر مى کنید در ذهنش چه مى گذرد؟! 
واقعا دق مى کند. بازیگرى مقوله اى سخت است. 
این را صادقانــه مى گویم. در مملکــت ما یا باید 
باالى باال باشى یا نباشى. وســط ها و زیرمیرها 
دیده نمى شوى. هزاران نفر در بدنه سینما قربانى 
شدند و رفتند پى کارشان هیچ کس متوجه نشد اما 
آقاى ایکس که هنرپیشــه نقش اول است، خدا 
بیشتر به او بدهد، قسمتش بوده است، سهمش از 
زندگى بوده است، همیشه اسمش و عکسش روى 

مجالت است.»
او در پایــان مى گویــد: «ممکن اســت خیلى از 
دوستان بگویند، این هم آدم شــده است. آخر تو 
کجایت بازیگــر حرفه اى اســت؟! عاقبت بدى 
دارد، تو را مدام بــاال ببرند، گل برایــت بریزند، 
با تو عکــس بگیرنــد و امضــا بگیرنــد و بعد 
یک هو دیگــر نگاهــت نکنند. اصــال ندانند تو 
اجاره نشــینى، پول دارى یا ندارى، در همین ایام 
کرونا، همســران خیلى از دوســتان من، از آن ها 

طالق گرفتند.»

آهنگســاِز قطعاتى بــراى تیتراژ ســریال 
«مى خواهم زنده بمانم» از همکارى دوباره 
با همایون شجریان در یک آلبوم و دربرگیرنده 

ترکیب سازهاى سنتى و فرنگى خبر داد.
ســعید فرج پورى درباره آلبوم مشــترك با 
همایون شــجریان، اظهار داشت: این آلبوم 
که هنوز نامى براى آن در نظر گرفته نشــده 
اســت، محصول همکارى من بــه عنوان 
آهنگســاز، خوانندگى همایون شــجریان و 

تنظیم غالمرضا صادقى است.
وى درباره اشعار این آلبوم، گفت: اشعار این اثر 

موسیقى از سعدى، حافظ و سیمین بهبهانى است و هم اکنون در مرحله میکس قرار دارد.
این آهنگساز و نوازنده کمانچه زمان انتشار آلبوم را اعالم نکرد و افزود: انتشار این اثر در قالب آلبوم یا تک قطعه در دست 

بررسى است. 
وى با اشاره به همکارى پیشتر همایون شجریان و غالمرضا صادقى در تهیه تیتراژ پایانى سریال شبکه نمایش  خانگى 
مى خواهم زنده بمانم (شهرام شاه حسینى، 1400)، یادآور شد: این اثر جدید در ادامه روند کارى بنده با همایون شجریان 

است و تغییر در این کار جدید مربوط به ترکیب سازهاى سنتى و فرنگى است.

مختار سائقى: 

 هنوز براى نقش 
آدم هاى معتاد با من 

تماس مى گیرند

تاك شــوى تازه فیلیمو به نام «تیــک آبى» پیش 
تولیدش به انتها رســیده و از هفته آینده ضبط آن با 
اجراى بهرام رادان آغاز مى شود. رادان در این برنامه 
قصد دارد با اینفلوئنســرها (شاخ هاى اینستاگرام) و 
بازیگران گفت و گو کرده و شانسش را در عرصه اجرا 
امتحان کند، برنامه ایى که احتماال از آذرماه پخشش 

آغاز مى شود. 
بهــرام رادان همزمــان 

در حــال بــازى نقش 
ناصرالدیــن شــاه در 
سریال «جیران» است 
در حالى که داســتان 
قبلى ناصرالدین شــاه 
فیلیمــو یعنــى «قبله 

عالم» به قسمت آخر هم 
نرسید!

«تیک آبى» بهرام رادان 

 رادان همزمــان 
ل بــازى نقش 
دیــن شــاه در 
«جیران» است 
ى که داســتان 
صرالدین شــاه 
و یعنــى «قبله 
ه قسمت آخر هم

همکارى دوباره همایون شجریان و 
آهنگساز سریال «مى خواهم زنده بمانم»
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ذوب آهن و ســپاهان در هفته چهــارم رقابت هاى لیگ 
برتر فوتبال، چهل  و یکمین شــهرآورد اصفهان را برگزار 

مى کنند.
هفته چهارم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس 
روز جمعه 14 آبان ماه با برگزارى 4 دیدار آغاز مى شود که 
در یکى از ایــن بازى ها ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه 
فوالدشهر میزبان دیگر تیم همشهرى خود سپاهان است.

ذوب آهن و ســپاهان روز جمعه باید به مصاف هم رفته و 
یکى از مهیج ترین دربى هاى ادوار اصفهان را برگزار کنند. 
دیدارى که بنا به دالیل بسیار از حساسیت و هیجان باالیى 
برخوردار بوده و کســب پیروزى در آن مى تواند 3 امتیاز با 

ارزشى را به حساب تیم برنده واریز کند.
ذوب آهن و سپاهان در حالى به مصاف هم خواهند رفت که 
نتیجه این دیدار عالوه بر این 2 تیم براى تیم هاى استقالل، 
گل گهر و پرسپولیس نیز حائز اهمیت بوده و مى تواند روند 
شــکل گیرى مدعیان قهرمانى را وارد فــاز تازه اى کند. 
سپاهانى ها که در 3 هفته نخست لیگ 3 پیروزى پیاپى به 
دست آورده اند، قصد دارند تا روند موفقیت هایشان ادامه 
یابد. در آن سو ذوبى ها که در 2 هفته ابتدایى لیگ یک برد و 
یک شکست کسب کرده اند، قصد دارند با پیروزى بر رقیب 
دیرینه عالوه بر بهبود جایگاهشان در جدول، با قدرت در 

ادامه مسابقات لیگ برتر حضور یابند.

سپاهان تا بدین جاى فصل با کســب 3 پیروزى پیاپى 9 
امتیازى بوده و با استفاده از تفاضل گل  بهتر نسبت به سایر 
رقبا در رده نخست جدول قرار گرفته است. ذوب آهن نیز با 
یک بازى کمتر نسبت به سایر تیم ها با کسب یک پیروزى 
و یک شکســت، 3 امتیازى بوده و در رده یازدهم جدول 

ایستاده است.
ذوب آهن در حالى آماده این دیدارمى شــود که در بازى 
مقابل استقالل با وجود ناکامى در کسب نتیجه، نمایش 
قابل قبولى را ارائه داد. سبزپوشان اصفهانى در فاز هجومى 
عملکرد خوب داشــته و بازیکنان این تیم تفکرات تارتار 
را پیاده کرده و بازى منســجمى را به نمایش گذاشتند اما 
مهاجمان این تیم نتوانســتند از موقعیت هاى ایجاد شده 
بهره بگیرند. با این حال ذوبى ها در فــاز دفاعى نمایش 
متوسطى ارائه کرده و مدافعان این تیم با اشتباهات بچگانه 
فرصت هاى زیادى در اختیار رقیب گذاشــته و در نهایت 

روى جاگیرى غلط مدافعان نتیجه را واگذار کردند.
در آن سو سپاهان با وجود کســب یک پیروزى دلچسب 
برابر هوادار، بــازى چندان خوبى به نمایش نگذاشــت. 
شــاگردان نویدکیــا با وجــود برتــرى در بســیارى از 
فاکتورهاى هجومى نتوانســتند موقعیــت چندانى خلق 
کنند و در زدن ضربــات نهایى نیز بهــره ورى پایینى به 
ثبت رســاندند. در فاز دفاعى اما زردپوشان چندان مورد 

محک قرار نگرفته و هنوز عیار واقعى آنها مشخص نشده
است.

برگ برنده ســپاهان در این دیدار ثبات تیمى و تاکتیکى 
زردپوشان است و همین نکته مى تواند همچون شمشیر 
دولبه عمل کرده و ســپاهان را غافلگیر کند و به ذوبى ها 
فرصت آنالیز دقیق و شــناخت کامل نقاط ضعف و قوت 
سپاهان را بدهد. از طرف دیگر اتفاقى که ممکن است بالى 
جان سپاهان شود، فشار روانى باالى ایجاد شده بر روى 
بازیکنان این تیم است. سپاهانى ها به خوبى مى دانند که 
هر نتیجه اى غیر از پیروزى در این دیدار، مى تواند آنها را از 
صدر جدول دور کند و همین امر فشار روانى باالیى را به 

آنها منتقل مى کند.
آنچه مشخص اســت ذوب آهن همانند دیدارهاى قبلى 
تالش دارد یک بازى دفاعى و پرفشار را به نمایش بگذارد 
و با پرس سنگین هافبک هاى سپاهان خط میانى این تیم 
را از جریان بازى خارج کرده و در ضد حمالت با استفاده از 
بازى مستقیم و ارسال توپ هاى بلند به گل برسد. سپاهان 
نیز تالش مى کند با تکیه بر حرکات ترکیبى، شوت از راه 

دور و ضربات ایستگاهى به دروازه سبزپوشان برسد.
با توجه به نکات بیان شده، پیش بینى نتیجه این دیدار بسیار 
سخت است و باید منتظر ماند و دید در دربى جذاب اصفهان 

چه رخ مى دهد.

حساس، مهیج، متفاوت
چهل  و یکمین مصاف ذوب آهن و سپاهان فردا برگزار مى شود

مهدى تارتار باتوجه به منفى شدن دو تست کرونا، مى تواند تیمش 
را در شهرآورد اصفهان هدایت کند.

سرمربى سبزپوشان اصفهانى که به دلیل سرما خوردگى شدید از 
تمرینات این تیم دور بود، باتوجه به منفى شدن تست کرونا حاال به 

تمرینات بازگشته و تیمش را براى بازى با سپاهان آماده مى کند.
نتایج تســت PCR تارتار در تاریخ 8 و 9 آبان نشان مى دهد که او 
به کرونا مبتال نیست و با تائید آزمایشگاه پزشکى، مشکلى از بابت 

همراهى ذوب آهن در تمرینات و بازیها نخواهد داشت.
سرمربى جدید ذوب آهن که در بازى اول تیمش را در دیدار خارج 
از خانه برابر صنعت نفت به پیروزى رساند، در هفته چهارم مقابل 
سپاهان قرار خواهد گرفت که این بازى اهمیت بسیار زیادى براى 

سبزپوشان خواهد داشت. 
نکته مهم اینکه بازى هفته ســوم ذوب آهــن باتوجه به حضور 
بازیکنان این تیم در اردوى تیم المپیک، لغو شد. آنها در هفته دوم 
برابر استقالل به میدان رفتند و باوجود نمایش قابل قبول، شکست 

خوردند.

تیم فوتبال سپاهان در روزى که عمکلرد خوبى نداشت، 
موفق به شکست یک بر صفر هوادار شد.

فوتبال سپاهان در دو هفته ابتدایى در خط هجومى و خط 
دفاعى و همینطور خط میانى منســجم و با برنامه نشان 
داده بود و به همین دلیل بود که تصور مى شــد شاگردان 
محرم نویدکیا مقابل هوادار که در دو بازى ابتدایى مقابل 
استقالل و سپس پیکان شکســت خورده بود، به راحتى 
پیروز میدان شــود، اما چیزى که در زمین مسابقه اتفاق 
افتاد، هیچ ارتباطى با پیش بینى هایى که مى شد، نداشت.

نکته ویژه این پیروزى براى تیم محــرم نویدکیا، بردن 
و کســب 3  امتیاز حتى در روزى بود که مربیان این تیم 

هم از نمایش بازیکنانشــان و چیزى که در زمین رخ داد، 
رضایت نداشــتند و این تقریبا همان ویژگى اى است که 
پرســپولیس پس از تثبیت افکار برانکو صاحب آن شد و 
حتى در بازى هایى که همــه چیز خوب پیش نمى  رفت، 
سرخپوشان مى توانستند با سه امتیاز از زمین مسابقه خارج 

شوند.
این موضوعى اســت که در تفکر بازیکنان سپاهان هم 
نسبت به فصل گذشــته دیده مى شــوند و آنها به هیچ 
وجه دوست ندارند، امتیازاتى که فصل قبل در مصاف با 
تیم هایى نظیر ماشین سازى، نفت مسجد سلیمان و پدیده 
از دست دادند را در فصل جدید تکرار کنند و انگیزه کسب 

عنوان قهرمانى و پایان دادن به سلطه 5 ساله پرسپولیس 
در رفتار، منش و عملکرد آنها قابل مشاهده است.

سپاهان در سه بازى ابتدایى لیگ بیست و یکم در قامت 
یک تیم کامال مدعى ظاهر شده و با به ثمر رساندن 6 گل 
و کسب 9 امتیاز صدرنشین مســابقات است؛ عملکرد و 
کیفیتى که اگر اتفاقى غیرقابــل پیش بینى آن را مختل 
نکند، هم پرســپولیس براى تکــرار قهرمانى هایش کار 
سختى را پیش رو دارد و هم استقالل که مثل سپاهان از 
سه بازى گذشته خود ســه پیروزى کسب کرده و تنها به 
دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به این تیم در رده دوم قرار 

گرفته است.

تارتار با تست منفى کرونا 
روى نیمکت ذوب 

سپاهان شبیه
 نسخه تثبیت شده  
پرسپولیس 
با برانکو

شهرآورد اصفهان از نگاه آمار و ارقام
ســپاهان و ذوب آهن در حالى براى چهل و یکمین بار در 
ادوار مختلف لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت که از 
آخرین برد سبزپوشان در شهرآورد اصفهان بیش از 3 سال 
مى گذرد و شــاگردان تارتار در 6 بازى قبلى نتوانسته اند 

رقیب دیرینه خود را شکست دهند.
چهل  و یکمین شــهرآورد اصفهان با توجه به نیاز هر 2 
تیم به 3 امتیاز بازى و حضور ســتاره هاى به نام در هر 2 
تیم مى تواند به اوج هیجان رســیده و تبدیل به زیباترین 

بازى هفته شود.
آغاز شــهرآورد فوتبــال اصفهان به اوایــل دهه 1350 
بازمى گردد؛ این 2 تیم نخســتین بار در زمستان 1351 

در فینال مسابقات قهرمانى باشــگاه هاى اصفهان و در 
ورزشگاه تختى اصفهان با یکدیگر روبه رو شدند. این دیدار 
در پایان 90 دقیقه وقت قانونى و همچنین وقت هاى اضافه 
بدون گل به پایان رســید تا کار به ضربات پنالتى بکشد. 
در پنالتى ها تیم فوتبال سپاهان موفق شد با نتیجه 5 بر 4 

ذوب آهن را مغلوب کند و به مقام قهرمانى برسد.
نخســتین دیدار این 2 تیم در مســابقات سراسرى لیگ 
در هفته نهم جام تخت جمشید در تاریخ 20 اردیبهشت 
1353 در ورزشــگاه تختى اصفهان و در حضور بیش از 
5 هزار تماشاگر به انجام رسید که با نتیجه تساوى بدون 

گل پایان یافت.

در دوره هاى آینده جام تخت جمشید هم این 2 تیم به دیدار 
هم رفته اند؛ 2 تیم اصفهانى در مسابقات جام تخت جمشید 
در مجموع 8 بار به مصاف یکدیگر رفته اند که سپاهان 2 
بار پیروز میدان شده و 5 بازى با نتیجه مساوى پایان یافته 

و ذوب آهن فقط یک  بار برنده از زمین خارج شده است. 
در دهه 1370 و با آغــاز رقابت هاى لیــگ آزادگان که 
باالترین ســطح فوتبال ایران در آن زمــان بود، رقابت 
این 2 تیم با هم از سر گرفته شد. سبزپوشان و زردپوشان 
اصفهانى 12 بار در رقابت هاى لیگ آزادگان باهم روبه رو 
شدند که ســهم ســپاهان 5 برد بوده و 4 بازى با نتیجه 

مساوى پایان یافته و ذوب آهن 3 برد کسب کرده است.

یاسین سلمانى هافبک 19 ساله تیم امید، با به ثمر رساندن چهار گل 
در مرحله مقدماتى، در جایگاه دوم گلزنان این مرحله قرار گرفت.

رقابت هاى مرحله مقدماتى براى تیم امید ایران در شرایطى خاتمه 
یافت که شــاگردان مهدوى کیا موفق به ثبت 9 گل طى 3 مسابقه 
شــدند و با کســب 9 امتیاز به عنوان تیم اول راهــى مرحله نهایى 

رقابت هاى زیر 23 ساله هاى آسیا شدند.
در این بین یاسین سلمانى على رغم اینکه در دیدار برابر نپال یک پنالتى 
به ثمر رساند، در همان مسابقه موفق به گلزنى شد تا با هت  تریک در 
دیدار سرنوشت ساز مقابل تاجیکســتان، على رغم اینکه در بازى با 
لبنان موفق به گلزنى نشد، دومین گلزن برتر این تورنمنت لقب بگیرد.

در این مسابقات پارك جئونگ این از کره جنوبى با 5 گل زده آقاى گل 
مرحله مقدماتى گروهى رقابت هاى زیر 23 سال آسیا شد. همچنین 
یاسین سلمانى و على هاشم از قطر به صورت مشترك با چهار گل زده 

در جایگاه دوم قرار گرفتند.
از تیم امید ایران مهدى لموچى و حسین نخودکار هر کدام دو گل براى 
تیم ملى زیر 23 سال ایران به ثمر رساندند و میالد کر هم یک گل زد 

که در دیدار برابر لبنان بود. 
گفتنى است تیم امید ایران در این مسابقات دو پنالتى را از دست داد که 
اولین در بازى با نپال توسط سلمانى هدر رفت و دومى توسط سامان 

فالح در دیدار برابر لبنان.

مربى سابق تیم فوتبال سپاهان گفت: دربى اصفهان یکى از بهترین 
دربى هاى لیگ است چون شرایط هر 2 تیم خوب است و حتما شاهد 

دیدارى جذاب خواهیم بود.
حسین چرخابى با اشــاره به دربى اصفهان اظهار داشت: این 2 تیم 
زمانى در مقابل یکدیگر قرار مى گیرند که شرایط شــان عالى است. 
دربى اصفهان مانند دربى هاى بزرگ دنیا خاص است و بستگى به 

رتبه و شرایط دو تیم ندارد.
وى با اشاره به شرایط سپاهان تصریح کرد: وضعیت سپاهان خوب 
است و تمام امتیازات را کسب کرده و در تمام دیدارهاى خود با قاطعیت 
پیروز شده است. سرمربى سابق ســپاهان درباره وضعیت ذوب آهن 
نیز تصریح کرد: مهدى تارتار مربى خوبى اســت و با آمدن او به تیم 
ذوب آهن، این تیم برخالف سال هاى گذشته که نتایج خوبى کسب 

نمى کرد شرایط خوبى پیدا کرده است.
چرخابى ادامه داد: ذوب آهن یکى از دونده ترین تیم هاى لیگ است 
و براى تمام زمان بازى برنامه دارد. البته سپاهان از نظر بازیکن برتر 
از ذوب آهن است چون هزینه بیشــترى براى جذب بازیکن انجام 

داده است.

سلمانى دومین گلزن برتر 
زیر 23 ساله هاى آسیا

ل م ر و ر ن ر ل ر ى م
که در دیدار برابر لبنان بود. 

گفتنى است تیم امید ایران در این مسابقات دو پنالتى را از دست داد که
اولین در بازى با نپال توسط سلمانى هدر رفت و دومى توسط سامان

فالح در دیدار برابر لبنان.

دربى اصفهان مانند 
سایر دربى ها خاص است

چرخابى: 

اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانى تیم زوریا لوهانســک مى تواند 
تیم امید را هم در این دوره از مسابقات قهرمانى زیر 23 سال آسیا 

همراهى کند و هم در دوره بعدى. 
او از آنجایى که متولد 8 تیر 1380 اســت مى تواند تیم امید را در 
مسابقات مقدماتى قهرمانى زیر 23 سال آسیا و راهیابى به المپیک 
پاریس همراهى کند. بر اســاس قوانین فیفا بازیکنانى که متولد 
1379,10,11 به باال باشــند مى توانند در بــازى هاى مقدماتى 

المپیک و در نهایت در پاریس براى تیم هاى امید بازى کنند. 
مهدى مهدوى کیا در بــازى هاى مقدماتــى قهرمانى زیر 23 
سال(2022-  تاشــکند) در شهر دوشنبه تاجیکســتان از الهیار 
صیادمنش دعوت نکرد که به نظر مى رسد این بخاطر برگزارى 
این بازى ها در روزهاى غیر فیفا بود و اگر هــم از اللهیار دعوت 
مى کرد این بازیکن نمى توانست در اردوى تیم امید حاضر شود و 

قطعا باشگاهش با این حضور مخالفت مى کرد.  
مهدى مهــدوى کیا ســرمربى تیم امیــد به همیــن بهانه به 
کنفدراســیون فوتبال آسیا پیشــنهاد داده اســت که از این پس 
مسابقات قهرمانى زیر 23 سال آسیا را در روزهاى فیفا برگزار کند. 
خوشبختانه مســابقات نهایى قهرمانى زیر 23 سال آسیا از 10 تا 
28 خرداد با حضور 16 تیم در تاشکند برگزار مى شود و از آنجایى 
که اردیبهشت ماه مسابقات لیگ برتر کشورهاى اروپایى به پایان 
مى رسد اللهیار صیادمنش مى تواند بدون دغدغه خاطر در اردوى 
تیم امید حاضر شــود و براى ایران در این بازیها به میدان بیاید. 
همان طور که اشاره شد اللهیار به خاطر شرایط سنى اش مى تواند 
در دوره بعدى مسابقات قهرمانى زیر 23 سال آسیا همراه تیم امید 

باشد و با ایران براى صعود به المپیک با رقبا مبارزه کند.

چرا مهدوى کیا
 اللهیار را دعوت نکرد؟ 

مى رسد اللهیار صیادمنش مى تواند بدون دغدغه خاطر در اردوى 
یم امید حاضر شــود و براى ایران در این بازیها به میدان بیاید. 
همان طور که اشاره شد اللهیار به خاطر شرایط سنى اش مى تواند 
3ر دوره بعدى مسابقات قهرمانى زیر 23 سال آسیا همراه تیم امید 

اشد و با ایران براى صعود به المپیک با رقبا مبارزه کند.
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006007670 تاریخ ارسال نامه: 1400/08/08 علیرضا 
لطفى فرزند غالمحسین به کد ملى 1750591782 استناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شــده مدعى است که سند مالکیت 
یکدانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 1335- فرعى از (107) اصلى واقع در 
خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که دو دانگ مشاع از ششدانگ در دفتر امالك 
400 صفحه 224- به نام آقاى روح اله حاجى باقرى فرزند تقى سند صادر و تسلیم 
گردیده است و به موجب ســند انتقال 34514 مورخ 30 تیر 1382 دفترخانه 35 
استان اصفهان به علیرضا لطفى فرزند غالمحسین انتقال قطعى گردیده است و 
معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. م الف: 
1216519- سید امیر حسین حسن زاده -  سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر از طرف مریم رضایى/8/302

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006007669 تاریخ ارسال نامه: 1400/08/08 علیرضا 
لطفى فرزند غالمحسین به کد ملى 1750591782 استناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شــده مدعى است که سند مالکیت 
یکدانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 1335- فرعى از (107) اصلى واقع در 
خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که یک دانگ مشــاع از ششدانگ در دفتر 
امالك 164 صفحه 595- به نام خانم معصومه رضایى فرزند رمضان سند صادر و 
تسلیم گردیده است و به موجب سند انتقال 34501 مورخ 30 تیر 1382 دفترخانه 
35 استان اصفهان به علیرضا لطفى فرزند غالمحسین انتقال قطعى گردیده است و 
معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. م الف: 
1216515- سید امیر حسین حسن زاده -  سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر از طرف مریم رضایى/8/303

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006007658 تاریخ ارسال نامه: 1400/08/08 علیرضا 
لطفى فرزند غالمحسین به کد ملى 1750591782 استناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضا شــهود رسمًا گواهى شــده مدعى است که سند مالکیت 
یکدانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 1335- فرعى از (107) اصلى واقع در 
خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالك 592 صفحه 164- به نام 
خانم نازنین صفرى فرزند احمد سند صادر و تسلیم گردیده است و به موجب سند 
انتقال 34501 مورخ 30 تیر 1382 دفترخانه 35 استان اصفهان به علیرضا لطفى 
فرزند غالمحسین انتقال قطعى گردیده است و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده 
است. چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1216513- سید امیر حسین حسن زاده 
-  سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/8/304

فقدان سندمالکیت
 آقاى عباس صباغان فرزند حسین آقاشناسنامه 34 به استناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت امضاى شهود رسما گواهى شــده است مدعى است که اسناد مالکیت شش 
دانگ یک باب اطاق شماره 2378 فرعى از شــماره 11 اصلى واقع در شهر وزوان جز 
بخش ثبتى میمه ذیل ثبت 9884 صفحات 440 و 442 دفتر 62 امالك ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است و معامله دیگرى انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و 
به علت جابجایى اثاثیه منزل مفقود گردیده است ، چون درخواست صدور سند المثنى 
گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس 
مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 
1217166/م الف مهدى ذکاوتمند جزى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه/8/305 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 داشته 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 تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 2588 و 2589 مورخ 1400/05/26 آقاى عباسعلى کاظمى نجف آبادى 
فرزند محمد على نسبت به چهار دانگ مشــاع و خانم زهرا سادات هاشمى فرزند سید 
مهدى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 151/35مترمربع 
مجزى شده از پالك شماره 1  فرعى از 365 اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت 

ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/28 تاریخ انتشــار نوبت  دوم : 1400/08/13- 
1208824/ م الف حجت اله کاظم زاده اردســتانى-  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/7/228

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 تعییــن 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 داشته 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 تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى اصالحى  شماره 3566 مورخ 1400/07/21 پیرو راى شماره 1850 مورخ 1400/4/8 
آقاى سید محمود موسوى فرزند سید اسماعیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
121/35 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 8  فرعى از 1531 اصلى واقع در قطعه10 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مورد تقاضا را از مالک رسمى آقاى حسنعلى سروش 

و محمد مهدى بار فروش و احمد صفرى به صورت مع الواسطه خریدارى نموده است   .  
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/07/28 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم:1400/08/13-

 1208685/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 
آباد - از طرف آفرین میر عباسى/7/230

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 

هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 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 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 1- راى شــماره 8265- 1400/07/07 هیات اول آقاى حســین اســماعیل 
پوردهکردى به شناسنامه شماره 56600 کدملى 1280992808 صادره اصفهان فرزند 
علیرضا در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 228 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
76 فرعى از 36 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

شماره 100848 مورخ 1398/9/27 دفترخانه شماره 112 اصفهان امالك
 ردیف 2- راى شــماره 8267-1400/07/07 هیات اول آقاى علــى جانثاریون به 
شناسنامه شماره 194 کدملى 1293214280 صادره اصفهان فرزند اصغر در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 254,70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 28 فرعى از 
36 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضى 
و معصومه ابراهیمى ولدانى از اسناد شــماره 20331 و 33789 مورخ 1395/11/21 و 

1398/7/30 دفترخانه شماره 160 و 371 اصفهان 
ردیف 3- راى شــماره 8269- 1400/07/07 هیات اول خانــم فاطمه روضاتى به 
شناسنامه شماره 41568 کدملى 1280304413 صادره اصفهان فرزند سیدابوالفضل 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجارى و ادارى به مساحت 230,50 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 76 فرعى از 36 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره 103230 مورخ 1399/4/7 دفترخانه شماره 

112 اصفهان 
ردیف 4- راى شــماره 8270- 1400/07/07 هیات اول آقاى مجتبى نیل فروشان 
به شناسنامه شــماره 1833 کدملى 1286527562 صادره اصفهان فرزند محمد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجارى و ادارى به مساحت 230,50 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 76 فرعى از 36 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره 103230 مورخ 1399/4/7 دفترخانه شماره 

112 اصفهان 
ردیف 5- راى شماره 8268- 1400/07/07 هیات اول آقاى حمید شاه سنائى گنیرانى 
به شناسنامه شماره 367 کدملى 1290305501 صادره فرزند عزیزاله در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 141,85 مترمربع قســمتى از پالك شماره 71 فرعى از 35 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت محمد و 
ملیحه نیلى احمد آبادى از مورد ثبت صفحات 205 و 558 دفترهاى 74 و 504 امالك. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/13 م الف: 

1208927 شهریارى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان/7/233 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026008636 مــورخ 1400/06/27 هیات دو آقاى 
محمدرضا عباســیان افارانى به شناسنامه شــماره 2136 کدملى 1282954415 
صادره اصفهان فرزند غالمحسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
185,85 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى از مالک رسمى آقاى محمد على رضانیا که به 
موجب وکالتنامه به آقاى محمد باقر مارانى ســپس به موجب قولنامه به متقاضى 

واگذار گردید
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار 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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/13 م الف: 1209509 موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/236

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026007446 مورخ 1400/06/10 هیات یک آقاى براتعلى 
مجنون قهجاورستانى به شناسنامه شماره 180 کدملى 1291641238 صادره اصفهان 
فرزند غالمحسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,80 مترمربع از پالك 
شماره 11255 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار 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 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/13 م الف: 1209847 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان/7/239 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1- راى شماره 140060302026008777 مورخ 1400/06/29 هیات دو خانم اختر صفى 
شلمزارى به شناسنامه شماره 32 کدملى 6339545157 صادره شهرکرد فرزند مراد نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108,75 مترمربع از پالك 13848 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق قباله عادى 

مع الواسطه از مالکیت حسین زارعى
2- راى شــماره 140060302026008780 مورخ 1400/06/29 هیات دو آقاى احسان 
اله امینى شلمزارى به شناسنامه شــماره 31 کدملى 6339541828 صادره شهرکرد فرزند 
درویشعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108,75 مترمربع 
از پالك 13848 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسین زارعى  
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان اللــه ابتداى خیابان پروین جنــب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/13 م الف: 1209860 موســوى رئیس اداره ثبت اسناد

 و امالك شمال اصفهان/7/241 

فقدان مدارك
برگ سبز و سند کمپانى خودرو سوارى- هاچ بک پژو تیپ 206 
مدل 1384 بنزینى به شماره موتور 1013084016689 و شماره 
شاسى 10824549 به شماره پالك 67 - 976 ب 16 متعلق به 
پژمان مزروعى به شماره ملى 1271961865 فرزند اکبر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت ستاره سپاهان رافى سهامى خاص 
به شــماره ثبت 44710 و شناســه ملى 
10260626310 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/07/06 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : - آقاى احمد ترابى به شماره 
ملــى 1292496411 ، آقــاى محمد 
ترابى به شــماره ملى 1282463251 
و خانــم مــژگان ترابى به شــماره ملى 
1289733252 بســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - آقاى حسین جامى به شماره 
ملــى 1287705669 بســمت بازرس 
اصلى و آقاى آرش صالحى به شماره ملى 
1288241925 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یکســال انتخاب گردیدند. - 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1215485)

آگهى تغییرات
شرکت ســپاهان جم درنا پناه سهامى خاص به شماره 
ثبت 68615 و شناســه ملــى 14010241659 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ 1400/06/30 ســرمایه شــرکت از مبلــغ 
100000000ریــال بــه 3000000000 ریــال از 
طریق مطالبــات حال شــده و صدور ســهام جدید 
افزایــش یافت که تمامــا پرداخت گردیــد و ماده 4 
اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 
3000000000 ریال نقدى است که به 3000 سهم 
با نام عادى1000000ریالى منقســم گردیده و تماما 
پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1215479)

آگهى تغییرات
شرکت توسعه صنعت آروین فراز سهامى 
خاص به شماره ثبت 36035 و شناسه ملى 
10861793340 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/06/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : منوچهر قضاوى 
به شماره ملى 1287707173 به سمت 
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و شهناز 
افتخارى به شماره ملى 1280880457 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره و امیر 
قضاوى به شماره ملى 1289735190 به 
سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
از تاریخ 1399/04/31 انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمى و مکاتبات عادى و ادارى با 
امضاء رئیس هیئت مدیــره منفرداً همراه 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1215490)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى پاك اندیش خانمیرزا ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 64588 و شناســه ملى 
10340017770 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - موسسه حسابرسى 
آوا تدبیر تراز (حســابداران رســمى) شناسه ملى 
14004287467 بسمت بازرس اصلى فاطمه شیشه 
گربه شماره ملى 1291041699 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشــر آگهى ها ودعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1215480)

آگهى تغییرات
شرکت آروین صنعت جى شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2282 و شناسه ملى 
14008442323 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/05/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
: رمضان کرمى اشــترجانى به شــماره ملى 
1111401799 و امیررضــا طبیبى جبلى به 
شــماره ملى 1273289331 و رسول کرمى 
اشترجانى به شــماره ملى 1100184015 
و علیرضــا طبیبــى جبلــى به شــماره ملى 
1270816322 به سمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت ارقام 
نگر آریا به شناسه ملى 10100617632 به 
سمت بازرس اصلى و مهسا قربانى به شماره 
ملى 1100417966 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند.

روزنامــه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1215500)

آگهى تغییرات
شــرکت هوا یار تجهیز بهار ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 2260 و شناســه ملــى 
14009322697 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/06/27 آقاى على محمد حق 
شناس گرگابى به کدملى 5110660298 بسمت 
رئیس هیئت مدیره ، خانم اکرم سادات شریفى به 
کدملى 1293026387 بسمت مدیرعامل شرکت 
(خارج از ســهامداران) ، خانم حانیه بابامرادى 
به کدملى 0080998879 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره ، آقــاى مهدى معظــم به کدملى 
1272311430 بسمت قائم مقام مدیرعامل ، 
آقاى بهنام زارعى توانا به کدملى 3860984411 
بســمت دبیر هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى 
با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً و با 
مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1215528)

آگهى تغییرات
شــرکت مبین فوالد راوند خاورمیانه با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 6740 و شناســه ملى 
14008962723 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/20 على شکیبا 
نسب با پرداخت 12500000000 ریال به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خویش را افزایش داد . سید 
مصطفى باب المراد با پرداخت 2500000000 ریال 
به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش را افزایش 
داد . مسعود کمالى بشماره ملى 1111184046 با 
پرداخت 17500000000 ریال به صندوق شرکت 
در زمره شرکا قرار گرفت . مدیرعامل شرکت اقرار 
به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود. سرمایه شرکت 
ازمبلغ 000 50000000 ریال به 82500000000 
ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده 4 اساســنامه 
به نشــرح مذکور اصالح گردید : سرمایه شرکت 
مبلغ 82500000000 ریال است که تماما نقدى 
پرداخت شده اســت و در اختیار مدیرعامل شرکت 
قرار گرفته شده است . نام شرکاى پس از افزایش 
: سید مصطفى باب المراد داراى 10000000000 
ریال سهم الشــرکه - على شــکیبا نسب داراى 
22500000000 ریال ســهم الشــرکه - بهزاد 
کرمى داراى 32500000000 ریال سهم الشرکه 
- مسعود کمالى داراى 17500000000 ریال سهم 
الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان 

(1215530)

آگهى تغییرات
شرکت فرات شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
3813 و شناســه ملى 10260248752 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ولى اله اسکندرى به شماره ملى 1754724612 به 
سمت بازرس اصلى و محسن على وفائى به شماره 
ملى1287986811 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1215483)

آگهى تغییرات
شرکت منبع سازى و سوله سازى اصفهان دوجدار 
سهامى خاص به شماره ثبت 3325 و شناسه ملى 
10260346377 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/12/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت 
نو اندیشان به شناســه ملى 10100200524 به 
ســمت بازرس اصلى و آقاى مصطفــى کاریزى به 
شماره ملى 0075082322 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1215491)

آگهى تغییرات
شرکت آروین صنعت جى شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 2282 و شناسه ملى 14008442323 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اصالح 
ماده 23 اساسنامه : عده اعضاى هیات مدیره : شرکت 
بوسیله هیات مدیره اى مرکب 3 الى 5 نفر عضو که 
بوسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحبان سهام 
انتخاب مى شــوند اداره خواهند شد مدیران کال یا 
بعضا قابل عزل مى باشند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (1215492)

آگهى تغییرات
شرکت اسپید صنعت سبک سازان سهامى خاص به 
شماره ثبت 47111 و شناسه ملى 10260651984 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/07/11 موسســه حسابرسى 
معین مشاور مجرب ( حسابداران رسمى ) بشناسه 
ملــى 10320404190 و محمدرضا هاشــمیان 
بشــماره ملى 6609518475 بترتیب به ســمت 
بازرســان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند . روزنامه نصف جهان 
براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1215497)

آگهى تغییرات
شرکت چدن ریزان جى ســهامى خاص به شماره 
ثبت 26042 و شناســه ملــى 10260467910 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/07/10 ســرمایه شــرکت از مبلغ 
10000000000ریال به 50000000000 ریال 
از طریق مطالبات حال شده و باال بردن مبلغ اسمى 
سهام افزایش یافت که تماما پرداخت گردید و ماده 5 
اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 
50000000000 ریال نقدى است که به 1000000 
ســهم با نام عادى 50000 ریالى منقسم گردیده و 
تماما پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1215529)

آگهى تغییرات
شرکت دیده رایان صنعتى اصفهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 1821 و شناسه ملى 14007641203 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/07/21 مرکز اصلى شرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان خمینى شهر ، بخش مرکزى 
، شهر خمینى شهر، محله دانشگاه صنعتى ، خیابان 
14 ، خیابان 12 ، پالك 108 ، ساختمان فن آفرین 
1 ، طبقه همکف - کدپستى 8415683271 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1215531)

آگهى تغییرات
شرکت مجتمع فرآورده هاى معدنى تیوا صنعت ماهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 53954 و شناســه ملى 14004844314 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/27 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان، 
شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله سیچان ، کوچه 
سیچان[8] ، خیابان نظر شــرقى ، پالك 118 ، ساختمان اشکان ، طبقه سوم ، 
واحد 6 - کدپستى 8173774459 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1215542)
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عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى گفت: تقریبا 95 
درصد از گره یا ندول هاى تیروئید خوش خیم هســتند اما باید درصورت 

لزوم از گره نمونه بردارى شود تا بتوان خوش خیم بودن آن را اثبات کرد.
دکتر مجید ولى زاده با بیان اینکه گره هاى تیروئید به طور معمول در زنان 
شایع تر از مردان است، افزود: در زنان در پنج درصد و در مردان در یک درصد 
جمعیت احتمال وجود گره قابل لمس وجود دارد البته اکثر گره هاى تیروئید 
خوش خیم هستند ولى باید از گره هاى بزرگتر یا تا 1/5 سانتى متر نمونه 

بردارى شود تا بتوانیم خوش خیم بودن آن ها را اثبات کنیم.
وى با بیان اینکه معموًال افراد به صورت اتفاقــى مثال هنگام بلع با نگاه 
در آینه متوجه حرکت گره تیروئید مى شــوند و توسط معاینه پزشک نیز 
تشخیص داده مى شود، افزود: بسیارى از این افراد سابقه ابتالى خانوادگى 
به ندول تیروئید ندارند ولى به هر حال زمانى که این افراد به پزشک مراجعه 
مى کنند در ابتدا یک آزمایش خون از آنها گرفته خواهد شــد و پس از آن 
آزمایش پرکارى تیروئید و در صورت نیاز نمونه بردارى از گره تیروئید انجام 
مى گیرد و نتیجه براى بررسى ارسال مى شود و پاتولوژى اعالم مى کند که 

آیا گره خوش خیم و یا بدخیم است. 
این عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با بیان اینکه 
ندول هاى بدخیم با عمل جراحى و حداکثر بــا یک نوبت تجویز ید رادیو 
اکتیو کامًال قابل کنترل است و معموًال اقدام اضافه ترى الزم نیست، اظهار 
داشت: در صورتى که گره یا ندول تیروئید خوش خیم باشد، مانند یک خال 
با آن رفتار خواهد شد و پزشــک توصیه مى کند که هر 6 تا 12 ماه یکبار 
بیمار سونوگرافى تیروئید انجام دهد که اگر تغییرى در این گره ایجاد شده 

بالفاصله اقدام الزم صورت گیرد.

کمتر کســى مى داند که تغییر فصول مى تواند خطر بروز چاقى را در افراد 
افزایش دهد. براى مثال، هم اینک که در فصل پاییز قرار داریم خطر بروز 
چاقى در افراد بیشتر اســت. از اصلى ترین دالیل بروز اضافه وزن و چاقى 

انسان در این فصل مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- مصرف بیشتر فست فود ها به دلیل مشغله کارى
رفتن به مدرسه، شرکت در کالس هاى فوق برنامه، مشغله هاى کارى و 
در عین حال کاهش طول روز مى تواند فرد را به مصرف بیشتر فست فود ها 
تشویق کند. فست فود ها مواد غذایى پرکالرى و چربى هستند که مى توانند 
به راحتى باعث اضافه وزن در افراد شوند. به همین دلیل توصیه مى شود در 
این فصل میوه ها و سبزیجات را به رژیم غذایى خود افزوده و توجه ویژه اى 

به میزان کالرى دریافتى خود داشته باشید.

2- استرس باعث افزایش ترشح هورمون مى شود
فصل پاییز به طور عمومى باعث افزایش استرس و تنش در افراد مى شود. 
این استرس ناشى از تغییر ساعات، کوتاه شــدن طول روز، تغییر شرایط 
محیطى مانند باز شدن مدارس و مواردى از این دست است. حقیقت این 
است که استرس به طور مستقیم باعث افزایش سطح هورمون هاى مختلف 
مانند کورتیزول در خون مى شــود. همچنین هورمون گرلین که مسئول 

احساس گرسنگى در بدن است بر اثر استرس افزایش مى یابد.

3- کاهش فعالیت هاى بیرون از خانه
یکى از فواید فصل تابستان این است که افراد، فعالیت بیشترى در محیط 
بیرون از خانه دارند. با این حال، با سرد شدن هوا در فصل پاییز مردم ترجیح 
مى دهند که زمان بیشــترى را در محیط هاى بسته اى مانند خانه بمانند. 
همین امر باعث کاهش فعالیت جســمى انســان و افزایش خطر چاقى 

مى شود.
توصیه مى شود در فصل پاییز به باشگاه ورزشى رفته و به صورت جمعى 
تمرین کنید. این موضوع مى تواند عالوه بر افزایش فعالیت و کاهش خطر 

چاقى، باعث بهبود روحیه و نشاط شما شود.

4- مشکالت تغییر فصل
اگر از افرادى هستید که فصل پاییز را غم انگیز و افسرده مى دانید، در این 
موضوع تنها نیستید. اختالالت افســردگى فصلى یکى از بیمارى هاى 
روانى رایج در پاییز است. افراد مبتال به این اختالل نسبت به دیگران بیشتر 
تمایل به خوردن مواد غذایى دارند و همچنین کمتر مایل به انجام ورزش و 
فعالیت هاى جسمى هستند.  افسردگى پاییزى بیمارى پیچیده و غیرقابل 
درمانى نیست. از این رو، توصیه مى شود پس از مشاهده عالئم این اختالل 

به روانشناس مراجعه کنید.

درباره حس وحشتناك سقوط در خواب چه مى دانید؟
آیا همه گره هاى تیروئیدى 

بدخیم هستند؟

دلیل چاق شدنمان
 در فصل زمستان چیست؟

شاید براى شما هم اتفاق افتاده باشد که در زمانى که به خواب مى روید 
احساس مى کنید که در حال افتادن از ارتفاع هستید و به صورت ناگهانى 

از خواب برمى خیزید. دلیل این امر چیست؟
تام اســتافورد، متخصص فیزیولوژى در این باره مى گوید: هیچ کس 
تاکنون دلیل اصلى وقوع این موضوع را کشف نکرده است. با این حال، 
من بر این باورم این امر مى تواند ناشى از عوارض جانبى یک نبرد پنهان 
براى کنترل مغز باشد که در طول شب و بین خواب و بیدارى رخ مى دهد.

دانشمندان این حالت را هیپنیک جرکس (Hypnic Jerks) یا حس 
ســقوط حین خواب مى نامند. ســقوط خوابگاهى یک حرکت یا تیک 
غیرارادى عضالنى است که معموالً بیشتر هنگامى که یک فرد شروع به 
خواب مى کند رخ مى دهد و باعث بیدارى ناگهانى فرد مى شود که شبیه 

به حس سقوط است.
هیپنیک جرکس در حقیقت کشش ناگهانى و ناخواسته ماهیچه است 

که با نام میوکلونوس یا انقباض ناگهانى ماهیچه ها شناخته مى شود و 
سکســکه نیز در زیرگروه آن قرار مى گیرد. گرچه هنوز دلیل بروز این 
حالت یک راز است، اما دانشمندان تئورى هاى مختلفى درباره دلیل بروز 

آن مطرح کرده اند.
براى مثال، یکى از تئورى ها مدعى است دلیل بروز این حالت ریشه در 
اجداد باستانى انسان و تکامل وى دارد. انسان هاى نخستین براى در امان 
ماندن از حیوانات دیگر، شب ها بر روى درختان مى خوابیدند. هیپنیک 
جرکس یک رفالکس باستانى است که باعث مى شود فرد در زمان خواب 

هوشیارى خود را کسب کرده و مانع از سقوط وى از درخت شود.
با این وجود، تاکنون شواهد متقن علمى براى تایید این تئورى ها یافت 
نشده است. متخصصان مى گویند حس سقوط حین خواب همراه با عالئم 
دیگر مانند افزایش ضربان قلب، تند نفس کشیدن، تعریق و موارد دیگر 

مرتبط با شوك زدگى و حس افتادن خود را نشان مى دهد.

با این حال، دانشمندان آمریکایى مى گویند مطالعات حاکى از آن است که 
حس سقوط در خواب یک حالت بى خطر است و فرد نباید خیلى نگران 
سالمتى خود به دلیل این مشکل باشــد. شواهد نشان مى دهد مواردى 
همچون استرس، کمبود خواب، خستگى، و ورزش شدید مى تواند خطر 

بروز این حالت را در خواب افزایش دهد.
همچنین مواد تحریک کننده مانند کافئین و نیکوتین که به ترتیب در قهوه 
و سیگار یافت مى شود یکى از محرك هاى بروز حس سقوط در خواب 
مى تواند باشد. اگر از جمله افرادى هستید که به طور دائمى از اضطراب و 

بى خوابى رنج مى برید باید به یک روانشناس مراجعه کنید.
تقریباً در 70 درصد افراد این مشکل ناشى از یک ترس بى زیان است و 
مى توان آن را به راحتى درمان کرد. هر زمانى که شاهد بروز حس سقوط 
در خواب هستید نفس عمیق کشیده، خونسردى و آرامش خود را حفظ 

کرده و دوباره به خواب بروید.

سرخ کردن سبزیجات ویتامین آن را از بین مى برد؟
میزان جذب ویتامین هاى محلول در چربى موجود در سبزیجات در صورت پختن و به خصوص 
وقتى با روغن سرخ مى شوند، در بدن بیشتر مى شود، بنابراین پخت سبزیجات حتى سرخ کردن 

آن ها سودمندى خاص خود را دارد.
ویتامین هاى محلول در آب بر اثر گرما، تا حدودى تخریب مى شوند، بنابراین در صورت نیاز به 

بخارپز کردن سبزیجات، بهتر است نکاتى رعایت شوند.
هنگام پخت سبزیجات یاید دما و مدت طبخ کم باشد و از آب کم براى پخت استفاده شود.

آناهیتا منصــورى متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشــاره به روش هــاى متداول پخت 
سبزیجات، اظهار کرد: اگر برخى افراد فکر مى کنند که سرخ کردن سبزیجات بدترین روش 

پخت آن هاست، باید نکته تازه اى بیاموزند.
وى افزود: سبزیجات داراى ویتامین هاى محلول در آب شامل ویتامین هاى گروه B و C و 

ویتامین هاى محلول در چربى شامل ویتامین هاى A، D، E، K هستند.
منصورى بیان کــرد: ویتامین هــاى محلــول در آب بر اثــر گرما، تا حــدودى تخریب 
مى شــوند، بنابراین در صورت نیاز به بخارپز کردن ســبزیجات، بهتر است نکاتى رعایت 
شــوند. در این مورد، دما و مدت پخت ســبزیجات باید کم باشــد و از آب کم براى پخت 

استفاده شود.

وى افزود: از طرف دیگر، میزان جذب ویتامین هاى محلول در 
چربى موجود در سبزیجات در صورت پختن و به خصوص وقتى 

با روغن سرخ مى شوند، در بدن بیشــتر مى شود، بنابراین پخت 
سبزیجات حتى ســرخ کردن آن ها سودمندى خاص 

خود را دارد. 
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى 

توصیه کرد: بــا توجه به اینکه 
مختلــف  روش هــاى 
ســبزیجات  پخــت 
فوایــد خاص خــود را 
دارد، بهتر اســت میزان 

مصرف این گــروه غذایى 
افزایش یابــد و از روش هاى 
مختلف براى پخت سبزیجات

 استفاده کرد.

بین مى برد؟
دیگر، میزان جذب ویتامین هاى محلول در 

زیجات در صورت پختن و به خصوص وقتى 
شوند، در بدن بیشــتر مى شود، بنابراین پخت 

ـرخ کردن آن ها سودمندى خاص 

یه و رژیم درمانى 
جه به اینکه 

ختلــف 
جات 
ود را 
میزان 

ه غذایى 
روش هاى 
ت سبزیجات

زرد چوبه یکى از ادویه هاى شناخته شده و پرطرفدار است. بسیارى  به دلیل رنگ و 
بویى که این ادویه به غذا مى دهد، از آن در تهیه غذا استفاده مى کنند. اما ممکن است 
شگفت انگیز ترین خواص آن را ندانند. به باور متخصصان تغذیه و سالمت، زردچوبه 

یکى از ادویه هایى است که بهترین داروى طبیعى براى کاهش التهاب است.
این ادویه به بهبود عملکرد شــناختى کمک مى کند و حتى ممکن اســت شروع 

بیمارى هاى عصبى مانند آلزایمر را به تاخیر بیندازد. 
با این وجود، براى این که خواص ضد التهابى زردچوبه را دو برابر بسازید بهتر است 
آن را با فلفل سیاه مصرف کنید. یک بررسى علمى در سال 2017 دریافت که جزء 
اصلى فلفل سیاه، پیپرین است. پبپرین فلفل سیاه منجر به افزایش بیشتر کورکومین 
زردچوبه مى شود. به عبارت دیگر، زمانى که فلفل سیاه همراه با زردچوبه مصرف شود، 

توانایى بدن در جذب و بهره مندى از فواید و خواص کامل ادویه را افزایش مى دهد.
 حال راه هاى زیادى است که این ادویه ضد التهابى را در رژیم غذایى خود بگنجانید. 

به این ترتیب مى توانید به بدن خود شانس بیشترى براى مبارزه با التهاب بدهید.

چرا باید زردچوبه 
مصرف کنیم؟
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استامینوفن، آسپرین ، ایبوپروفن و ناپروکسن چهار نوع داروى بدون 
نسخه هستند که براى کاهش درد اســتفاده مى شوند. این دارو ها در 

درمان و کاهش بعضى از درد ها بسیار موثر هستند.
به عنوان مثال استامینوفن معموًال براى درمان سر درد، تب و درد هاى 
عمومى اســتفاده مى شــود اما براى ورم کاربردى ندارد. در حالى که 

مسکن هاى دیگر در درمان التهاب تاثیرگذارى بیشترى دارند.
مطالعات اخیر در استرالیا به این نتیجه رسیده است که هر کدام از این 

دارو ها در یک مورد بهتر عمل مى کند. 
محققان به این نتیجه رســیدند که اســتامینوفن براى بعضى از این 

مشکالت تاثیرگذار است اما براى بعضى دیگر هیچ تاثیرى ندارد و شبیه 
به یک آب مقطر عمل مى کند، مثل درد هاى مربوط به قسمت پایین 
کمر. البته که استامینوفن استفاده گسترده اى دارد اما باید آن را براى 

دردهاى دم دستى استفاده کنید.
مطالعه اى در این باره نشان مى دهد که استامینوفن در درمان درد حاد، 
درد قسمت پایین کمر، از بین بردن درد گلو در دوران سرماخوردگى و 
درمان میگرن در کودکان و جوانان و همچنین درد بعد از جراحى دندان 
در کودکان تاثیرى ندارد. همچنین درد بعد از عمل، درد مزمن قسمت 

پایین کمر و جراحى یا درد شکمى با استامینوفن بهبود پیدا نمى کند.

اکسیژن یک ترکیب ضرورى براى رشد و تداوم حیات است. 
حفظ 94 تا 98 درصد اکســیژن در خون براى جلوگیرى از 

هیپوکسى و آسیب به بافت ها ضرورى است.
هیپوکسى یا افت اکسیژن خون، شما را در معرض ابتال به 
آسم، اختالالت ریوى، کرونا و ناراحتى هاى قلبى قرار مى دهد. 
بررسى میزان اشباع اکسیژن خون به طور مرتب با دستگاه 
پالس سنج، عمل به توصیه هاى پزشکى و مصرف غذاهاى 
غنى از اکســیژن مى تواند به حفظ سطح مناسب اکسیژن 

خون کمک کند.
در این مطلب چهار مــاده غذایى که در افزایش ســطح 
اکسیژن خون مؤثرند، به شــما معرفى مى شود. این مواد 
غذایى صرفاً به این علت که غنى از اکســیژن هستند، به 
بهبود سطح اکســیژن خون کمک نمى کنند! بلکه این مواد 
حاوى ویتامین ها، مواد معدنى و مولکول هایى با PH قلیایى 
هستند که مصرف آن ها براى داشتن گردش خون بهینه و 
حفظ سطح اکسیژن خون در محدوده   نرمال ضرورى هستند.

افزایش اکسیژن خون
 با 4 ماده غذایى

1. انار
 B 3 و B انار حاوى آهن، مس، زینک، ویتامین هاى
6 و کولین است. این میوه از طریق افزایش نیتریک 
اکسید و بهبود فرآیند انتقال اکسیژن، جریان خون را 
بهبود مى بخشد. مصرف میوه   انار یا آب انار تازه به 
انبســاط رگ هاى خونى کمک مى کند و از این راه 

جریان خون را افزایش مى دهد.
براى بهره مندى از خواص این میوه   ســرخ رنگ، 
روزانه یک انار میل کنید یــا 375 میلى لیتر آب انار 
بنوشــید. همچنین مى توانید انار را به ساالد اضافه 

کرده و میل کنید.

3. حبوبات
حبوبات از جمله عدس، نخود، لوبیا 
قرمز و لوبیا چیتى سرشــار از آهن، 
پتاسیم، زینک و ویتامین B و منابع 
عالى پروتئین گیاهى و بدون چربى 
هستند. مصرف حبوبات به کاهش 
فشــار خون باال، کنترل قند خون 
در افــراد مبتال به دیابــت نوع 2 و 

مدیریت وزن کمک مى کند.

2. کاهو
 E ،6 B ،5 B ،3 A، B کاهو منبع عالــى ویتامیــن
و C، فوالت، آهن، پتاســیم و زینک و سرشــار از 
آنتى اکســیدان هایى، چون کاروتنوئیدهاست. یک 
مطالعه روى حیوانات نشــان داده است که مصرف 
کاهو از آسیب بافتى ناشى از اســترس اکسیداتیو 
(اکسیداسیون بافت) جلوگیرى مى کند، سنتز لیپیدها 
(متابولیســم لیپیدها) را بهبود مى بخشــد و خطر 

بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش مى دهد.

4. لبنیات 
شــیر، ماســت و پنیر سرشــار از 
کلسیم، زینک، ویتامین هاى گروه 
B، ویتامیــن D، پروبیوتیک ها، 
پروتئین هــا و چربى هاى ســالم 
هستند. مصرف محصوالت لبنى 
کم چرب مى تواند به کاهش خطر 
بیمارى هاى قلبى عروقى و دیابت 

نوع 2 کمک شایانى کند.

ل ین م ز پس و ى ی و ینرو ز ی ى ر
به روانشناس مراجعه کنید. قند خون ن باال، کنترل

2بتال به دیابــت نوع 2 و 
ن کمک مى کند.

ــت و پنیر سرشــار از 
ک، ویتامین هاى گروه

Dـن D، پروبیوتیک ها، 
ـا و چربى هاى ســالم 
صرف محصوالت لبنى 
ى تواند به کاهش خطر 
ى قلبى عروقى و دیابت 

 شایانى کند.

استامینوفن هر دردى را ساکت نمى کند
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سال مالى 1400- تاریخ= از: 1400/01/01 تا: 1400/06/31- (ارقام به ریال)
 

اضافهکسرى(تفریغ بودجه عملکرد)بودجه مصوبشرحردیفردیفردیف
52,250,000,00049,393,313,7492,856,686,2510تملک دارایى هاى سرمایه اى152
49,250,000,00047,927,776,0041,322,223,9960ساختمان و سایر مستحدثات25201
1,000,000,000798,700,000201,300,0000مطالعه براى احداث3210100520101
1,000,000,000798,700,000201,300,0000پروژه ممیزى امالك و اجراى سیستم عوارض نوسازى 472001-520101
12,750,000,0004,862,024,3347,887,975,6660سایر اعتبارات مربوط به ساختمان5210200520102
5,750,000,0004,411,114,3341,338,885,6660پروژه تکمیل و توسعه و نگهدارى فضاى سبز شهرى620102010-520102
1,000,000,0001,000,000,0000پروژه احداث پارکینگ عمومى ماشین آالت سنگین720212021-520102
1,000,000,0001,000,000,0000پروژه احداث مهمانسراى شهردارى820232023-520102
500,000,000166,560,000333,440,0000پروژه تعمیرات و بازسازى ساختمان و تأسیسات شهردارى920242024-520102
1,000,000,0001,000,000,0000پروژه تکمیل باغ بانوان شهر1020252025-520102
2,000,000,000256,000,0001,744,000,0000پروژه خرید وسایل ورزشى جهت پارك هاى محله اى1120272027-520102
1,500,000,00028,350,0001,471,650,0000پروژه مرمت و بازسازى آثار باستانى و میراث فرهنگى و گردشگرى1220312031-520102
35,500,000,00042,267,051,67006,767,051,670سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و...13210300520103
1,500,000,0001,570,786,900070,786,900احداث روشنایى معابر اصلى شهر1420062006-520103
3,500,000,0004,149,200,0000649,200,000پروژه خرید و نصب المانهاى شهرى و نورپردازى1520092009-520103
2,500,000,0001,282,975,0201,217,024,9800پروژه احداث کانال دفع آبهاى سطحى و کانیو معابر سطح شهر1620122012-520103
1,500,000,000101,700,0001,398,300,0000پروژه تملک آزادسازى خیابانها و معابر سطح شهر1720152015-520103
2,500,000,000846,467,5001,653,532,5000پروژه لکه گیرى و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر1820162016-520103
3,500,000,0004,535,883,50001,035,883,500پروژه احداث جداول سطح شهر1920172017-520103
15,000,000,00027,015,334,750012,015,334,750زیرسازى و آسفالت معابر اصلى و فرعى سطح شهر 2020182018-520103
3,500,000,0001,628,157,0001,871,843,0000پروژه پیاده روسازى و بلوك فرش معابر سطح شهر2120192019-520103
1,000,000,000519,309,000480,691,000پروژه خرید و نصب تابلو، لوازم و تجهیزات ترافیکى و روشنایى2220222022-520103
1,000,000,000617,238,000382,762,000پروژه نکوسازى محیط شهرى 2320077-520103
2,500,000,0001,465,537,7451,034,462,2550ماشین آالت و تجهیزات245202
2,000,000,0001,124,128,669875,871,331آتش نشانى، اتوبوس، راه سازى و ماشین آالت عمرانى و خدماتى25220100520201
1,000,000,000497,152,000502,848,000خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانى2620142014-520201
1,000,000,000626,976,669373,023,3310پروژه نگهدارى و تعمیر ماشین آالت عمرانى2720202020-520201
500,000,000341,409,076158,590,9240تجهیزات ادارى و رایانه اى28220200520202
500,000,000341,409,076158,590,924مکانیزه نمودن فعالیت ها و سیستم هاى داخلى شهرى2920042004-520202
500,000,000500,000,000زمین305206
500,000,000500,000,0000زمین31260100520601
500,000,000500,000,0000اجاره زمین هاى شهرك غدیر و آرامستان و دفن زباله3220052005-520601

سال مالى 1400- تاریخ= از: 1400/01/01 تا: 1400/06/31- (ارقام به ریال) 

اضافهکسرى(تفریغ بودجه عملکرد)بودجه مصوبشرحردیفردیفردیف
45,000,000,00016,908,172,97628,091,827,0240هزینه ها151
26,500,000,0009,706,647,66216,793,352,3380جبران خدمات کارکنان25101
5,660,000,0001,827,737,1973,832,262,8030استفاده از کاالها و خدمات35102
2,390,000,000649,000,0001,741,000,0000کمک هاى بالعوض45105
8,150,000,0002,947,759,9705,202,240,0300رفاه اجتماعى55106
2,300,000,0001,777,028,147522,971,8530سایر هزینه ها65107

شهردارى نیک آباد

گزارش عملکرد شهردارى نیک آباد در شش ماه اول سال 1400
به استناد ماده 71قانون شهردارى ها

مصارف اقتصادى - هزینه هاى جارى

ریز مصارف اقتصادى - هزینه هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى

سال مالى 1400- تاریخ= از: 1400/01/01 تا: 1400/06/31- (ارقام به ریال) 

اضافهکسرى(تفریغ  بودجه عملکرد)بودجه مصوبشرحردیفردیفردیف
100,000,000,00069,782,255,17630,217,744,8240منابع14
55,000,000،00051,412,661,7633,587,338,2370درآمدها241
33,500,000,00014,583,422,04018,916,577,9600درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى34101
2,200,000,000262,481,0001,937,519,0000درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى44102
2,300,000,000120,575,5002,179,424,5000بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهردارى54103
4,000,000,0003,300,115,525699,884,4750درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى64104
11,500,000,00011,141,008,000358,992,0000کمک هاى اعطائى دولت و سازمانهاى دولتى74105
1,500,000,00022,005,059,698020,505,059,698اعانات، کمک هاى اهدایى و دارائى ها84106
45,000,000,00018,369,593,41326,630,406,5870واگذارى دارایى سرمایه اى942
1,500,000,000677,547,413822,452,5870ماده 101 قانون شهردارى104201
43,500,000,00017,235,650,00026,264,350,0000فروش اموال غیرمنقول114202
0456,396,0000456,396,000فروش اموال منقول و اسقاط124203

خالصه عملکرد کل بودجه منابع


