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باورهاى غلط رایج در مورد معدهتوسعه 2 خط مترو در مرحله مطالعات است«منصور» از 19 آبان به سینماها مى آیدماجراى صادرات درختان خرما به کشورهاى عربى! تالش باشگاه ذوب آهن براى حفظ جهانى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هر مسواکى 
براى دندان شما 

مناسب نیست

بحرانى شدن وضعیت چاه هاى آب آشامیدنى 
3

آزادسازى 5
479 هکتار از 

عرصه هاى طبیعى 
اصفهان

مسواك زدن به صورت منظم، یکى از بهترین راه هاى حفظ 
سالمت دندان ها و لثه است. استفاده از مسواك مناسب باعث 

کاهش احتمال آسیب به بافت لثه و دندان مى شود.
بعضى افراد فکر مى کنند مسواك زدن با انواع زبر و خشن 

سبب تمیزى و سفیدشدن بهتر دندان ها مى شود در حالى که...

مدیرکل منابع طبیعــى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان از رفع تصرف و آزادســازى 497 هکتار 
از عرصه هاى طبیعى استان در هفت ماه امسال 

خبر داد.
محمدعلى کاظمى گفت: از ابتداى امســال  تا 
پایان مهر براى 130 فقره پرونده زمین خوارى 
حکم قضایى صادر و 497 هکتار از عرصه هاى 
ملى که تحت تصرف اشخاص حقیقى و حقوقى 

بود، آزادسازى شد و...

ترکیب شوراى شهر اصفهان تغییر مى کند؟ترکیب شوراى شهر اصفهان تغییر مى کند؟
گمانه زنى ها درباره سرنوشت انتصاب یک عضو شورا به عنوان معاون اجرایى معاونت بهداشت وزارت بهداشتگمانه زنى ها درباره سرنوشت انتصاب یک عضو شورا به عنوان معاون اجرایى معاونت بهداشت وزارت بهداشت

3

معاون آبفا: هر 11حلقه چاه فلمن در استان اصفهان خشک شده و در مدار تأمین آب  نیست

زوریا به دنبال 
تمدید قرارداد صیادمنش

رســانه هاى اوکراینى از تمایل زوریا لوهانسک براى تمدید قرارداد 
اللهیار صیادمنش تا پایان فصل خبر دادند.

در حالى که چند روز پیش رســانه هاى اوکراینى از منصرف شــدن 
مدیران باشگاه زوریا لوهانسک براى فعالسازى بند خرید دائمى اللهیار 

صیادمنش خبر داده بودند، اما اکنون...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دستگیرى عامل اخالل 
در نظام 

توزیع نهاده هاى دامى 
در اصفهان

جایزه جهادى بانوان به صورت ملى برگزار مى شود
8

8 صف / 8 سال هجدهم /شماره4171
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فیورنتینا فیورنتینا 
سردار را سردار را 
مى خواهد؟مى خواهد؟

تأیید در ایتالیا، تکذیب در روسیهتأیید در ایتالیا، تکذیب در روسیه

4

3

3

نماینده مردم اصفهان با نماینده مردم اصفهان با 
اشاره به آلودگى هوا:اشاره به آلودگى هوا:

تعداد روزهاى تعداد روزهاى 
سالم اصفهان سالم اصفهان 
خجالت آور خجالت آور 

استاست

امام جمعه اصفهان:امام جمعه اصفهان:

بیشتر از همه بیشتر از همه 
استان ها در استان ها در 

اصفهان زندانى اصفهان زندانى 
آزاد مى شودآزاد مى شود

شرکت قند اصفهان (سهامى عام) در نظر دارد نســبت به تامین اقالم ذیل از طریق شرکت هاى تولیدى و یا
 تامین کنندگان واجد شرایط و معتبر از طریق فراخوان عمومى اقدام نماید.

1- لوله مانیسمان فوالدى با قطر خارجى 30 میلیمتر و داخلى 26 میلیمتر (ورق دو میلیمتر) به طول 2890 
میلیمتر به تعداد 3200 شاخه و به طول 2100 میلیمتر به تعداد 2500 شاخه مطابق با نمونه موجود و قابل ارائه.

2- لوله درزدار اســتیل 304 با قطر خارجى 35 میلیمتر و داخلى 31 میلیمتر (ورق دو میلیمتر) طول 3450 
میلیمتر.

3- لوله درزدار اســتیل 304 با قطر خارجى 35 میلیمتر و داخلى 31 میلیمتر (ورق دو میلیمتر) طول 4080 
میلیمتر.

4- فیلتر پرس 75 صفحه اى اتوماتیک با ابعاد صفحه  1100*1100 میلى متر مربع 
5- فروش یا ساخت صفحات مدار بسته فیلتر ممبران از نوع تفلون مطابق با نمونه در هنگام بازدید.

6- ایرانیت سیمانى با ضخامت 7 میلى متربه ابعاد 1150*1500 میلى متر.
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى جهت ارائه مدارك، شامل مدارك شناسایى و صالحیت انجام کار 

به آدرس کارخانه، ساختمان ادارى واحد بازرگانى مراجعه و یا از طرق ذیل اقدام نمایند.
مهلت دریافت مدارك از تاریخ درج آگهى لغایت 1400/08/20 مى باشد. 

شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر :
تلفن کارخانه :  11-35210810 - 031 داخلى 363 

شماره همراه : 09123202713 آقاى مهر آیین از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر و از ساعت 15 لغایت 18 عصر 

شرکت قند اصفهان ( سهامى عام )

آگهى فراخوان و شناسایى تامین کنندگان

4

ابوالفضل جلیلى با اشاره به حضور در یک ابوالفضل جلیلى با اشاره به حضور در یک 
جشنواره اروپایى:جشنواره اروپایى:

خوشبختانهخوشبختانه
فرانسه فرانسه 

واکسن هاىواکسن هاى
ما راما را

قبول کرد!قبول کرد!

ت
رســانه ه
اللهیار صی
در حالى ک
مدیران باش
صیادمنش

در 6 ماهه اول امســال با پرداخت تسهیالت اشتغالزایى 
و حمایت از خانواده هاى زیر پوشــش کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره) شهرستان فریدونشهر، 32 خانوار زیر پوشش 

خودکفا شده اند.
رئیس کمیته امداد شهرســتان فریدونشهر با بیان اینکه 
سال گذشته، 80 خانوار زیر پوشش این نهاد در شهرستان 
فریدونشهر خودکفا شدند، گفت: در راستاى توانمندسازى 
خانواده هاى زیر پوشش کمیته امداد، امسال برنامه ریزى 
شده تا 400 فرصت شغلى جدید در حوزه هاى صنایع دستى، 
فرش بافى، مشــاغل خانگى و کارگاه هاى تولیدى براى 
مددجویان زیر پوشش کمیته امداد شهرستان فریدونشهر 

ایجاد شود.
عبدالرضا اســپنانى میــزان تســهیالت پرداختى براى 
اشتغالزایى مددجویان را 200 میلیون ریال تا یک میلیارد 

ریال عنوان کــرد و گفت: به کارفرمایانــى که فرزندان 
زیرپوشــش کمیته امداد را در واحد هــاى تولیدى به کار 

بگیرند و حداقل، به مدت دو ســال مددجو را بیمه کنند، 
تسهیالت پرداخت مى شود.

تسهیالتى که براى مددجویان کار درست مى کند

معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان گفت: شهر اصفهان داراى اراضى مستعدى 
در حریم خود به مساحت 32 هزار هکتار است که فرصت هاى سرمایه گذارى منحصر به 

فردى بر روى آن در سند پهنه بندى حریم تعیین شده است.
وحید مهدویان با اشاره به بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصى جامع صنعت ساختمان 
اصفهان، اظهار کرد: اصفهان به عنوان سومین شــهر پر جمعیت ایران مطرح بوده که 

بالتبع نیاز شهرنشینان خود از رونق قابل توجهى در صنعت ساخت و ساز به خصوص در 
بخش مسکن برخوردار است.

وى افزود: درك باالى کارفرمایان بخش ساختمان از لزوم توجه به کیفیت، بستر مستعد 
شهر به خصوص حریم 32 هزار هکتارى آن براى توسعه، تعریف و اجراى مگاپروژه هاى 
شهرى، تنوع و کیفیت پیمانکاران صاحب نام و فعال را مى توان از نقاط قوت و فرایندهاى 

پیچیده و ضوابط سختگیرانه را از نقاط ضعف دانست.
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان با بیان اینکه در سال هاى اخیر و در پى 
مشکالت حادث شده در کشور، روند صدور پروانه هاى ساختمانى نیز کاهش یافته است، 
تصریح کرد: روند رو به رشد جمعیت در شهر نشانگر لزوم رشد ساخت مسکن شهرى 
است. وى ادامه داد: شهر اصفهان داراى اراضى مستعدى در حریم خود به مساحت 32 
هزار هکتار است که فرصت هاى ســرمایه گذارى منحصر به فردى بر روى آن در سند 
پهنه بندى حریم که داراى مصوبه مراجع فرادستى است، تعیین شده و عالوه بر آن، با 
توجه به تصویب و ابالغ قانون جهش تولید مسکن، امکان تغییر کاربرى این اراضى به 

منظور احداث مسکن ملى فراهم آمده است.
مهدویان گفت: پیشنهاد ما به ســرمایه گذاران در حوزه ساخت و ساز بررسى این اسناد 
و انجام اقدامات در قالب مگا پروژه هاى شهرى است که در این زمینه، شهردارى و به 
صورت مشخص، معاونت شهرسازى و معمارى تمام توان خود را براى عملیاتى شدن 

آن ها به کار خواهد بست.

فرصت هاى سرمایه گذارى در عرصه 32 هزار هکتارى حریم اصفهان

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در سفرى دو روزه به 
استان مرکزى در جریان بازدید از چندین طرح صنعتى گفت: 
تسهیالت پرداختى بانک در سال جارى به 300 هزار میلیارد 

ریال خواهد رسید.
فتاحى با بیان اینکه تســهیالت پرداختى در سال گذشته 
210 هزار میلیارد ریال بوده گفت: پیش بینى مى شــود با 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته تسهیالت پرداختى تا پایان 
سال به 300هزار میلیارد ریال برسد. وى افزود: تعاون با تمام 
امکانات و منابع موجود در خدمت رونق بخش تعاون کشور 

است. فتاحى با اشاره به عملکرد بانک در پرداخت تسهیالت 
از محل صندوق توسعه ملى تأکید کرد: بانک توسعه تعاون 
جزو پنج بانک اول در پرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملى 
است. فتاحى با بیان این مطلب که ادبیات همکاران شعب 
در جذب مشتریان بسیار حائز اهمیت است، افزود: برقرارى 
ارتباط صحیح با افراد و مشتریان از جمله مهارت هاى مهم 
زندگى، نه تنها در محیط کار بلکه در تمامى ابعاد زندگى به 
شمار مى آید که همکاران باید حسن خلق و رفتار صحیح را 

سرلوحه کار خود قرار دهند.

تسهیالت پرداختى بانک توسعه تعاون به 300 هزار میلیارد ریال خواهد رسید

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جلسه شوراى پایگاه بسیج این مجموعه گفت: گسترش 
فرهنگ خدمت خالصانه در قالب تفکر بسیجى، قطعاً داراى برکات زیادى براى جامعه است 
و مایه جذب افراد به بسیج خواهد شد. به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
اسماعیل قربانى در این جلســه که با حضور فرمانده پایگاه مقاومت بسیج مخابرات منطقه 
اصفهان و اعضاى شوراى این پایگاه برگزار شد با اشاره به ویژگى هاى یک فرد بسیجى اظهار 
کرد: خدمت خالصانه و جدیت در انجام وظایف کارى، یکى از بارزترین ویژگى هاى یک فرد 
بسیجى است و هر فرد منتصب به این شجره طیبه باید با فعالیت مؤثر و خالصانه در حیطه 
وظایف خود، باعث افتخار بسیج و بسیجیان باشد. وى افزود: حضور پررنگ بسیج باید در همه 
حوزه ها از جمله اقدامات فرهنگى- اجتماعى، فعالیت هاى سازمانى مرتبط به جامعه، فضاى 

مجازى، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل مشهود باشد و در مواقع ضرورى به عنوان یک 
توان بالقوه، بتوان از ظرفیت هاى آن استفاده کرد. قربانى اهتمام بسیج به مسائل فرهنگى را از 
اوجب واجبات دانست و بیان کرد: یکى از موضوعاتى که دغدغه مقام معظم رهبرى نیز هست 
بحث فضاى مجازى است که باید بسیج در این زمینه با برنامه ریزى و استفاده حداکثرى از 
ظرفیت هاى انسانى موجود، زمینه را براى اشاعه فرهنگ غنى اسالمى-ایرانى در این فضا 
فراهم کند. مدیر مخابرات منطقه اصفهان با اشاره به ظرفیت هاى ذاتى و منحصر به فرد بسیج 
عنوان کرد: ظرفیت بى بدیل بسیج طى این سال ها به استقالل، توسعه و تثبیت نظام مقدس 
جمهورى اسالمى کمک کرد و خوشبختانه دیدیم که همین گسترش تفکر بسیجى در منطقه 

توانست باعث ریشه کن شدن تروریسم سازمان یافته اى نظیر داعش شود.

یکى از نمودهاى تفکر بسیجى خدمت خالصانه است

دوره آموزشــى توسعه شایســتگى هاى حرفه اى مدیران 
هلدینگ صدر تأمین با توجه به اهمیــت ارزیابى و ارتقاى 
شایستگى هاى حرفه اى مدیران ارشد 12 و 13 آبان ماه در 

ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
این دوره آموزشــى با حضور 30 نفــر از معاونین و مدیران  
شرکت هاى ذوب آهن اصفهان و فرآورده هاى نسوز ایران 

برگزار شد.

 در این دوره آموزشــى دو روزه که با بازدید حاضران از خط 
تولید ذوب آهن اصفهان همراه بود، ابراهیم شیخ مدرس این 
دوره آموزشى به تشریح مدل هاى توسعه و پیشرفت شرکت 
ها و مدیران آنها با رویکرد توسعه شایستگى هاى حرفه اى 
مدیران پرداخت و با مشارکت و ارائه نظرات حاضران که به 
صورت آموزش کارگاهى اجرا شد به ارزیابى سوابق و نتایج 
پیاده سازى ارزیابى ها و مدل هاى مدیریتى در شرکت هاى 

صدر تأمین و از جمله ذوب آهن اصفهان و شرکت فراورده 
هاى نسوز ایران پرداخت.

احمد اکبرى، معاون سرمایه هاى انسانى و توسعه مدیریت 
ذوب آهن اصفهان در این جلسه به تشریح  تاریخچه وآخرین 
شرایط تولید و مسایل منابع انسانى این شرکت پرداخت و 
اظهار امیدوارى نمود که دوره آموزشى مذکور با نتایج مناسب 
و تداوم الزم براى  مدیران حاضر و سایر مدیران همراه باشد.

برگزارى دوره آموزشى توسعه شایستگى هاى حرفه اى در ذوب آهن 
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مدت هاست که آمار فروش نفت ایران محرمانه است و 
رقم دقیق درآمدهاى نفتى مشخص نیست و تنها آمارى 
که در این مورد منتشر مى شود اظهارات پراکنده اى است 
که گاهى منتشر مى شود. جدیدترین گزارش مربوط به 
اتاق تهران است که گفته ایران در فصل بهار 1400 حدود 

8/7 میلیارد دالر نفت فروخته است.
کمى پیش تر در جلسه ستاد اقتصادى دولت از رقم درآمد 
نفت ایران رونمایى و گفته شد میزان درآمد نفت ایران در 
شش ماهه نخست معادل کل ســال گذشته بوده است. 
قبًال رقم درآمد نفتى ایران در سال 99 حدود1/2میلیارد 

دالر عنوان شده بود.

حاال دو عدد مختلف درباره درآمد نفت ایران ذکر شــده. 
درآمد 8/7 میلیارد دالرى و درآمد 1/2 میلیارد دالرى.

دلیل تفاوت این آمارها چیست؟ یکى از گمانه ها این است 
که ایران به دلیل تحریم ها بخش مهمى از نفت خود را از 
مبانى غیررسمى به فروش مى رساند و آمار آن در دسترس 

نیست و یا در آمارهاى رسمى نمى آید.
اما سئوال مهمترى هم وجود دارد. اینکه مشتریان نفت 
ایران چه کسانى هســتند در حالى که تحریم ها بخش 
مهمى از مشتریان نفت ایران را از این بازار دور کرده است. 
پس حاال یا آمارها اشتباه اســت یا اینکه ایران مشتریان 

غیررسمى دارد که از آنها رونمایى نکرده است.

مدیرکل روابط عمومى هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران 
اظهارات سخنگوى فدراســیون فوتبال مبنى بر پیشنهاد 
قیمت 15 میلیاردى هما براى پرواز ملى پوشــان فوتبال به 

لبنان را رد کرد.
 حسین جهانى  اظهار کرد:  پیش از این سخنگوى  فدراسیون 
فوتبال در مصاحبه اى خالف واقع مدعى شده است که شرکت 
هواپیمایى جمهورى اسالمى ایران براى انجام پرواز تیم ملى 
فوتبال به لبنان، درخواست مبلغ 15میلیارد تومان داشته است، 
که اعالم مى کنیم این موضوع خالف واقع است. وى  افزود: 
زمان پروازى مدنظر براى این پرواز حدود 12 ساعت است که 
قیمت اعالمى از سوى هما بسیار پایین تر از مبلغ اعالمى از 

سوى سخنگوى فدراسیون فوتبال است و حتى قیمت این 
شرکت هواپیمایى از دیگر نرخ هایى که فدراسیون فوتبال 
از دیگر شرکت هاى هواپیمایى اســتعالم گرفته اند، کمتر 
است.  جهانى گفت: هما با توجه به شرایط مالى نامناسب و 
تحریم هاى سخت که گریبانگیر این شرکت است، پاى کار 
آمده  و با حداقل قیمت و بدون هیچ گونه چشمداشت مالى 
در نظر دارد  پرواز فوتبالیست ها را انجام دهد. وى  بیان کرد: 
برخالف اظهارات سخنگوى فدراسیون فوتبال، هما به عنوان 
هواپیمایى حامل پرچم جمهورى اسالمى ایران بدون توجه به 
هرگونه منفعت مالى و در راستاى وظیفه ذاتى خود این پرواز 

را با حداقل قیمت انجام خواهد داد.

رونمایى از 
درآمد نفتى جدید!

قیمت 15 میلیاردى هما براى 
پرواز  ملى پوشان؟

به خطر افتادن 
بازار پسته ایران

   ایسنا | دبیرکل انجمن پسته ایران گفت: 
رقیب پســته ما با برنامه وارد بازار شــده و ما 
برنامه اى نداریم و بعضًا برنامه ها، تولید را هدف 
قرار داده و اگر اشتباه کوچکى داشته باشیم بازار 
صد ساله را از دســت مى دهیم و معیشت پنج 
میلیون نفر با مشکل مواجه شده و قصه فرش 
کرمان تکرار مى شود. حسین رضایى اظهارکرد: 
در 27 استان کشور سطح زیرکشت پسته داریم 
و در مجموع مردم 217 شــهر و شهرســتان 
درگیر پسته هستند و تنها در دو استان شمالى 
و جنوبى امکان کشــت این محصول نیست. 
وى با اشاره به بررســى بازار رقیب پسته ایران 
اظهار کرد: ســال 94 تولید ما از آمریکا بیشتر 
بود و بعد از آن در بقیه ســال ها روند تولید آنها 

بیشتر شده است.

طرح بسیار مزخرف!
   عصرایران | نماینده مردم تهران در مجلس 
شوراى اســالمى در مورد طرح ممنوعیت تردد 
شبانه اظهار کرد: مسئوالن و دست اندرکارانى 
که براى بحث ترافیک تصمیم گیرى مى کنند 
همچنان بر اجراى این طرح بــى فایده اصرار 
دارند و این جاى تأسف دارد. احمد نادرى گفت: 
طرح ممنوعیت تردد شبانه بسیار طرح مزخرفى 
اســت جز ظلم به شــهروندان تهرانى حاصل 
دیگرى ندارد ما از ابتدا مخالف این طرح بودیم اما 
متأسفانه همچنان در حال اجراست. وى ادامه داد: 
فواید و عواید این طرح اخذ جریمه هاى کالن از 
مردم است که این ظلم مضاعف در دوره کرونا به 

مردم است و باید متوقف شود.

تخفیف ویژه اسنپ 
   برترین ها | در پى اختالل سوختگیرى در 
سراسر کشور، سیستم هوشمند قیمت گذارى 
اسنپ به دلیل برهم خوردن توازن بین عرضه 
و تقاضاى ســفر در مواردى با افزایش قیمت 
ناگهانى مواجه شــد. با وجود آنکه این اختالل 
غیر قابل پیش بینى و خارج از کنترل اســنپ 
بود، اما ایــن ســامانه تصمیم گرفتــه براى 
دلجویى از کاربرانش در سراســر کشــور کد 
تخفیف 20 درصدى ارائه کنــد. این تخفیف 
شــامل کاربرانى مى شــود کــه روز 4 آبان 
از ســاعت 12 ظهر تا 7 عصر با اســنپ سفر 
داشــتند و متحمل هزینه بیشــترى نسبت به

 روزهاى قبل شدند.

40 درصد مردم 
سفر نمى روند

   عصرایــران | نــادر کریمیان سردشــتى، 
عضو هیئت علمى پژوهشگاه میراث فرهنگى 
و گردشــگرى مى گوید: 40 درصــد جمعیت 
ایران سفر نمى روند و به گردشگرى بى عنایت 
هســتند. 30 درصد از کارکنان دولت نیز هرگز 
سفر نمى کنند و 70 درصد بقیه هم به ضرورت 

سفر مى روند. 

تعداد کاربران 
تلفن هوشمند 

   خبر آنالین | تعداد کاربران تلفن هوشمند در 
ایران 58/2  میلیون نفر برآورد شده و از این منظر 
در جایگاه پانزدهم جهان قرار گرفته است. با در 
نظر گرفتن جمعیت 84 میلیون نفرى اعالم شده 
توسط مرکز ملى آمار در سال 1399، ضریب نفوذ 
تلفن همراه هوشمند در ســال 2021 در ایران 
حدود 69 درصد آورد مى شــود. این میزان در 
مقایسه با سال قبل حدود 28 درصد رشد داشته 
است. طبق این آمار ضرورت تولید تلفن هوشمند 
در داخل کشور بیش از گذشته بر همگان آشکار 

و مبرهن است.

تحقیق و تفحص هاى 
بى نتیجه

   انتخاب | تجربه مجالس پیشین نشان داده است که 
پرونده هاى تحقیق و تفحصى که کلید آن زده مى شود، 
معموًال جز صرف هزینه و زمان، ثمره اى ندارد. علت هاى 
مختلفى براى به سرانجام نرسیدن پرونده هاى تحقیق 
و تفحص در مجلس وجود دارد. همچنین بر اســاس 
گزارش هایى که از پرونده هــاى تحقیق و تفحص در 
مجلس دهم داده شــد، حدود 200 پرونــده تحقیق و 
تفحص در مجلس گذشــته بى نتیجه ماند و با توجه به 
اینکه هر تحقیق و تفحصى به طور متوسط حدود 250 
میلیون تومان الزم دارد تا به نتیجه برســد، نزدیک به 
50 میلیارد تومان هزینه پرونده هاى ابتر مجلس دهم 

شده است.

بازداشت یک اختالسگر 
   فارس |  فرمانده انتظامى استان هرمزگان گفت: 
در بررسى ها و تحقیقات گسترده  محرز شد مدیرعامل 
یکى از مؤسسات قرض الحسنه ثامن که از سال 94 این 
مؤسسه منحل شده ، در زمان تصدى سمت خود اقدام 
به اختالس 75 میلیارد تومان کرده که وى دستگیر و به 

مراجع قضایى تحویل شد.

ما و آن 700 میلیون نفر!
   بهار | حجت االســالم امیرقلى جعفرى، نماینده  
بروجن در مجلس ضمن انتقــاد از بى توجهى به حوزه 
کشاورزى، گفت: 10 درصد آنچه در این سال ها در حوزه 
صنعت، سرمایه گذارى شده در کشاورزى نشده است در 
حالى که ایران به دلیل شرایط اقلیمى، این ظرفیت را دارد 
که بتواند جمعیت 700 میلیونى همسایگان خود را از انواع 

محصوالت کشاورزى تأمین کند.

امکان رسیدن به توافق 
   عصرایران | سخنگوى وزارت خارجه آمریکا گفته 
است که واشنگتن در دور هفتم مذاکرات وین که از 29 
نوامبر از سر گرفته خواهد شد شرکت خواهد کرد. به گفته 
«ند پرایسم»، ریاست هیئت آمریکایى در این نشست 
را «رابرت مالى» نماینده آمریکا در امور ایران بر عهده 
خواهد داشت. وى همچنین با اشاره به احتمال توافق با 
ایران ادعا کرده که چنانچه ایران جدى باشد، رسیدن به 
توافق سریع امکانپذیر است. این اظهارات همزمان با آن 
صورت گرفته که على باقرى، معاون سیاسى وزارت امور 
خارجه ایران در صفحه شخصى خود در توییتر نوشت: 
در تماس تلفنى با آقاى «انریکه مورا»، آغاز مذاکرات با 
هدف لغو تحریم هاى غیرقانونى و غیرانسانى، در روز 8 

آذرماه در وین مورد موافقت قرار گرفت.

ادامه «دامادمحورى»! 
   روزنامــه جمهورى اســالمى | واکنش 
رئیس جمهور رئیســى به اعتراضات رســانه ها درباره 
انتصابات فامیلى در بدنه قوه مجریه، با اســتقبال افکار 
عمومى مواجه شــد ولى انتظار مردم این اســت که در 
این انتصابات تجدیدنظر شــود. برخــالف آنچه آقاى 
رئیس جمهور در این زمینه گفت، باز هم اخبارى درباره 
انتصابات فامیلى به ویژه انتصابــات «دامادمحورى» 
شنیده مى شود که مأیوس کننده است. یکى از کسانى 
که گفته بود من با گماردن افراد خویشــاوند مخالفم، 
دو نفــر از دامادهایــش در مناصب ارشــد مدیریتى

 ُپست گرفته اند.

بوش آزاد شد
   روزنامه اعتمــاد |پس از مدت ها کشمکش و 
براي بار سوم دستور قضایی براي ترخیص 428 کانتینر 
لوازم خانگی بوش صادر شــد. آبان ســال گذشته که 
ماجراي ورود 420 کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرك 
شهید رجایی مطرح شد. ابهامات موجود در رابطه با ورود 
این کاال و همچنین ممنوعیتی که براي واردات کاالي 
گروه 4 وجود داشت موجب توقف ترخیص این محموله 

ممنوعه از سوي گمرك شده بود. 

خبرخوان

هفته پیش تصاویرى از قطع درختان نخل در روستاهاى 
استان بوشهر در فضاى مجازى منتشر شد که گفته شد 
مقصد این نخل ها، کشورهاى عربى حاشیه  خلیج فارس 

است.
فرد فیلمبــردار این ویدیــو مى گوید که در روســتاى 
رودفاریــاب و تنگ ارم دشتســتان به دلیــل کم آبى 
و خشکســالى، کشــاورزان مجبــور بــه فــروش

 نخل ها مى شوند.
معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان بوشهر در این خصوص اظهار کرد: صادرات نخل 
معموًال به صورت خاص و محدود، همچنین با ارقام خاص 
وجود دارد، البته صادرات ذخایر استراتژیک ژنتیکى کشور 

ممنوع است.
خسرو عمرانى افزود: کندن و جابه جایى نخل براى افراد 
دیگر یا فضاى ســبز هم در کشــور اتفاق مى افتد. وى 
در خصوص نحوه صادرات نخــل توضیح داد: متقاضى 
درخواســت صادرات نخل را مى دهد، باغ هایى خاص و 
ارقامى مشخص انتخاب مى شــوند، همچنین باید نوع 

نخل هاى صادراتى از جنس ممنوعه نباشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان بوشهر گفت: تاکنون مجوز 600 نخل در باغ هاى 
دالکى براى صادرات به کشور قطر صادر شده و اطالعى 

از نخل هاى رودفاریاب نداریم.
وى ادامه داد: شاید این افراد در حال جابه جایى نخل ها در 
سطح کشور هستند اما فقط مجوز براى باغ نخل در دالکى 
دشتستان گرفته شده است و این مورد نیز مورد پیگرد این 

سازمان نیز قرار خواهد گرفت.
این مقام مســئول با بیان اینکه قطــع درختان نخل در 
فاریاب دشتســتان با هماهنگى جهاد کشاورزى نبوده، 
اظهار کرد: اینکه گفته مى شــود قطع درختان به جهت 
بى آبى نخل ها صادر مى شود، صحیح نیست و صادرات 
هر نوع نخلى قانونى نبــوده و برخــى از نخل ها قابل 

صادرات هستند.
معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان بوشهر خاطرنشان کرد: کارشناسان وزارت جهاد 
کشاورزى بوشهر از این نخلستان در رود فاریاب بازدید 
کردند و باغدار این نخلســتان 18 نفــر نخل را به علت 

کم آبى به فضاى سبز داده است.
عمرانى تأکید کرد: براى مقابلــه با بحران بى آبى، طرح 
تحول نخلستان درحال اجراست که در این طرح به جاى 

آبیارى غرقابى یا سنتى از سامانه نوین آبیارى یا آبیارى 
تحت فشار استفاده مى شود.

ماجراى صادرات 
درختان خرما

 به کشورهاى عربى!

خشکســالى در ســال جارى تأثیر خود را برتولید گندم 
گذاشــت. بنا به آمار ارائه شده از ســوى فعاالن بخش 
خصوصى، تولید گندم نسبت به سال گذشته 30 درصد 
افت داشــت؛ از این رو دولت براى جبران کسرى تولید 
ناگزیر به واردات گندمى اســت که نرخ آن در بازارهاى 

جهانى تا 80 درصد گران شده است.
رئیس کانون صنایع غذاى ایران مى گوید: در سال هاى 
اخیر ما گندم خریدارى و ذخیره نمى کردیم اما شــرایط 
کنونى ما به گونه اى اســت که بایــد وارد مذاکره با هر 

کشورى که مازاد تولید دارد بشویم. 
محمدرضا مرتضوى گفت: دو عامل خشکسالى و مصرف 
گندم در ســایر بخش هاى صنایع از جمله خوراك دام و 
واحدهاى پرورش طیور، باعث شد که میزان تولید گندم 

به حدود 5 میلیون ُتن برسد.
وى بابیان اینکه در ســال جارى نیازمنــد واردات 7/5 
میلیون تن گندم هســتیم، تصریح کرد: در  هشت ماه 

نخست ســال حدود 5 میلیون ُتن گندم وارد کردیم که 
کسرى آن را باید در ماه هاى آینده وارد کشور کنیم.

وى روســیه را به عنوان اصلى ترین تأمین کننده گندم 
در کشور معرفى کرد و افزود: کشورهاى اروپاى شرقى 
و آلمان دیگر تأمیــن کننده هاى گندم ما هســتند. در 
سال هاى اخیر ما گندم خریدارى و ذخیره نمى کردیم اما 
شرایط کنونى ما به گونه اى است که باید وارد مذاکره با 

هر کشورى که مازاد تولید دارد بشویم.
مرتضوى در پایان بیان کرد: آمریکا، استرالیا و کانادا در 
لیست خرید ما نیستند و ما از این کشورها گندم خریدارى 
نمى کنیم. امکان خرید گنــدم از اوکراین براى ما وجود 

دارد اما ازآنجایى که کیفیت آن بسیار پایان است ما از این 
کشور هم گندم نمى خریم.

طبق آمار اعالم شده از سوى انجمن واردکنندگان تلفن 
همراه، واردات تلفن همراه در 12 ماه گذشته به میزان 18 
میلیون و 300 هزار دستگاه رسیده است که از این تعداد، 
17 میلیون و 640 هزار دستگاه توسط مصرف کنندگان 

وارد شبکه ارتباطى کشور شده اند.
بر اساس این گزارش، شــهریور ماه امسال یک میلیون 
و 710 هزار دســتگاه موبایل وارد کشور شده اما میزان 

مصرف موبایل یک میلیون و 840 هزار دســتگاه بوده 
اســت. این رقم در مهرماه امسال به یک میلیون و 730 
هزار رســید که از این تعداد، یک میلیــون و 700 هزار 
دستگاه وارد شبکه ارتباطى کشور شدند. این آمار نشان 
مى دهد بازگشایى مدارس و آموزش آنالین باعث شده، 
تقاضا براى خرید تلفن همراه بیش از میزان واردات باشد.

همچنین ســهم بازار برندهــاى مختلف بــه ترتیب 
سامسونگ 48 درصد، شــیائومى 29 درصد، نوکیا 12 
درصد، اپــل 4 درصد و هوآوى 2 درصد ســهم واردات 

برندها را به خود اختصاص داده اند.
گفتنى اســت بر اســاس اعالم گمرك،  در چهار ماهه 
منتهى به تیرماه ســال جــارى، حدود پنــج میلیون و 
156 هزار دســتگاه گوشــى تلفن همراه به ارزش یک 
میلیارد و 156 میلیون دالر به رویه تجارى وارد کشــور 
شده که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل، رشد 28 
درصدى از نظر تعدادى و 102 درصدى از نظر ارزشــى 

را نشان مى دهد.

رقم واردات تلفن همراه به کشور 

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران هر قوطى کنسرو ماهى 
180 گرمى مهرماه امسال نســبت به مهر سال گذشته 
38/2 درصد افزایش قیمت داشــته اســت. سئوالى که 
در این میان مطرح مى شــود این است که یک خانواده 
چهارنفره براى تهیه یک غذاى ســاده با کنسرو ماهى 

چقدر باید هزینه کنند؟
اگر فــرض کنیم یک خانــواده چهارنفره بــراى تهیه 

یک وعده غذایى به دو قوطى کنســرو ماهى، دو عدد 
نان سنگک نیاز داشــته باشــند، بدون در نظر گرفتن 
مخلفات باید براى آن حداقــل 64 هزارتومان و حداکثر 
76 هزارتومان هزینه بپردازند که با احتســاب مخلفات 
ساده اى چون یک عدد نوشابه یک و نیم لیترى و نیم کیلو 
گوجه فرنگى، قیمت تمام شده این غذا به حدود  84 تا96 

هزارتومان خواهد رسید.

یک غذاى ساده چند؟

امسال نیازمند واردات
 7/5 میلیون ُتن گندم 

هستیم

 در پى درگیرى یکى از دانشیارهاى دانشگاه یاسوج، احمد 
عریان رئیس این دانشگاه در  خصوص این اتفاق گفت: 
عصر روز دوشنبه دهم آبان ماه 1400 یکى از دانشیاران 
این دانشگاه که با درخواست انتقالى اش از این دانشگاه 
مخالفت شد به دفتر اینجانب مراجعه کرد و پس از سر و 
صدا با هدف درگیرى فیزیکى، اقدامى دور از شأن یک 

عضو هیئت علمى را انجام داد.

وى افزود: این فرد که غیربومى اســتان بوده، تقاضاى 
انتقالى داده که با درخواست او مخالف شد که فالسک 
داخل اتاق را پرت کرد و منجر به شکســتن فالسک و 
شیشه هاى اتاق شد اما مشــکل خاصى براى من پیش 
نیامد چراکه سایر همکاران پس از اینکه متوجه سر و صدا 
شدند او را مجاب و از ادامه رفتار و درگیرى او جلوگیرى 

کردند.

 حمله استاد به رئیس دانشگاه با فالسک چاى! 

اخبارى از خود انقراضى کروناویروس در اخبار پزشکى 
جهان منتشر شده اســت. آیا کووید19 به خود انقراضى 
خود نزدیک شده است؟ این ســئوالى است که پرفسور 

على رضا ناجى به آن پاسخ داد و ابعاد آن را تشریح کرد.
این استاد ویروس شناسى پزشکى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى در خصوص اینکه که آیا کووید19 به خود 
انقراضى خود نزدیک شده است؟ گفت: تعداد موارد تأیید 
شده کووید در ژاپن به شدت کاهش یافته است و مطالعه 
اى نشــان داد که کروناویروس سارس دو مورد مطالعه 

پس از یک جهش جدید مى میرد.
ناجى ادامه داد: در ماه اکتبر، تعداد موارد تأیید شده کووید 
جدید در ژاپن به طور غیرمنتظره شروع به کاهش شدید 

کرد. از آنجایى که اقدامات پیشگیرى و کنترل بیمارى 
همه گیر ژاپن همچنان با قوت قدیم عمل کرده بود، این 
پدیده غیرطبیعى را احتماًال مرتبــط به جهش جدید در 
ویروس دانستند. محققان ژاپنى دریافتند جهش جدیدى 
درکروناویروس سارس دو ممکن است باعث مرگ این 

ویروس شده باشد.
این استاد ویروس شناســى تأکید کرد: تیم تحقیقاتى 
مؤسسه ملى ژنتیک ژاپن و دانشگاه نیگاتا اخیراً آخرین 
تحقیقات را منتشــر کردند که در نشــان داده اند که در 
 «nsp14» ژنوم سویه جهش یافته دلتا، آنزیمى به نام
جهش یافته است که باعث مى شــود ویروس به موقع 

ترمیم نشود و منجر به خود انقراضى ویروس شود.

کرونا به خود انقراضى اش نزدیک مى شود؟

خانواده هوادار فوت شده پرســپولیس که بخاطر شکست 
تیمش مقابل آلومینیوم دچار ایست قلبى شد، بنا به خواسته 

خود او اعضاى بدنش را اهدا کردند.
سید مجید احسانى راد، هوادار پرسپولیس که در تهران ساکن 

بود بعد از گل خوردن تیمش مقابل آلومینیوم اراك در هفته 
سوم لیگ برتر از ناحیه قفسه سینه دچار درد شد و سرانجام 

به دلیل ایست قلبى جان باخت.
احسانى راد بعد از عصبى شدن بابت گل خوردن حالش بد مى 
شود و خانواده به او آب قند و قرص داده اند اما حال او تغییر 
نمى کند. بعد از تماس با اورژانس مرحوم راد خودش سوار 
آمبوالنس مى شود اما چند دقیقه بعد دچار ایست قلبى مى 
شود. خانواده راد تأیید کردند که او هیچ بیمارى قلبى نداشته و 
فقط یک ماه پیش به کرونا مبتال شده بود. سید رضا احسانى 
راد پدر مجید مى گوید: خودش خواسته بود که بدنش اهدا 
شود. قرنیه چشــم، دریچه قلب و بعضى دیگر از اعضاى 

بدنش را به کسانى که نیازمند بودند، اهدا کردیم. 

هوادارى که جان داد و جان نجات داد
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تعداد روزهاى سالم اصفهان 
خجالت آور است

نماینده مـردم اصفهان در مجلس شـوراى اسـالمى 
گفـت: سال هاسـت محیـط زیسـت اصفهـان مـورد 
بـى مهـرى قـرار گرفتـه و بخشـى از ظلمـى کـه به 
طبیعت این منطقه شـده باید با توجه بیشـترى توسط 
مجموعه دادگسـترى بررسـى شـود. عباس مقتدایى 
افزود: اصفهان با شهرهایى همچون کرج که بارندگى 
بیشترى دارد قابل مقایسه نیست. میزان آلودگى تهران 
اکنون کمتـر از اصفهان بـوده و تعداد روزهاى سـالم 
اصفهان آنقدر اندك اسـت که خجالت مى کشـیم آن 

را بیان کنیم.

استعفاى 
عضو شوراى شاهین شهر  

عضـو ششـمین دوره شـوراى اسـالمى شـهر 
شاهین شهر از عضویت در این شورا استعفا کرد. على 
صالحى تبار اظهار کرد: انتظار من از هیئت رئیسه شورا 
این است که با استعفاى اینجانب موافقت کنند. وى در 
خصوص دالیل اسـتعفاى خود از حضور در ششـمین 
دوره شوراى اسالمى شهر شاهین شهر ابراز کرد: بنده 
در حوزه عمران و شهرسـازى فعالیت دارم و به دالیل 
شخصى درصدد ادامه فعالیت در حوزه تخصصى خود 

هستم.

پایش دوره اى باغ فین
رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
شهرستان کاشـان گفت: در سـومین مرحله از پایش 
دوره اى امسـال نمونه گیرى از گیاهان براى بررسـى 
وجود بیمارى هاى گیاهى، برنامه تغذیه گیاهى و عوامل 
مؤثر بر افزایش طول عمر درختان چنار صورت گرفت. 
مهران سرمدیان افزود: برآورد سنى درختان سرو این 
باغ تاریخى، بین 100 تا 470 سال است که در شرایط 

اقلیمى گرم و خشک منطقه کاشان قابل توجه است.

انتصاب سرپرست
 دانشگاه صنعتى

وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاورى در حکمـى 
«سـیدعلى محمد میرمحمـدى میبدى» را بـه عنوان 
سرپرسـت جدید دانشـگاه صنعتى اصفهـان منصوب 
کرد. میرمحمدى دانش آموخته کارشناسـى مهندسى 
کشاورزى(گرایش زراعت) از دانشگاه صنعتى اصفهان، 
کارشناسى ارشد اصالح نباتات از دانشگاه تربیت مدرس، 
دکتـراى این رشـته از دانشـگاه لنـدن و اکنون اسـتاد 

دانشکده کشاورزى دانشگاه صنعتى اصفهان است.

نیازمند عزم جدى در 
واکسیناسیون

اسـتانداراصفهان گفـت: تسـریع در واکسیناسـیون 
همگانى جمعیت اسـتان و رسـیدن به رقم 85 درصد 
افراد واکسـینه شـده نیازمند عزم همگانـى، تبلیغاتى 
و اجرایى اسـت.  سـیدرضا مرتضـوى افزود: بـا توجه 
به درصـد قابل توجـه دانش آموزان واکسـینه نشـده 
انتظـار داریم تـا قبل از بازگشـایى همگانـى مدارس، 
دانش آموزان اصفهانى و خانواده آنان  واکسیناسیون را 
جدى تلقى کنند. استاندار اصفهان تأکید کرد: هم اینک 
رقم واکسیناسیون  در استان اصفهان 72 درصد است 
و براى رسـیدن به درصد قابل قبول دستورات الزم به 

فرمانداران نیز ابالغ مى شود.

حضور بسیجیان آبفا در 
تجمع 13 آبان

همزمان با یـوم ا... سـیزده آبان، جمعـى از کارکنان و 
بسـیجیان آبفاى اسـتان اصفهان در تجمع بزرگ روز 
ملى مبارزه با اسـتکبار جهانـى حضور یافتنـد. در این 
تجمع بزرگ که در پیاده راه چهارباغ برگزار شد، شرکت 
کنندگان با صدور قطعنامه اى، بـا آرمان هاى انقالب 
اسالمى تجدید بیعت کرده و یاد شـهداى دانش آموز 

را گرامى داشتند.

خبر

امام جمعه اصفهان گفت: جــاى تعجب دارد که بدهى 
زندانیانى که به جرایم مالى در زندان به سر مى برند هر 

روز و مطابق با تورم افزایش مى یابد.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد پیش از ظهر پنج 
شــنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگسترى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در اصفهان بیش از همه 
اســتان ها افراد زندانى با کمک خیران آزاد مى شــوند، 
افزود: در هفت ماه امسال تاکنون 356 نفر زندانى جرایم 
غیرعمد با بدهى هاى میلیاردى آزاد شده اند که این امر 

قابل تقدیر است.
امام جمعه اصفهان اضافه کرد: جاى تأسف است فردى 

به دلیل اشــتباه و بدهکارى مالى به زندان مى افتد و در 
زندان بدهى او بیشتر مى شود، این بدهکاران مالى نباید با 
کسى که اعالم ورشکستگى مى کند تفاوت داشته باشد و 
این امر جاى تعجب دارد که چرا تورم در این زمینه حساب 
مى شود. از قضات مى خواهم در اعالم اعسار بدهکاران 

مالى سختگیرى نکنند.
وى افزود: تعیین اعسار باید از ســوى قضات با دقت و 
سرعت بیشــترى انجام شــود تا افراد زندانى بتوانند با 
برنامه ریزى درست نسبت به پرداخت بدهى هایشان اقدام 
کنند؛ سختگیرى ها در اعسار را قبول ندارم و باید بر طبق 

فرمایشات قرآن این امر تسهیل شود.

سالروز یوم ا...13 آبان روز ملى مبارزه با استکبار جهانى 
روز پنج شنبه همزمان با سراسر کشور در گذر فرهنگى  

چهارباغ شهر تاریخى اصفهان برگزار شد.
در این آیین حشــمت ا... قنبرى، اســتاد دانشــگاه و 
پژوهشگر تاریخ گفت: در روز 13 آبان سال 1358، مرکز 
النه جاسوسى و کانون فتنه و فساد وابسته دست نشانده 
آمریکا در پرتو انقالب اســالمى به تســخیر درآمد و 

تمامیت  ابلیس آمریکا متبلور شد.
قنبرى بیان کرد: پس از چندین سال از انقالب اسالمى 
ایران و انواع ائتالف مسلحانه و غیرمسلحانه و  رحلت 
امام (ره) دشــمن روزنه امیدى پیدا کرد امــا ادامه راه 

باوجود مردى در ســایه علوى، نظام ســلطه به سخره 
گرفته شد.

على قاسم زاده، شهردار اصفهان نیز در حاشیه این مراسم 
با اشاره به اینکه آیین هاى اسالمى نشان از هویت ملى 
است، اظهار کرد: تا زمانى که یک ملت آیین دارد پایبند 
و زنده اســت و روز 13 آبان روز آیین ملى و دینى یکى 
از همین روزها و نقطه تالقــى اتفاقات مهم تاریخى ما 

است.
وى افزود: هرکدام از اتفاقات یک رخدادى پشــت آن 
است که مردم حافظ آن ارزش هاى نظام جامعه  هستند 

و چراغ راه آینده کشور خواهند بود.

یوم ا... 13 آبان در اصفهان 
گرامى داشته شد

بیشتر از همه استان ها در 
اصفهان زندانى آزاد مى شود 

رئیس پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان از دســتگیرى یکــى از مدیران 
کارخانه هاى آرد که علیرغم دریافت گندم به نرخ 
دولتى از ارســال ماهانه300 ُتن سبوس به کارگاه 
هاى تولید خوارك دام به نــرخ دولتى امتناع کرده 

بود خبر داد.
کامران ریاحى اظهار کرد: مأمــوران اداره مبارزه 
با جرائــم اقتصادى در پى رصد هوشــمندانه بازار 
نهاده هاى دامــى و اعتراض دامداران اســتان در 
خصوص کمبود شــدید نهاده ها و قیمت گزاف آن 
در بازاد آزاد موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وى افزود: مأمــوران در همین رابطه اخبارى مبنى 
بر امتناع کارخانجات تولیــد آرد از عرضه و فروش 
سبوس به کارخانجات و کارگاه هاى تولید خوراك 
دام دریافت کرده و به منظور بررسى موضوع طى 
هماهنگى با مقام قضایى به همراه کارشناســان 
سازمان صمت وجهاد کشــاورزى از کارخانه هاى 

آرد بازدید کردند.

وى گفت: مأمــوران حین بازدیــد از یک کارخانه 
آرد واقع در شهرســتان اصفهان در بررســى هاى 
تخصصى خود دریافتند مدیر کارخانه مذکور على 
رغم دریافت گندم با نرخ دولتى از ارسال ماهانه 300 
ُتن سبوس به کارگاه هاى تولید خوراك دام با قیمت 
دولتى 1400 تومان که به عنوان ســهمیه از سوى 
سازمان جهاد کشاورزى تعیین شده خوددارى کرده 
است. همچنین در بررسى اسناد ومدارك مشخص 
شد مدیر کارخانه مقدار 410 ُتن سبوس مربوط به 
تیر و مرداد سال جارى را به کارگاه هاى خوراك دام 
بدهکار واز فروش آنها به نرخ آزاد3500 تومان سود 

غیر متعارف به دست آورده است. 
رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادى فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان، خاطر نشــان کرد: در 
ایــن خصــوص مدیرکارخانه دســتگیر و پس از 
اعتراف صریح به تخلف صــورت گرفته به همراه 
پرونده براى اتخــاذ هرگونه تصمیــم قضایى به 

دادسرا اعزام شد.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
از رفع تصرف و آزادسازى 497 هکتار از عرصه هاى 

طبیعى استان در هفت ماه امسال خبر داد.
محمدعلى کاظمى گفت: از ابتداى امسال تا پایان 
مهر بــراى 130 فقره پرونده زمیــن خوارى حکم 
قضایى صــادر و 497 هکتــار از عرصه هاى ملى 
که تحت تصرف اشــخاص حقیقى و حقوقى بود، 

آزادسازى شد و به دولت بازگشت.
وى با اشــاره به اینکه این تعــداد پرونده تصرفات 
اراضى ملى مربوط به شهرستان هاى استان است، 
افزود: عمده تصرفات در اراضى از یک هکتار به باال 
بوده اســت و از بین متصرفــان، برخى ارگان هاى 
دولتى و شرکت نیز بودند که با حکم قضایى اراضى 

رفع تصرف شد.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
درباره پرونده زمین خوارى در تــاالب بین المللى 
گاوخونى، ابراز کرد: معدن قدیمى حسن آباد جرقویه 
یا معدن تاالب گاوخونى که از گذشته از آن برداشت 

مى شده است طبق بررسى هاى کارشناسان منابع 
طبیعى، در سال هاى اخیر مازاد بر مجوز تصرفاتى 
داشــته که عمده آن برداشــت ماده معدنى نیست 
بلکه مسیر هاى دسترسى اســت که براى برداشت 

ایجاد کردند.
کاظمى با بیــان اینکه تصرف مازاد بــر پروانه این 
معدن نمک حدود 1000 هکتار است، خاطرنشان 
کرد: این پرونده در حال پیگیرى در مراجع قضایى 
اســت.وى همچنین به 65 مورد کشفیات قاچاق 
چوب و زغال در هفت ماه امسال اشاره کرد و گفت: 
با پیگیرى مأموران در این مدت 108 تن چوب بلوط 

و تاغ و 15/5تن زغال بلوط کشف و ضبط شد. 
کاظمــى با بیــان اینکه کشــفیات چــوب تاغ از 
شهرســتان هاى بیابانى اســتان بوده است، اضافه 
کرد: قطع چوب بلوط در جنگل هاى استان اصفهان 
نداریم و موارد قاچاق بلوط از اســتان هاى مجاور 
کهگیلویه و بویراحمــد و چهارمحال و بختیارى به 

اصفهان است.

فرماندار بویین میاندشت با اشــاره به انتشار کلیپى در 
فضاى مجازى مبنى بر خالى بودن مخزن یک دستگاه 
آتش نشــانى براى اطفاى حریق یک باب مغازه ابزار 
فروشى در شــهر بویین میاندشــت، اظهار کرد: پس 
از اعالم حادثه یک دســتگاه خودروى آتش نشــانى 
شهردارى به محل اعزام مى شــود اما فشار جمعیت 
موجب پاره شدن شیلنگ خودرو و نرسیدن مواد اطفاى 

حریق به داخل مغازه مى شــود که با اعزام خودروى 
کمکى و تالش مأموران آتش نشانى سرانجام حریق 

اطفا شد.
محمدرضا توســلى با اشــاره به وجود یک ایستگاه 
آتش نشانى و یک خودروى اطفاى حریق در شهردارى 
بویین میاندشت، افزود: تنها واحد آتش نشانى شهردارى 

با کمبود تجهیزات و نیروى انسانى مواجه است.

مدیر دفتر برنامه و بودجه معاونت باغبانى وزارت جهاد 
کشاورزى گفت: بخش کشــاورزى ایران در صورت 
برنامه ریزى مناسب قادر به صدور 10 میلیارد دالر گل 

و گیاه زینتى در سال به خارج کشور است.
شاهین رستم پور روز پنج شنبه در چهارمین جشنواره 
گل و گیاهــان زینتى بــازار بین المللــى گل و گیاه 
ســپاهان اصفهان گفت: اصفهان بــا 2000 هکتار 
گلخانه 10 درصد مجموع گلخانه هاى کشور را به خود 
اختصاص داده است که  عالوه بر جایگاه خوب در تولید 
محصوالت کشاورزى، در جایگاه توزیع مناسبى قرار 
دارد و همه محصوالت از این استان به سایر کشورها 

صادر مى شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان نیز 
گفت: وضعیت کشاورزى استان اصفهان به دلیل چند 
سال خشکسالى و بارگذارى بیش ازحد بر آب زاینده رود 
خوب نیست و براى برون رفت از آن باید تالش کنیم 

منابع دیگر آبى جایگزین و عدالت محقق شود.
مهرداد مرادمند ادامه داد: استان اصفهان از بارگذارى 
بیش ازحد بر آب زاینده رود آسیب دیده است و احداث 
گلخانه ها به منظور استفاده بهینه از آب از مهمترین راه 

حل هاى بدون برون رفت از مشکل کم آبى است.
چهارمین جشــنواره گل و گیاهان زینتى ســپاهان 
در شــهر درچه از توابع شهرســتان خمینى شــهر 

برگزار شد.

دستگیرى عامل اخالل 
در نظام توزیع نهاده هاى دامى در اصفهان

آزادسازى 479 هکتار از عرصه هاى طبیعى اصفهان

ماجراى خالى بودن مخزن ماشین آتش نشانى  

وضعیت کشاورزى استان اصفهان خوب نیست 

انتصاب غالمحســین صادقیــان به عنــوان معاون 
اجرایى معاونت بهداشت وزارت بهداشت، باعث ایجاد 
گمانه زنى ها در خصــوص تغییــر در ترکیب اعضاى 
شوراى شهر اصفهان شــده و جایگزینى او با یکى از 

اعضاى على البدل مطرح است.
چهار شــنبه شب گذشــته حکم کمال حیدرى معاون 
بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در 
انتصاب غالمحسین صادقیان به عنوان معاون اجرایى 

معاونت بهداشت این وزارتخانه رسانه اى شد.
صادقیان منتخب مردم اصفهان در شوراى ششم است 
که پس از انتخابات سال جارى همراه با 12 عضو دیگر 
از یک لیست واحد انتخاب شد تا چهار سال مسئولیت 

نمایندگى مردم در شوراى شهر را به عهده گیرد.
او بــا 94 هــزار و 10 رأى از لحاظ تعــداد آراء دومین 
فرد منتخب شــورا بود و در این دوره به عنوان رئیس 
کمیسیون سالمت، محیط زیســت و خدمات شهرى 

شوراى اسالمى شــهر اصفهان انتخاب شد. صادقیان 
پیش تر نیز در مرکز بهداشت اصفهان به عنوان معاون 

اجرایى در کنار کمال حیدرى انجام وظیفه کرده است.
این در حالى اســت که پس از انتشار رسمى این حکم، 
احتمال تغییر در ترکیب اعضاى 13 نفر شوراى ششم 
اصفهان قوت گرفتــه و به نظر مى رســد در آینده اى 
نزدیک با کــوچ صادقیان به تهــران، یکى از اعضاى 

على البدل جایگزین او خواهد شد.
در لیست اعضاى على البدل نام رضا امینى، عبدالرسول 
امامى، احمد شریعتى کمال آبادى، مهدى فوقى، حامد 
یزدیان، عباســعلى علیخاصى و علیرضا نصراصفهانى 
به چشــم مى خورد که بــا توجه به انتخــاب امینى و 
امامى به عنوان شــهرداران اهــواز و نجف آباد، احمد 
شــریعتى باید جایگزیــن غالمحســین صادقیان در 

شوراى شهر شود.
على صالحى، سخنگوى شوراى شهر اصفهان در پاسخ 

به این سئوال که آیا استعفاى غالمحسین صادقیان به 
سبب انتصاب جدید به هیئت رئیسه شوراى شهر اعالم 
وصول شده یا نه، گفت: شوراى شهر به واسطه انتشار 
رسمى حکم آقاى صادقیان در جریان این موضوع قرار 
گرفته و تاکنون هیچ استعفایى به هیئت رئیسه و صحن 

علنى ارائه نشده است.
او در گفتگــو با «ایمنــا» افزود: اگر این عضو شــورا 
درخواست استعفا کرده یا صرف انتصاب نیاز به استعفا 
داشته باشــد، شــورا طبق روال قانونى آن را بررسى 

خواهد کرد.
سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان ادامه داد: اگر 
تصمیم بر این شد که در ترکیب اعضاى شورا تغییرى 
ایجاد شود، بخشى از فرایند قانونى آن با شورا و بخش 
دیگر با فرماندارى بوده و شــورا بایــد موافقت یا عدم 
موافقت خود را اعالم کند تا مراحل پس از آن در مراجع 

قانونى دیگر بررسى شود.

ترکیب شوراى شهر اصفهان 
تغییر مى کند؟

معــاون بهره بردارى و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضالب اصفهان گفت: ظرفیت آبدهى چاه هاى آب 
آشامیدنى در این استان در یک دهه اخیر و به ویژه 
سال هاى کم بارش مانند امســال 30 تا 70 درصد 

کاهش داشته است.
ناصر اکبرى افزود: چاه هاى آب استان اصفهان باید 
دستکم 2/7 متر مکعب بر ثانیه آبدهى داشته باشند 
اما این رقم اکنون بالغ بر 1/2 متــر مکعب بر ثانیه 

برآورد مى شود.
وى اضافه کرد: در 10 سال اخیر 124 حلقه چاه آب 
آشامیدنى نیز در محدوده سامانه آبرسانى اصفهان 
بزرگ متشکل از 58 شهر و 380 روستا به طور کامل 

خشک شده است.
معــاون بهره بردارى و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضالب اصفهان درباره چاه هــاى ِفلَمن(نوعى از 
چاه مخزنى) نیز تصریح کرد: 10 حلقه چاه از این نوع 
در اصفهان و یکى در شهرستان مبارکه وجود دارد 
اما هیچ یک از آنها به دلیل خشکى در مدار تأمین آب 

آشامیدنى نیست.
اکبرى افزود: این چاه ها نیز قبل از خشک شدن بالغ 
بر 3/2 متر مکعب بر ثانیه از آب آشامیدنى استان را 
تأمین مى کردند اما این روزها از آب آنها بى بهره ایم.

وى با بیان اینکــه وضعیت آبدهــى چاه هاى آب 
آشامیدنى در خرداد بهتر بود، خاطرنشان کرد: پس 

از آن در فصل تابستان  از ظرفیت آنها کاسته شد به 
حدى که اکنون وضعیت نامناسب و حداقلى دارند.

معاون آبفا اصفهان با تأکید بــر اینکه جارى نبودن 
رودخانه زاینده رود دلیلى اصلى کاهش و خشــکى 
چاه هاى آب آشــامیدنى در استان است، اظهارکرد: 
تداوم خشــکى رودخانه وضعیت چاه هاى منطقه را 

روز به روز بدتر مى کند.
اکبرى با اشــاره به وضعیت ذخیره ســد زاینده رود 
به عنوان منبع آب ســطحى تأمین آب آشــامیدنى 
اصفهان، اظهارکرد: در حال حاضر 179 میلیون متر 
مکعب آب پشت سد ذخیره شــده است و آن را باید 

بحرانى تلقى کنیم.

بحرانى شدن وضعیت  چاه هاى آب آشامیدنى 

مدیر عامل سازمان قطار شــهرى اصفهان گفت: توسعه 
خط یک و 3 متروى اصفهان در مرحله مطالعات است که 
با تأمین منابع مورد نیاز عملیات اجرایى آن آغاز خواهد شد.

محمدرضا بنکدار هاشمى اظهار کرد: اصفهان داراى چهار 
خط درون شهرى مترو اســت؛ خط یک از پایانه قدس در 
خیابان امام خمینى (ره) آغاز و با گذر از خیابان کاوه، چهارباغ 
پایین، چهارباغ عباسى، میدان آزادى و خیابان هزارجریب، 
در پایانه صفه خاتمه پیدا مى کند؛ این خط داراى 21 کیلومتر 

طول و 20 ایستگاه در حال بهره بردارى است.
وى افزود: خط 2 از ایســتگاه دارك در منطقه شمال شرق 
شهر اصفهان آغاز شده و با طى حدود 15 کیلومتر و با گذر 
از میدان قدس و میدان امام على (ع) بــه میدان امام (ره) 
مى رسد و با گذر از میدان امام حسین (ع) و بزرگراه شهید 

خرازى به ایستگاه کهندژ مى رسد.
مدیر عامل سازمان قطار شهرى اصفهان تصریح کرد: خط 
3 از میدان آزادى آغاز و پس از طى 8/8کیلومتر و با گذر از 
خیابان دانشگاه و بلوار کشاورز به پل یزدآباد مى رسد. خط 
4 مترو اصفهان به طول 5/5 کیلومتر با چهار ایستگاه که در 
امتداد خط یک حرکت مى کند، از پایانه قدس شروع شده و 
پس از گذر از خیابان امام خمینى (ره) و میدان استقالل با 
طى حدود 4 کیلومتر به ایستگاه دانشگاه صنعتى اصفهان 

مى رسد.
بنکدار هاشمى خاطرنشــان کرد: توسعه خط یک و سه در 
مرحله مطالعات است که با تأمین منابع مورد نیاز عملیات 
اجرایى آن آغاز خواهد شد. در طرح توسعه خط 2 نیز با اضافه 
شدن فاز دو از ایستگاه کهندژ تا میدان شهداى خمینى شهر، 

طول خط به 24 کیلومتر مى رســد. این چهار خط که یکى 
از آنها توسعه خط یک اســت، بخشى اجرا شده بخشى در 
حال اجرا و بخش دیگرى در مرحلــه  مطالعاتى قرار دارد 
که با تأمین منابع مالى عالوه بر خط 2، خطوط 3 و 4را نیز 

عملیاتى خواهیم کرد.

توسعه 2 خط مترو  در مرحله مطالعات است
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بازخوردهایى که از سریال«روزگار 
جوانى» گرفتید چگونه بود؟

فکر مى کنم ســریال «روزگار جوانى» نسبت به دیگر 
سریال ها بازخورد مثبت ترى داشــته است، اما تا کنون 
هیچ شبکه اى درباره آن تبلیغ انجام نداده، رسانه ها توجه 
زیادى به سریال نداشــتند، حتى خیلى  از افراد از پخش 
ســریال خبر ندارند و فقط عده معدودى که تلویزیون را 
دنبال مى کنند در جریان پخش این برنامه هســتند. به 
عنوان بازیگرى که در هر سه فصل سریال حضور داشتم 
معتقدم، فصل سوم، بازیگران بسیار مستعد و توانمندى 

دارد که باید به آنها زمان داد تا خودشان را نشان دهند.
گفتید کمتر به سریال «روزگار جوانى» 
توجه شده، شاید به این دلیل است 
که فصل ســوم این ســریال با دو 
فصل ابتدایى آن مقایســه مى شود 
و مخاطبان مى بیند که فصل ســوم 
این ســریال به اندازه دو فصل قبلى 
جذابیت ندارد و از لحــاظ فیلمنامه 
هم کمى ضعیف تر از قبل است. شما 

موافق این موضوع هستید؟
در سرى قبل سریال هم بازیگران چندان شناخته شده نبودند 
فقط امین حیایى بود که نســبت به دیگــر بازیگران چهره 
شناخته شده ترى داشت. بقیه بازیگران چندان شناخته شده 
نبودند. در حال حاضر هم بازیگران فصل سوم این سریال 
بســیار بازیگران توانمند و مستعدى هســتند. آنها از میان 
بازیگران تئاتر انتخاب شده اند و این مسائلى که در سریال 
وجود دارد دغدغه هاى خودشان هم هست. موضوعاتى که 
در سریال به نمایش گذاشته شده نیز موضوعات جدید و به 
روزى است. اینکه سریال در ابتدا مورد توجه قرار نگیرد، خیلى 
طبیعى است، چون مانند هرکارى در انتظار پذیرفتن داستان 
و بازیگران جدید کمى سخت است اما پس از گذشت چند 

قسمت برقرارى ارتباط با آن بسیار ساده است.
شما پیشکسوت این عرصه هستید 

و در دو فصل قبل هم جایگاه خود را 
در سریال داشــتید، چرا پذیرفتید با 
تعدادى جوان که خیلى شناخته شده 

نیستند همبازى شوید؟
نمى توانیم اســم این کار را ریســک بگذاریــم، در حرفه 
بازیگرى با گذشت زمان نیروهاى جوان تر روى کار مى آیند 
اینکه آدم بتواند همگام با جوانــان پیش برود و آنها نیز آن 
فرد را بپذیرند بسیار مهم است. ضمن اینکه ما بازیگر تئاتر 
هستیم و باید خودمان را با هر شرایطى تطبیق دهیم. من 
بارها به همین جوانان گفتم که در حال حاضر موقعیت خوبى 
دارید اما کار براى زنان کمى سخت است بازیگرانى که در 
فصول اول و دوم این سریال بازى کردند به قدرى کارشان 
را خوب انجام دادند که هنرشان به مردم معرفى شد شما نیز 
باید تالش کنید تا به همین درجه برســید، چون اگر خوب 
بازى نکنید و در مخاطب باور پذیــرى را ایجاد نکنید آنها 
شما را پس مى زنند. در دو فصل قبلى، «عباس آقا» حضور 
پررنگ ترى داشت، در ســرى جدید حضور «عباس آقا» 
براى چند قسمت است اما در هر دو براى نمایش دادن این 
شخصیت مى توان یک کارهایى انجام داد من هم مانند هر 
بازیگر دیگرى دوست دارم که نقش هاى متفاوتى به من 
پیشنهاد شود، نقش هایى که پر چالش باشد و تخت نباشد و 

مردم آن را باور کنند. 
یکى از نقش هاى بسیار متفاوتى که از 
شما دیدیم در سریال «کاله پهلوى» بود، 
آن نقش را پرچالش و متنوع مى دانید؟

 بله، «کاله پهلوى» یک ســریال کالسیک بود و براى 
رسیدن به «شعبون بى مخ» زحمت زیادى کشیدم چون 
مصداق آن در حال حاضر وجود ندارد، اما عباس آقاهاى 
زیادى دور و اطراف ما وجود دارند و براى رسیدن به چنین 
شخصیتى نیاز نیست که خیلى تالش شود. کارهایى مثل 
«کاله پهلوى»، «مدارصفردرجه»، «کیف انگلیسى» و... 
سریال هاى کالسیکى هستند که بازیگران براى رسیدن 
به شخصیت ها باید تالش زیادى انجام دهند چون الگوى 

دســت یافتنى وجود ندارد اما براى به نمایش درآوردن 
شخصیتى مانند «عباس آقا»، زحمت زیادى الزم نیست.

فکــر مى کنید چــرا کارگردان ها به 
تعــدادى از بازیگــران نقش هاى 

تکرارى پیشنهاد مى دهند؟
ما بازیگران تئاتر هستیم و باید خودمان را به چالش بکشیم 
و نقش هاى متفاوت را بازى کنیم. کارگردان باید بر این باور 
باشد که بازیگر را را به چالش بکشد. در این صورت نقش ها 
همش کلیشه اى مى شود، اگر به صورت مقطعى و همراه با 
خالقیت این تکرار انجام شود اصًال بد نیست اما اگر طوالنى 
مدت شود زیبا نیســت. در واقع کارگردان باید دل و جرأت 
داشته باشد. زمانى که ما مى گوییم بازیگر، یعنى کسى که 
هر نقشى را ارائه دهد و فقط در یک قالب بازى نکند. یک 
کارگردانى ریســک مى کند، نقش را به ما مى دهد ما آن را 
بازى مى کنیم مردم مى بینند از آن استقبال مى کنند از آن به 
بعد همه کارگردان ها همان نقش را به آن بازیگر پیشنهاد 
مى دهند، در صورتى که بیوك میرزایى مى تواند معتاد باشد، 

مهندس، دکتر و وکیل هم مى تواند باشد.
مى توانیم بگوییم شما بخاطر توجه 
زیاد به تئاتر و رادیو از عرصه تصویر 

عقب ماندید؟
بله شاید بتوانیم این را بگوییم. من بازیگر تئاتر، تلویزیون، 
سینما و گوینده رادیو هستم در همه جاى دنیا هرکسى یکى 
از این مهارت ها را داشته باشد مولتى میلیاردر است اما اینجا 
این گونه نیست و هنرمندان دلى کار مى کنند و یک درآمد 
اندکى هم به دست مى آورند. شــاید در عرصه تصویر آن 
چیزى که به دنبالش بودم را به دســت نیاوردم و این براى 
یک بازیگر اصًال خوب نیست. اما از اینکه زمان زیادى را به 
رادیو اختصاص دادم اصًال ناراحت و پشیمان نیستم به این 
علت که رادیو دائم ما را به روز مى کند مجبور مى شویم هر 
روز نمایشنامه هاى تازه بخوانیم روى صدایمان کار کنید به 
سالمت جسم مان اهمیت دهیم همین موضوع ما را آماده 

نگه مى دارد، رادیو نمى گذارد که ما کهنه شویم.

بیوك میرزایى:  

حتى برخى نمى دانند 
«روزگار جوانى» روى آنتن است

«منصور» از 19 آبان به سینماها مى آید
فیلم سینمایى «منصور» به کارگردانى 
سیاوش سرمدى با محوریت مقطعى 
خاص از زندگى سردار شهید «منصور 
ستارى» از چهارشــنبه 19 آبان روانه 
پرده سینماهاى سراسر کشور خواهد 

شد. 
فیلم سینمایى «منصور» با نگاهى به 
بخش هایى از زندگى شهید ستارى و 
طراحى و تولید اولیــن جنگنده کامًال 
ایرانى ساخته شده و در آن بخش هاى 
ناگفته اى از هشت سال دفاع مقدس 

روایت شده است. 
محسن قصابیان نقش شهید ستارى را 
در فیلم سینمایى «منصور» ایفا مى کند 
و لیندا کیانى، حمیدرضا نعیمى، علیرضا 
زمانى نسب، سید جواد هاشمى، مهدى 
کوشکى و قاســم زارع سایر بازیگران 

این فیلم هستند. 

کار خود را با بازى در مجموعه «آینه خیال» شروع کرد. البته او چند دهه است که در رادیو فعالیت مى کند و احتماالً همه ما یک بار مخاطب برنامه «صبح 
جمعه با شما» با صداى بیوك میرزایى بوده ایم. نقش هاى او در فیلم هاى «نار و نى»، «ابلیس»، «عشق شیشه اى»، «خانه روشن»، «واکنش پنجم» و 
«کاله پهلوى» زوایاى مختلفى از توانایى هاى او را در زمینه بازیگرى نشان مى دهد، هرچند خودش معتقد است در عرصه تصویر به آن چیزى که دوست 
داشته نرسیده اما خوشحال است که بخش زیادى از زمانش را به رادیو اختصاص داده است. او که پس از 23 سال در فصل سوم سریال«روزگار 

جوانى» با کارگردانى اصغر توسلى  ایفاى نقش کرده است، از کم توجهى به این سریال مى گوید.

بدل روسى «لئوناردو دى کاپریو» از نابودى رؤیاى ستاره شدنش بخاطر همه گیرى کرونا گفته است. «رومن 
برتسف» 39 ساله در سال 2016 به واسطه شباهتش به این ستاره هالیوودى شهرت یافت.

این مسئله سبب شد برتسف بتواند به عنوان مدل مشغول به کار شود. یکى از کارهاى او حضور در یک آگهى 
تبلیغاتى بود که در آن نقش دى کاپریو را داشت. برتسف درباره شــهرتى که تازه به آن دست یافته بود هم 
مصاحبه هایى با رسانه ها داشــت. حاال اما او مى گوید همه گیرى کرونا همه برنامه هاى او براى رسیدن به 

یک شهرت جهانى را خراب کرده است.
او مى گوید: «مشکل از زمان اعمال محدودیت ها در آوریل 2020 شروع شد و حاال مردم دیگر مرا فراموش 

کرده اند.»
قبًال در شهرهاى بزرگ طرفداران دى کاپریو دور رومن را مى گرفتند اما او مى گوید همه گیرى کرونا همه 
اینها را از بین برده اســت. رومن که در حال حاضر در یک آپارتمان دو خوابه به همراه والدین و گربه هایش 

زندگى مى کند، وقتى نتوانست وزنش را کم کند، شرکت هاى تبلیغاتى قرارداد خود را با او فسخ کردند.
او اما مى گوید دوباره در مسیر درست قرار گرفته است: «روش هاى زیادى را براى کاهش وزن امتحان کردم 

تا اینکه باالخره روش مناسبم را پیدا کردم و حاال دارم وزن کم مى کنم.»

کامًال بدیهى و روشن است که وظیفه مدیران رسیدگى به امور معیشتى هنرمندان بیکار و خانه نشین است و 
آنها باید به فریاد سینماگرانى برسند که مدت هاست به دالیل مختلف در بیکارى به سر مى برند و با معضالت 

بسیارى در حال دست و پنجه نرم کردن هستند.
ثریا قاسمى، بازیگر پیشکسوت با بیان مطلب فوق گفت: آیا مدیران وظیفه حمایت از اهالى سینما را دارند یا 
نه؟ باید به دنبال مدیران بروید و آنها را به چالش بکشید و از آنها سئوال کنید که آیا این احساس وظیفه را در 
وجودشان مى بینند یا نه؟! اگر احساس وظیفه اى نسبت به هنرمندان داشته باشند قطعًا در پى رفع مشکالت 
آنها برمى آیند اما اگر احساس وظیفه اى نداشته باشند متأسفانه با گفتن دیگر هنرمندان و دیگر رسانه ها هم 

کارى نخواهند کرد!
وى ادامه داد: ما مدت هاى طوالنى اســت که مرتبًا از معضالت معیشــتى زندگى هنرمندان مى گوییم اما 
تاکنون مدیرى پیدا نشده که دغدغه مند باشــد و ورود جدى به این قضیه داشته باشد و تدبیرى براى رفع 

معضالت زندگى هنرمندان و سینماگران بکند.
این سینماگر با بیان اینکه بنده بارها تأکید کرده ام متأسفانه در ســینماى امروز ما جایى براى پیشکسوتان 
عرصه هنر وجود ندارد اظهار کرد: این در حالى اســت که اگر پیشکســوتان نبودند این سینما هرگز ساخته 

نمى شد. 
ثریا قاسمى افزود: هنرمندان در تمامى کشورها داراى جایگاه و اعتبار ویژه اى هستند و مسئوالن کشورها به 
آنها ارج مى گذارند اما وااسفا که ما در کشورمان شاهد چنین اتفاقى نبوده ایم و هنرمندان این کشور نه جایگاه 
معیشتى دارند و نه اعتبار اقتصادى!  هرچند که امروزه آنقدر مشکل و مسئله و معضل اساسى در کشور زیاد 

شده که گویا هنرمندان و مشکالتشان براى مسئوالن به فراموشى سپرده شده اند.

بالیى که کرونا
 سر بدل روسى «دى کاپریو» آورد

ثریا قاسمى:

هنرمندان نه جایگاه معیشتى دارند
 و نه اعتبار اقتصادى!

ابوالفضل جلیلى که براى اکران تازه ترین فیلمش «مسیر معکوس» در فرانسه راهى این کشور شد، گفت: خوشبختانه 
فرانسه با سینماگران ایرانى همکارى کرد و واکسن هاى ما را پذیرفت.

این روزها جشنواره اى با نام سینماى ایران در شانتیئى فرانسه برگزار مى شود که ابوالفضل جلیلى هم رئیس هیئت 
داوران ایرانى آن است و هم خودش با فیلم «مســیر معکوس» در این رویداد حضور دارد. البته این فیلم در 

بخش خارج از مسابقه و در اختتامیه جشنواره نمایش داده خواهد شد.
جلیلى از دو موضوع ابراز خوشحالى کرد؛ همراهى مسئوالن فرانسه با فیلمسازان ایرانى براى حضور 
در این کشور و همینطور از اینکه تندیس این جشــنواره با الهام از شعرها و آثار عباس کیارستمى 

طراحى و ساخته شده است.
او که شامگاه چهارشنبه، 12 آبان ماه راهى فرانسه شد، چند ســاعتى پیش از سفرش در گپ و 
گفتى کوتاه با «ایسنا» از مسئوالن جشنواره شانتیئى و نیز بخش بهداشت فرانسه قدردانى کرد که 

واکسن هاى سینوفارم فیلمسازان ایرانى را پذیرفته اند.
جلیلى گفت: من خودم با مشورت دوست پزشکم، واکسن آسترازنکا زدم ولى اغلب همکارانى که از ایران 
به این جشنواره مى آیند، واکسن ســینوفارم زده اند و بعضى از بچه ها فقط یک نوبت واکسن زده اند. بنابراین 
طبق قوانین فرانسه باید براى سفر به این کشور با محدودیت رو به رو مى شدیم ولى لطف بسیارى داشتند و 

با ما همراهى کردند.
او با بیان اینکه این جشنواره به صورت حضورى برگزار مى شود، درباره پروتکل هاى بهداشتى آن توضیح داد: 
تا جایى که مى دانم در کشورى مانند فرانسه وضعیت به حالت عادى بازگشته است ولى چون بعضى از ما یک نوبت 

واکسن زده ایم، به احتمال زیاد در قیاس با دیگران باید یکسرى از مسائل را رعایت کنیم.
 

خوشبختانه فرانسه واکسن هاى ما را قبول کرد!
ابوالفضلجلیلى که
فرانسه با سینماگر
این روزها جش
داوران ایر

بخش
ج

گ
واک
جلیل
به این جشن

طبق قوانین
ما همراه با
او با بیان ای
جایى که مى دانم تا
واکسنزده ایم، به

خوشبختان

برخى از فیلم هاى ســینمایى ایرانى با 
نام رنگ ها نامگذارى شــده اند مانند 
قرمز، آبى و ... که نماد اتفاقات درون فیلم 
هستند. برخى از فیلم ها با دالیل خاصى 
نامگذارى مى شوند مانند عشق، ترس، 
خیالپردازى و ... . در ادامه فیلم هایى که 
با نام رنگ ها ساخته شده اند را معرفى 

مى کنیم.

فیلم سینمایى «قرمز»
فیلم ســینمایى «قرمز» به نویســندگى و 
کارگردانى فریدون جیرانى در ســال 1377 
ساخته شد و در آن زمان سر و صداى زیادى 
به پا کرد. این فیلم عشق جنون آمیز «ناصر 
ملک» با بازى محمدرضا فروتن به «هستى 
مشــرقى» با بازى هدیه تهرانى را نشان مى 
داد. کمند امیرسلیمانى، ســعید پیردوست، 
شــهره ســلطانى، توران مهرزاد و سیامک 

اشعریون از بازیگران فیلم «قرمز» بودند.

فیلم سینمایى «آبى»
فیلم «آبى» به نویسندگى و کارگردانى حمید 
لبخنده در سال 1379 با بازى هدیه تهرانى، 
بهرام رادان، حسن جوهرچى، جمال اجاللى 
و شیال خداداد اکران شد. داستان این فیلم که 
با تصادف بهرام رادان و هدیه تهرانى در فیلم 
آغاز شــده و ازدواج مصلحتى آنها را شامل 
مى شــد. «مهتاب» با بازى هدیه تهرانى و 
«ارســطو» با بازى بهرام رادان نماد عشق 
بعد تالفــى، لجبازى و ازدواج هســتند. این 
دو در رســتورانى با نام فیلم با یکدیگر قرار 

مى گذاشتند.

فیلم سینمایى «خاکسترى»
«خاکسترى» به کارگردانى مهرداد میرفتاح 
و نویسندگى تهمینه میالنى با نقش آفرینى 
مهناز افشار، رامبد شکرآبى، افسانه بایگان، 
حســن جوهرچى و محمدرضا شریفى نیا در 

سال 1379 اکران شد.
این فیلم با ورود مهناز افشار در نقش «بیتا» 
به تهران آغاز شده و نگرانى ها و ترس هاى 
خانواده او را نشــان مى دهد که این رفتارها 
با تصمیم او در ازدواج با رامبد شــکرآبى در 
نقش «فرهــاد» به اوج مى رســد. نام رنگ 
«خاکسترى» را مى توان نماد ترس و نگرانى 

در این فیلم دانست.

فیلم سینمایى «صورتى»
«صورتى» به کارگردانى و نویسندگى فریدون 
جیرانى که اختالفات زن و شوهرى را مانند 
فیلم «قرمز» اما نوع طنز نشان مى دهد. رامبد 
جوان، میتــرا حجار، فقیهه ســلطانى و رضا 
شفیعى جم از بازیگران فیلم «صورتى» بودند 

که در سال 1381 اکران شد.
این فیلم برخالف فیلم ســینمایى «قرمز»، 
پایان خوشى داشت و زن و شوهر به زندگى 

خود بازگشتند.

فیلم سینمایى «سپید و سیاه»
«ســپید و ســیاه» نام فیلمى به کارگردانى 
قاســم جعفرى و نویســندگى پریسا شمس 
و قاســم جعفرى با نقش آفرینــى مهرداد 
صدیقیان، مهشید افشارزاده، شهرزاد کمال 
زاده، صدرالدین شجره و نگین معتضدى در 
سال 1388 ساخته شد. این فیلم درباره جوانى 
به نام «فرید» اســت که پیش از مهاجرت به 
سراغ دخترانى مى رود که نشانه اى از عشق 

گمشده او را دارند.

فیلم سینمایى «زرد»
فیلم «زرد» به کارگردانى مصطفى تقى زاده 
با بازى بهرام رادان، شــهرام حقیقت دوست، 
ساره بیات، بهاره کیان افشار، مهرداد صدیقیان، 
آنهایتا درگاهى و متین ستوده در سال 96 اکران 
شــد. در این فیلم بهرام رادان و ساره بیات در 
نقش یک زوجى هستند که براى اختراع خود به 
ایتالیا دعوت مى شوند اما اوج گرفتن بیمارى 
بهرام رادان در فیلم، اتفاقات مختلفى را به وجود 
مى آورد. رنگ زرد را مى توان به حال و هواى 

بیمارى مرد داستان مرتبط دانست.

استفاده از رنگ ها
 در نام فیلم هاى سینمایى
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هافبک جوان ذوب آهن در واکنش به اینکه هواداران این 
تیم او را با محسن مسلمان مقایسه مى کنند گفت: من هم 

این موضوع را شنیدم و خیلى تعجب کردم. 
محمد خدابنده لو، هافبک تیم امید فوتبال ایران در خصوص 
وضعیت و نتایــج این تیم نیز اظهار کــرد: وضعیت خوبى 
داریم و خدا را شکر بازى ها را با سه برد و امتیاز کامل تمام 
کنیم. حقیقتًا بازى هاى ســختى بود خصوصــًا بازى آخر 
با تاجیکســتان چرا که آنها میزبانى را گرفته بودند تا ما را 
شکست دهند و با امتیاز کامل و بدون دردسر صعود کنند 
که این اجازه را به آنها ندادیم. آنها تیم خوبى بودند و اکثر 
بازیکنانشان از استقالل تاجیکستان بود ولى ما مدت کمى 

دور هم جمع شده بودیم و رفته رفته هماهنگ تر شدیم. 
وى افزود: تیم امید یک مربى با دانش به نام مهدوى کیا دارد 

که ایده هاى واضح و روشنى براى سبک بازى مورد نظرش 
دارد. مهدوى کیا فوتبال هجومى مى پسندد و تیم هایى که 
هجومى بازى مى کنند طبیعتًا ممکن اســت در دفاع آمار 
خوبى نداشته باشــند و ما هم به همین دلیل بازى هایمان 

پر گل بود. 
هافبک تیم امید در مورد شانس صعود به المپیک و شکستن 
این طلسم بعد از چند دهه، گفت: هرسال گفته مى شود که 
تیم خوبى داریم و امســال صعود مى کنیم ولى این اتفاق 
رخ نمى دهد. حضور آقاى مهدوى کیــا روى نیمکت امید 
این احتمال را افزایش مى دهد که بتوانیم به امید خدا این 
سرى صعود کنیم. خوشبختانه سه سال فرصت داریم و این 
به هماهنگى بیشــتر تیم کمک مى کند. خود من شرایط 
ســنى المپیک را ندارم ولى تیم جوان شده است و در این 

فرصت مى تواند به هماهنگى خوبى برسد و فکر مى کنم با 
مهدوى کیا المپیکى خواهیم شد. 

خدابنده لو در مــورد وضعیت ذوب آهن هــم توضیح داد: 
وضعیت تیم خدا را شــکر فکر مى کنم خوب است. مقابل 
استقالل ما واقعًا مستحق شکست نبودیم و توپ هایمان با 
بدشانسى گل نشد و روى تک موقعیت ها دروازه  مان باز شد. 
این ذوب آهن امسال تیم خوبى است و آن تیمى نیست که 
در دو سال اخیر دیدید و حرف هاى زیادى براى گفتن داریم. 
وى در مورد اینکه هــواداران ذوب آهن او را با محســن 
مسلمان مقایســه مى کنند، گفت: من هم این موضوع را 
شنیدم و خیلى تعجب کردم. باعث افتخار است با بازیکن 
بزرگى مثل مسلمان مقایسه شوم ولى پست و سبک بازى 

ما متفاوت است.

خدابنده لو:  با محسن مسلمان 
تفاوت دارم 

 تعجب هافبک ذوب آهن از مقایسه اش با  بازیکن جنجالى

ســرمربى الریان بعد از باخت مقابل الغرافه در یک قدمى اخراج 
قرار دارد.

تیم فوتبال الغرافه بــا هدایت اســتراماچونى در هفته نهم لیگ 
ســتارگان قطر به مصاف الریــان رفت و با نتیجــه 2 بر صفر به 

پیروزى رسید.
الریان به همراه شجاع خلیل زاده مدافع ملى پوش کشورمان در 
بحران قرار دارد و این چهارمین باخت متوالى تیم قطرى با هدایت 

لورن بالن فرانسوى بود.
در همین رابطه نشریه «اســتاد الدوحه» نوشت: استراماچونى با 
این برد دوباره به کورس برگشت و اشتباه بازى گذشته اش مقابل 
الوکره و باخت را با شکست الریان جبران کرد. اما در مقابل الریان 
بحران زده با لورن بالن به بن بست رسیده و سرمربى فرانسوى در 

یک قدمى برکنارى قرار دارد.
هواداران الریان از هفته گذشته خواهان برکنارى بالن از مربیگرى 
این تیم بودند و این باخت به نظر مى رســد حکم اخراج بالن را 

امضا کرد.

رسانه هاى اوکراینى از تمایل زوریا لوهانسک براى تمدید قرارداد 
اللهیار صیادمنش تا پایان فصل خبر دادند.

در حالى که چند روز پیش رسانه هاى اوکراینى از منصرف شدن 
مدیران باشگاه زوریا لوهانسک براى فعالسازى بند خرید دائمى 
اللهیار صیادمنش خبر داده بودند، اما اکنون درخشــش هاى این 
بازیکن با لباس زوریا سبب شده تا نظر آنها در این خصوص تغییر 

کند.
وبسایت zaryalg در خبرى مدعى شد که مدیران زوریا جهت 
تمدید قرارداد بازیکن ایرانى با سران فنرباغچه وارد مذاکره شده 
اند. این رسانه نوشت: زوریا لوهانســک در حال مذاکره با باشگاه 
فنرباغچه ترکیه براى تمدید قرارداد قرضــى اللهیار صیادمنش 

مهاجم ایرانى خود است.
این وبسایت نوشته اســت: قرارداد قرضى این بازیکن 20 ساله 
ایرانى تا دسامبر ســال جارى محاسبه شده است اما باشگاه زوریا 
امیدوار است صیادمنش را تا پایان این فصل از رقابت هاى لیگ 
اوکراین حفظ کند. پیشنهاد زوریا، همان شرایط قبلى است. یعنى 
خرید قرضى با بند دائمى کردن این قــرارداد با مبلغ 3/5 میلیون 

یورو.
در پایان این گزارش آمده است: اللهیار در پاییز 2020 از فنرباغچه 
ترکیه به زوریا پیوســت. او در سال 2020 براى باشگاه دیگرى از 
ترکیه یعنى «استانبول اســپور» به صورت قرضى بازى کرد و از 
پاییز سال گذشته به شکل قرضى راهى لوهانسک شد که در این 
مدت  31 بازى انجام داد و 11 گل در مســابقات قهرمانى لیگ 

اوکراین به ثمر رساند.
نکته جالب و عجیــب در این رابطه، احتمال عدم دائمى شــدن 
قرارداد اللهیار است که توسط وبسایت football24 ادعا شده 
است. این رســانه با انتشــار خبر مذاکرات تیم اوکراینى با سران 
فنرباغچه در رابطه با این مهاجم ایرانى نوشت: از آنجایى که سران 
زوریا لوهانسک عادت ندارند براى خرید بازیکنان پول بدهند، این 
باشگاه اللهیار 20 ساله را از فنرباغچه خریدارى نخواهد کرد، اما 
امیدوار است قرارداد قرضى او را تا پایان فصل 2021-2020تمدید 
کند. باشــگاه هــا در حــال حاضــر مذاکــرات خــود را آغاز 

کرده اند.
به هر شــکل باید دید در نهایت و در مذاکرات میان دو طرف، چه 
نتیجه اى حاصل خواهد شد. صیادمنش تا زمستان امسال با زوریا 
قرارداد دارد و چنانچه تیم اوکراینى قصد پرداخت 3/5 میلیون یورو 
براى دائمى کردن قرارداد را نداشته باشد، این مهاجم ایرانى باید 

به فنرباغچه بازگردد.

تیر خالص «استراماچونى»
 به سرمربى شجاع

زوریا به دنبال تمدید 
قرارداد صیادمنش

فیورنتینا سردار را مى خواهد؟
تأیید در ایتالیا، تکذیب در روسیه

در حالى که از روز چهارشنبه رسانه هاى ایتالیایى از عالقه فیورنتینا به سردار آزمون خبر مى دهند، اما رسانه هاى روسى 
این خبر را تکذیب کردند.

به نظر مى رسد که دیدار برگشت یوونتوس و زنیت که در آلیانز تورین برگزار شد، تماشاگران ویژه اى داشته است. طبق 
ادعاى وبسایت معتبر توتو مرکاتو وب ایتالیا، تعدادى از استعدادیاب هاى فیورنتینا براى 

تماشاى این دیدار در استادیوم حضور داشته اند.
این رسانه ایتالیایى نوشته است جدایى دوشان والهوویچ از فیورنتینا واقعیتى 
است که در انتظار محقق شدن است. در ژانویه یا تابستان بعدى، آینده مهاجم 
صربستانى به دور از بنفش هاى فلورانس خواهد بود. یوونتوس مدت زیادى است 
که این بازیکن را دنبال مى کند اما 60 میلیون یورو پول نقدى که روکو کومیسو، 
رئیس فیورنتینا درخواست کرده، در حال حاضر عملیات جذب والهوویچ را غیرممکن 
کرده است. تاتنهام یا منچسترسیتى محتمل ترین گزینه ها براى آینده این 

بازیکن هستند.
توتو مرکاتو وب در ادامه نوشته است: استعدادیاب هاى بنفش ها 
در حال حاضر در تالش هستند تا نامى مناسب براى جانشینى 
والهوویچ پیدا کنند. براســاس منابع توتو مرکاتو وب، روز 
سه شنبه نمایندگان فیورنتینا براى تماشاى دیدار یوونتوس و 
زنیت در استادیوم حضور داشتند. سردار آزمون، مهاجم ایرانى 
با 9 گل در این فصل و 19 گل در فصل گذشته، از بازیکنان 

کلیدى تیم سرگئى سماك است.
در ادامه این گزارش آمده است: در تابســتان قرارداد آزمون به 
پایان مى رسد و تیم هاى زیادى براى رقابت در جذب این بازیکن 
تالش مى کنند. رمى ها هم هفته گذشــته سردار را در تورین دیدند. 
در حال حاضر، المپیک لیون و بایر لورکوزن دو گزینه معتبر دیگر براى 

جذب آزمون هستند.
در حالى که به نظر مى رسد باید در تابستان شاهد جدایى سردار از زنیت باشیم، 
بســیارى از عالقه مندان به فوتبال در ایران منتظر انتخاب تیم بعدى مسى ایرانى 
هستند. بازیکنى که مى توانست قبل تر از اینها راهى یک لیگ معتبر اروپایى شده و 

در تیم بزرگ ترى بازى کند.
اما انتشار خبر عالقه فیورنتینا به جذب آزمون در معتبرترین رسانه هاى ایتالیایى، باعث 
واکنش مدیران فلورانسى شد. طبق آنچه وبســایت هاى روسى ادعا کرده اند، این باشگاه 
عالقه به جذب سردار ندارد. رسانه هاى روسى صحبت هاى کوتاهى از دانیل پراده، مدیر ورزشى 
فیورنتینا درباره حضور نمایندگان این تیم در ورزشگاه بازى تیم هاى یوونتوس و زنیت براى زیرنظر 

گرفتن سردار آزمون منتشر کرده اند.
طبق ادعاى رسانه هاى روس، پراده گفته است: «ما عالقه اى به جذب سردار آزمون نداریم. تمام خبرها 
شایعه هستند.» صحبت هایى که منابع آن تنها رسانه هاى روسى هستند و هیچ کدام از منابع معتبر ایتالیایى 
آن را منتشر نکرده اند؛ با این حال،  وبسایت  italy24newsنیز خبر توتو مرکاتو وب را تأیید کرد و از حضور 

نمایندگان فیورنتینا در آلیانز براى تماشاى عملکرد سردار خبر داد.
دید چه سرنوشتى در انتظار ســردار آزمون خواهد بود. رســانه هاى ایتالیایى به هر شــکل باید 

عالقــه  فیورنتینا به این بازیکن خبر مى دهند اما وبسایت هاى روسى با نقل قولى از 
زبان مدیر ورزشــى فلورانســى ها، آن را تکذیب کرده اند. آنگونه که کوتــاه از 
است، تابستان داغ و پر خبرى در انتظار مسى ایرانى است.مشخص 

با وجود اینکه گفته مى شــود میالد جهانى به دنبــال جدایى از 
ذوب آهن است اما این باشگاه تمایلى به از دست دادن او ندارد.

درحالى که گفته مى شــد میالد جهانى با باشگاه فوالد خوزستان 
به توافقات نهایى دست پیدا کرده است، ولى تاکنون حضور او در 
جمع سرخپوشان قطعى نشده اســت و این بازیکن در تمرینات 
ذوب آهن حضور دارد. جهانى تا پایان فصل با باشــگاه اصفهانى 
قرارداد دارد و اگر قصد جدایى داشــته باشــد باید از این باشگاه 

رضایتنامه دریافت کند.
براساس این گزارش، فعًال باشگاه ذوب آهن مخالف جدایى این 
هافبک است و در نظر دارد او را حفظ کند. البته جهانى از باشگاه 
فوالد خوزستان پیشنهاد خوبى دریافت کرده است و فعًال مذاکرات 
در ســطح مباحث مالى ادامه دارد. از آن سو باشگاه ذوب آهن نیز 

مذاکراتش را براى حفظ این بازیکن شروع کرده است.

مهاجم تیم ملى فوتبال کشــورمان و عضو باشگاه پورتو عملکرد 
ضعیفى مقابل میالن در لیگ قهرمانان اروپا داشت.

تیم فوتبــال پورتو در مرحلــه گروهى لیگ قهرمانــان اروپا در 
ورزشگاه سن ســیرو مهمان میالن بود که با نتیجه تساوى یک 

بر یک رضایت داد.
در این بازى مهدى طارمى مهاجم ملى پوش کشــورمان از ابتدا 
در ترکیب تیمش حضور داشت و 86 دقیقه براى پورتو بازى کرد. 
ستاره ایرانى در این بازى تالش زیادى کرد فرصت چندانى براى 

گلزنى پیدا نکرد.
با نگاه به آمار طارمــى در بازى مقابل میــالن او جزو بازیکنان 
ضعیف میدان بود و نتوانســت عملکرد درخشان همیشگى خود 
را براى پورتو داشته باشــد. با نگاه به نقشه حرارتى حرکت هاى 
مهاجم تیم ملى متوجه مى شوید این بازیکن غالبًا در میانه زمین با 

هافبک هاى روسونرى درگیر بوده است.
با نگاه به آمار، طارمى نه گلــى در این بازى زد و نه پاس گلى داد. 
مهاجم ملى پوش ایرانى حتى نتوانست یک شوت به چهارچوب 

دروازه روسونرى در طول 90 دقیقه بزند.
تنها شوت ستاره تیم ملى کشورمان خارج از چهارچوب میالن بود. 
اما مهاجم ایرانى در پاسکارى ها دقت باالیى داشته و غالبًا توپ را 
به مقصد رسانده است. 80 درصد پاس هاى طارمى در این دیدار 

درست بوده است.
  «sofascore» با نگاه به امتیاز مهاجم ایرانى از ســوى ســایت
متوجه مى شوید جزو سه بازیکن ضعیف پورتو مقابل میالن بود 
و با کســب امتیاز 6/5  از 10 عملکرد ضعیفــى از خود به نمایش 

گذاشته است.
طارمى در بازى رفت مقابل میالن ستاره پورتو بود و تیم پرتغالى با 
تک گل ستاره ایرانى برنده بازى شد ولى مهاجم تیم ملى در بازى 
برگشت نتوانست درخشش الزم را داشته باشند و جزو بازیکنان 

ضعیف میدان قرار گرفت.

تالش باشگاه ذوب آهن
 براى حفظ جهانى

ر روع ن ز ن ر شر ر

افت ستاره تیم ملى 
مقابل میالن

 در یک قدمى اخراج

در هفته نهم لیگ  نى
2نتیجــه 2 بر صفر به 

ى پوش کشورمان در 
ى تیم قطرى با هدایت 

شت: استراماچونى با 
ى گذشته اش مقابل 
اما در مقابل الریان  د.
 سرمربى فرانسوى در 

رى بالن از مربیگرى 
د حکم اخراج بالن را

ى ر م ه ن

ماچونى»
شجاع

وو ر و و ر و
تماشاى این دیدار در استادیوم حضور دا
این رسانه ایتالیایى نوشته است جدایى
است که در انتظار محقق شدن است.

صربستانى به دور از بنفش هاى فلورانس
0که این بازیکن را دنبال مى کند اما 60 می
رئیس فیورنتینا درخواست کرده، در حال حا
کرده است. تاتنهام یا منچسترسیت

بازیکن هستند.
ادامه توتو مرکاتو وب در

در حال حاضر در تالش
والهوویچ پیدا کنند
سه شنبه نمایندگان
زنیت در استادیوم ح
9با 9 گل در این فصل
کلیدى تیم سرگئى س
ادامه این گزارشآم در
پایان مى رسد و تیم هاى
تالش مى کنند. رمى ها هم
در حال حاضر، المپیک لیونو

جذب آزمون هستند.
در حالى که به نظر مى رسد باید در تا
بســیارى از عالقه مندان به فوتبال در ایر
هستند. بازیکنى که مى توانست قبل تر از ای

در تیم بزرگ ترى بازى کند.
اما انتشار خبر عالقه فیورنتینا به جذب آزمون د
واکنش مدیران فلورانسى شد. طبق آنچه وبســای
عالقه به جذب سردار ندارد. رسانه هاى روسى صحبت
فیورنتینا درباره حضور نمایندگان این تیم در ورزشگاه بازى

اند. گرفتن سردار آزمون منتشر کرده
طبق ادعاى رسانه هاى روس، پراده گفته است: «ما عالقه اى
شایعه هستند.» صحبت هایى که منابع آن تنها رسانه هاى روسى
sآن را منتشر نکرده اند؛ با این حال،  وبسایت  italy24newsنیز خب

آلیانز براىتماشاى عملکرد سردارخبرداد. نمایندگان فیورنتینا در
چه سرنوشتى در انتظار ســردار آزبه هر شــکل باید  دید

عالقــه  فیورنتینا به این بازیکن خبر مى داز 
زبانمدیر ورزشــى فلورانســکوتــاه از
است، تابستان داغ و پر خبرىمشخص 

یک پرسپولیسى 
با تیمش

 در آستانه سقوط

باشگاه االهلى به همراه مدافع تیم ملى کشورمان 
در بحران شدیدى به سر مى برد.

تیم فوتبال االهلى در هفته نهم لیگ ستارگان قطر 
به مصاف الشمال رفت و این بازى با نتیجه تساوى 

بدون گل به پایان رسید.
االهلــى در این فصل حســین کنعانــى زادگان 
مدافع سابق پرسپولیس را به خدمت گرفته تا خط 
دفاعش را تقویت کند ولى تیم قطرى تا پایان هفته 

نهم به شدت وارد بحران شده است.
کنعانى زادگان در مصاف االهلى و الشــمال 90 
دقیقه براى تیمش بازى کرد. نشــریه «اســتاد 
الدوحه» در این زمینه نوشت: االهلى با تساوى 
مقابل الشمال بحرانش دوچندان شد و همچنان 

تیم از نتیجه گرفتن رنج مى برد.
این درحالى است که االهلى فصل گذشته 
نتایج خوبى را گرفته و جزو 5 تیم برتر لیگ 
ســتارگان بود. اما االن با گذشت 9 هفته با 
کسب 6 امتیاز در رده دهم جدول 12 تیمى 

قرار دارد و خطر سقوط به دسته دوم را احساس 
مى کند.
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فقدان سند مالکیت 
 شــماره: 140085602030012138      آقاى محمد کریم پورمحمــدى فرزند محمدباقر 
بشماره شناسنامه 60  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت نیم سهم مشاع از یکصد و بیست و شش سهم ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 3103 فرعى از 391 اصلى  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که طبق دفتر 
27 امالك صفحه 431 ذیل ثبت 8123 بنام نامبرده مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره 
16 الف 0407674 بوده و سند مذکور مفقود شده است.  نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1400/08/15 - 1217843/م الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف هداچاوشى/8/327

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027000005 مــورخ 1400/01/07 مرتضى توانگر فرزند 
اسداهللا بشماره شناسنامه 68677 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281785059 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1959 فرعى از اصلى 15190 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/37 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 
از مالک رسمى آقایان حاج رحیم و حاج کریم زارع. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30- م الف: 1216978- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان  -مهدى صادقى وصفى/8/306

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

شماره: 140060302006005098- 1400/8/3
رأى هیأت 

باتوجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل سند 137266 مورخ 93/03/07 
دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
اعظم کیانى خوزانى به شناسنامه شماره 191 کدملى 1141170558 صادره فرزند حسین 
نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 40/232 مترمربع پالك شماره 
1/286 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 137266 مورخ 93/03/07 
دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
سید حبیب نوربخش ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 218 کدملى 1141204835 صادره 
فرزند سید هاشم نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 40/232 مترمربع 
پالك شماره 1/286 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 م الف: 1216390- هیأت دوم قانون تعیین تکلیف اراضى 

فاقد سند مالکیت اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/8/308 

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 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 
راى شــماره 3329مورخ 1400/07/08آقاى داود آقا کبیرى نجف آبادى فرزند محمد رضا 

ششدانگ یک درب باغ   به مساحت 336مترمربع قسمتى  از پالك ثبتى  شماره 443/2  اصلى 
قطعه6 نجف آباد واقع در  بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/30 - 1216713/ 
م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى/8/310

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 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 شــماره 3280-3281-3282-3283 و 3284 مــورخ 1400/07/06 آقایان  احمد 
حمیدى نجف آبادى فرزند رضا، نسبت به یک و سیصد و چهل و چهار - هزارم دانگ مشاع 
، مهدى حمیدى نجف آبادى فرزند رضا نسبت به یک و یکصد و چهار - هزارم دانگ مشاع 
، رحمن حمیدى نجف آبادى فرزند رضا نسبت به یک و پانصد و هشتاد و یک هزارم دانگ 
مشاع ، رسول حمیدى نجف آبادى فرزند رضا نســبت به یک و یکصد و چهار هزارم دانگ 
مشاع و ابراهیم حمیدى نجف آبادى فرزند رضا نســبت به هشتصد و شصت و هفت هزارم 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانى به مســاحت 34/94 مترمربع قسمتى از 
پالك ثبتى شماره 515 و 517 واقع در قطعه 5 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/30 - 1216729 
/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى/8/312

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 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 3478 و 3477 مورخ 1400/07/17 خانم زهرا مهدیه نجف آبادى فرزند غالمرضا 
نسبت به سه دانگ مشــاع و آقاى محمد مهدیه نجف آبادى فرزند مصطفى نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 209/57 مترمربع از پالك شماره 128 و 
129 اصلى واقــع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  

مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/30 - 1216753 
/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى/8/314

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 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 
راى شماره 3371مورخ 1400/07/11خانم ریحانه رضائى فرزند علیرضا ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 126/21مترمربع قسمتى از پالك ثبتى شــماره 782  اصلى قطعه3 نجف آباد  
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طى سند انتقال شماره 95/07/04-141052  

مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/30 - 1217005 
/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى/8/316

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 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 

راى شــماره 17641 مورخ 1394/06/24 آقاى احمد افروغ فرزند على محمد ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 214/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87  اصلى واقع در یزدانشهر 
بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى بوسیله مبایعه نامه عادى مع الواسطه از ورثه غالمحسین 

معینى مالک گردیده است .   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/30 -  1217045 
/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى/8/318

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک خانه  پالك  شماره 27فرعى از 471  اصلى  واقع در قطعه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمد ایزد پناه و فهیمه ایمانیان نجف 
آبادى  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزشنبه 1400/09/06 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 

تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
  تاریخ انتشار: 1400/08/15 -  1217749/ م الف   از طرف رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد  - حجت اهللا کاظم زاده/8/320                           

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 140085602030012012      خانم زهرا ســتارى نجف آبادى  فرزند حسینعلى به 
وکالت آقاى اسماعیل ذوالفقارى فرزند عباس  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 1/5  دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 1761 اصلى  واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان شده 
است که ششدانگ آن درصفحه 125دفتر 182امالك ذیل ثبت 32697 بنام حسنعلى ستارى 
نجف آبادى   فرزند غالمعلى ثبت و سند بشماره چاپى 3/288895 و صادر و تسلیم گردیده ، 
سپس بموجب سند انتقال شماره 55919-1363/6/1 دفتر 88 نجف آباد به ذبیح اله طیبان 
انتقال قطعى شده ، سپس بموجب سند انتقال شــماره 62865-1366/2/8 دفتر 88 نجف 
آباد ب حسینعلى ستارى نجف آبادى انتقال قطعى شــده است ، سپس بموجب سند انتقال 
شماره 117151- 1383/6/29 دفتر88 نجف آباد ششدانگ به فاطمه و بتول و صدیقه و زهرا 
شهرت همگى ستارى نجف آبادى فرزندان حسینعلى بالسویه انتقال قطعى شده است  و سند 
مالکیت فوق بمیزان 1/5 دانگ به زهرا اختصاص داده شده است و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/08/15 - 1217777/م الف- حجت 
اله کاظم زاده اردستانى سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف مظاهر 

عباسى قلعه شاهى/8/321

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 140085602030012009      خانم صدیقه ستارى نجف آبادى  فرزند حسینعلى به 
وکالت آقاى اسماعیل ذوالفقارى فرزند عباس  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 1/5  دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 1761 اصلى واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که 
درصفحه 320 دفتر 646 امالك ذیل ثبت 145474 بنام نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 
488550 سرى الف / 16 -89 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1400/08/15 - 1217784/م الف- حجت 
اله کاظم زاده اردستانى سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف مظاهر 

عباسى قلعه شاهى/8/322

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 140085602030012014      خانم زهرا ســتارى نجف آبادى  فرزند حسینعلى 
به وکالت آقاى اسماعیل ذوالفقارى فرزند عباس  باســتناد یک برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت 1/5  دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 1760/5 واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت 
اصفهان شده است که ششدانگ آن درصفحه 490دفتر 166امالك ذیل ثبت 29640بنام 
حسنعلى ستارى نجف آبادى   فرزند غالمعلى نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 3/958366 
و صادر و تسلیم گردیده ، سپس بموجب سند انتقال شماره 117151-1383/06/29 دفتر 
88 نجف آباد ششــدانگ به فاطمه و بتول و صدیقه و زهرا شهرت همگى ستارى نجف 

آبادى فرزندان حسینعلى بالسویه انتقال قطعى شده است  و سند مالکیت فوق بمیزان 1/5 
دانگ به زهرا اختصاص داده شده اســت و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1400/08/15 - 1217791/م الف- حجت اله 
کاظم زاده اردستانى سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف مظاهر 

عباسى قلعه شاهى/8/323

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 140085602030012013      خانم صدیقه ستارى نجف آبادى  فرزند حسینعلى به 
وکالت آقاى اسماعیل ذوالفقارى فرزند عباس  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 1/5  دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 1760/5 اصلى واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان 
که درصفحه 314 دفتر 646 امالك ذیل ثبت 145470 بنام نامبرده  ثبت و ســند بشماره 
چاپى 488549 سرى الف / 16 -89 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/08/15 - 1217795/م الف- حجت 
اله کاظم زاده اردستانى سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف مظاهر 

عباسى قلعه شاهى/8/324

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 140085602030012038      خانم زهرا ستارى نجف آبادى  فرزند حسینعلى به 
وکالت آقاى اسماعیل ذوالفقارى فرزند عباس  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 1/5  دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 1760/6 واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان شده 
است که ششــدانگ آن درصفحه 487 دفتر 166امالك ذیل ثبت 29639 بنام حسنعلى 
ستارى نجف آبادى   فرزند غالمعلى نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 3/958365 و صادر 
و تسلیم گردیده ، سپس بموجب سند انتقال شماره 55919-1363/6/1 دفتر 88 نجف آباد 
به ذبیح اله طیبان انتقال قطعى شده، سپس بموجب سند انتقال شماره 1366/2/8-62865 
دفتر 88 نجف آباد به حسینعلى ستارى نجف آبادى انتقال قطعى شده است ، سپس بموجب 
سند انتقال شماره 117151-1383/6/29 دفتر88 نجف آباد  ششدانگ به فاطمه و بتول و 
صدیقه و زهرا شهرت همگى ستارى نجف آبادى فرزندان حسینعلى بالسویه انتقال قطعى 
شده است و سند مالکیت فوق بمیزان 1/5 دانگ به زهرا اختصاص داده شده است و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/08/15 
- 1217808/م الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى/8/325

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 140085602030012032      خانم صدیقه ستارى نجف آبادى  فرزند حسینعلى به 
وکالت آقاى اسماعیل ذوالفقارى فرزند عباس  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 1/5  دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 1760/6  واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یــازده ثبت اصفهان که 
درصفحه 317 دفتر 646 امالك ذیل ثبت 145474 بنام نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى 
488548 سرى الف / 16 -89 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1400/08/15 - 1217810/م الف- حجت 
اله کاظم زاده اردستانى سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف مظاهر 

عباسى قلعه شاهى/8/326

آگهى تغییرات
شرکت مبین فوالد راوند خاورمیانه با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 6740 و شناسه ملى 
14008962723 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/25 
بهزاد کرمى با دریافت مبلغ 32500000000 
ریال سهم الشرکه خویش از صندوق شرکت از 
شرکت خارج شدند و دیگر هیچ حق و سمتى 
ندارد . ماده4 اساســنامه چنین اصالح شد : 
سرمایه شرکت مبلغ 50000000000 ریال 
تمام اســت که به صورت نقد پرداخت شده و 
در اختیار مدیران شــرکت قرار گرفته است . 
نام شرکاى شرکت و میزان سهم الشرکه هر 
یک پس از کاهش : سید مصطفى باب المراد 
داراى 10000000000 ریال سهم الشرکه 
- على شکیبا نسب داراى 22500000000 
ریال ســهم الشرکه - مســعود کمالى داراى 
17500000000ریال ســهم الشرکه . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان 

(1215532)

آگهى تغییرات
شــرکت دشــت آب پلیمر اســپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 55088 
و شناســه ملــى 14005361464 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
مریم ماهرانى برزانى 1292344091 
بعنوان رئیــس هیئت مدیــره و على 
صادقــى1285165950 بعنوان مدیر 
عامل شرکت و عضو هیئت مدیره و ابوذر 
صادقــى1290732302 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضــاء مدیر عامل و با 
مهر شرکت معتبر اســت. ضمنا مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1216798)

آگهى تغییرات
شرکت دشــت آب پلیمر اسپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 55088 و شناسه ملى 
14005361464 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/07/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مریم ماهرانى 
برزانى به کدملى 1292344091 و على 
صادقى به کدملى 1285165950 و ابوذر 
صادقى به کدملى 1290732302 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند.بتول برندگى به 
کدملى 5649654441 و منصور ســواد 
کوهى به کدملى 1159446164 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهــان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1216799)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى 
پرواز نماى نصف جهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 38714 و شناسه ملى 10260563469 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فــوق العــاده مــورخ 1400/06/30 
شــماره14002/123/5123  نامــه  و 
مورخ1400/06/30 اداره کل میراث فرهنگى 
، صنایع دســتى و گردشگرى استان اصفهان 
و نامه شــماره27025 مورخ1400/0703 
سازمان هواپیمایى کشورى : شهربانو پاکروان 
شمس آبادى بشــماره ملى 1817775758 
و مانا عابدى ســهرفروزانى بشــماره ملى 
0067446353 و آناهیتا عابدى سهرفروزانى 
بشماره ملى 1292153644 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . حبیــب پیش بین بشــماره ملى 
1818448671 و مریم اکبریان تفاقى بشماره 
ملى 0052238156 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. تراز مالى سال 1399 تصویب 
شد . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى 
شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1216805)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آژند ســازان راویس درتاریخ 1400/08/08 به شماره ثبت 69145 به شناسه ملى 
14010463707 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش ، طراحى ، احداث ، مشاوره ، مونتاژ ، تهیه، تولید ،توزیع انواع مصالح 
ساختمانى ، صنعتى ، راهســازى و تاسیساتى ، قطعات و تجهیزات ماشــین آالت مربوطه، خدمات پروژه 
هاى راهسازى و ســاختمانى ، تامین نیروى انســانى به طور موقت ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى هاى داخلى و خارجى ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى ، 
شــرکت در مزایدات و مناقصات دولتى و بخش خصوصى ، حضور در نمایشگاههاى داخلى و خارجى به جز 
نمایشگاههاى فرهنگى ، اخذ وام و اعتبار تسهیالت صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، انجام امور مربوط به 
حسابدارى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ملک ، 
خیابان ملک ، خیابان هشت بهشت غربى ، پالك - 136 ، ساختمان فدك 1 ، طبقه پنجم ، واحد 10 کدپستى 
8154749678 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 
سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شــماره 92510282 مورخ 1400/08/03 نزد بانک ملت شعبه مشتاق اول با کد 92510 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى پدرام ادیبى سده به شماره ملى 
1160221596 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم 
فرزانه سلمانى به شماره ملى 1292352566 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ناهید کریمى 
به شماره ملى 1819023362 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سید فرهنگ صالح شهرضائى به شماره ملى 1190038196 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم فاطمه صالحى به شماره ملى 1742145612 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1216800)



سالمت 074171 سال هجدهمشنبه  15 آبان  ماه   1400 سالمتسالمت

فواید هواى سرد براى سالمتى بدن

1– تقویت مغز
سرماى هوا به فرآیند فکر کردن انسان کمک مى کند. تحقیقات نشان داده است زمانى 
که دماى اتاق خنک تر باشد، افراد عملکرد ذهنى بهترى نسبت به زمانى که اتاق گرم 
باشد، دارند. همچنین مطالعات دیگر نشان داده است افراد در فصل تابستان کمتر از 

زمستان به حل مشکالت شناختى خود تمایل دارند.

2– افزایش چربى هاى قهوه اى
بسیارى از چربى هاى موجود در بدن انسان از نوع چربى هاى سفید است. این در حالى 
است که چربى هاى ذخیره شــده در میتوکندرى حاوى چربى هاى قهوه اى هستند 
که باعث تولید انرژى و گرما در بدن مى شــوند. زمانى که افراد در معرض سرما قرار 
مى گیرند، ســطح چربى هاى قهوه اى افزایش مى یابد و این موضوع براى سالمت 

بدن مفید است.

3– بهبود آلرژى
اگر از جمله افرادى هســتید که از آلرژى رنج مى برید، سرماى هوا خبر خوبى براى 

شما محسوب مى شــود. گرده ها یکى از عوامل اصلى بروز واکنش هاى آلرژیک در 
افراد است. خبر مسرت بخش این است که در هواى سرد و برفى خبرى از گرده هاى 

حساسیت زا نیست.

4– کاهش التهابات
حتمًا براى شما هم اتفاق افتاده اســت که زمانى که دچار آسیب دیدگى و جراحت 
شــده اید، از یک کمپرس یخ براى جلوگیرى از تورم و درد استفاده کرده باشید. در 
حقیقت تأثیر هواى سرد بر بدن به مانند تأثیر کمپرس یخ بر جراحت است. یافته هاى 
دانشمندان نشان مى دهد هواى سرد تورم در مفاصل انسان را کاهش مى دهد، زیرا 
هواى سرد مانند یک کمپرس یخ طبیعى عمل کرده و باعث کاهش التهاب مى شود.

از دیگر فواید هواى سرد براى بدن مى توان به کاهش خطر ابتال به برخى بیمارى ها 
مانند زیکا، ویروس نیل غربى، تب دنگى و ماالریا اشاره کرد. همچنین تحقیقات نشان 
داده است افراد از کیفیت خواب بهترى در هواى سرد نسبت به هواى گرم برخوردارند. 
کمک به مبارزه با عفونت بدن، جوان شدن پوست، و بهبود فعالیت بدن از دیگر فواید 

هواى سرد براى بدن محسوب مى شود.

براى بسیارى از افراد تحمل فصول سرد سال بسیار سخت است. سرماى 
هوا مى تواند باعث خشکى پوست شده و خطر ابتال به بیمارى هاى ویروسى 

مانند آنفلوآنزا و سرماخوردگى را افزایش دهد.
با این حال، دانشمندان مى گویند ســرماى هوا مى تواند فوایدى نیز براى 

سالمت انسان داشته باشد. براى مثال، زمانى که هوا سرد است بدن سوخت 
و ساز خود را افزایش مى دهد تا گرماى مورد نیاز خود را تأمین کند. این امر 
بدان معناست که کالرى بیشترى سوزانده مى شود. در این مطلب به فواید 

سرماى هوا بر روى سالمتى بدن مى پردازیم:

در مورد معده و ناراحتى گوارشــى باورهاى غلط زیادى وجود دارد که در اینجا به 
اصالح چند مورد از آنها مى پردازیم:

1.غذاهاى تند و پر ادویه و استرس باعث بروز زخم معده نمى شوند. 
تحقیقات جدید نشان داده که عامل اصلى بروز زخم معده نوعى باکترى به نام هلیکوباکتر 
پیلورى است که از طریق قاشق یا غذاى دست خورده فرد مبتال به افراد سالم منتقل مى شود 
و در صورت رشد و تکثیر در معده و وجود شرایط مناسب، خود را به جداره معده رسانده و باعث 
تخریب قشر محافظ معده مى شود. در نتیجه با تخریب الیه محافظ، اسید معده مى تواند به 
قسمت هاى داخلى تر دیواره معده نفوذ کرده و باعث ایجاد زخم در دیواره معده شود.  غذاهاى 
تند و پر ادویه و یا استرس با افزایش ترشح اســید معده تنها باعث تشدید عالئم زخم معده 

مى شوند ولى این مواد غذایى یا استرس باعث ایجاد زخم معده نمى شوند.

2. سیگار باعث کاهش سوزش معده نمى شود.
سیگار نه تنها باعث کاهش سوزش معده نمى شــود بلکه به دلیل تأثیر نیکوتین بر دریچه 
انتهاى مرى و فلج شدن آن، باعث بازگشت غذا به مرى شده و موجب آسیب به مرى در اثر 
اسید و آنزیم هاى معده و سوزش در ناحیه سر شــکم مى شود. براى یافتن علت سوزش و 

درمان آن تنها با پزشکان متخصص مشورت نمایید.

3. شیر به بهبود زخم معده کمک نمى کند. 
گروهى تصور مى کنند که شیر باعث خنثى شدن اســید معده و در نتیجه بهبود زخم معده 
مى شــود اما با توجه علت اصلى بیمارى زخم معده یعنى باکترى هلیکوباکتر پیلورى، شیر 

نمى تواند تأثیرى در نابودى این باکتر ها داشته باشد و در بهبود زخم معده مؤثر باشد.

4. تکرار سوزش سر دلتان را جدى بگیرید.
اگر بیش از دو بار در هفته دچار سوزش سر دلتان مى شوید باید حتماً به پزشک مراجعه کنید 
زیرا ممکن است رفالکس معده یا بازگشت غذا به مرى داشته باشید. این عارضه مى تواند به 
مرى بارت منجر شود که در اثر التهاب ناشى از ورود اسید معده به مرى ایجاد مى شود. عدم 

درمان این عارضه ممکن است به سرطان مرى منجر شود.

5. تنها لوبیا موجب نفخ نمى شود.
لوبیا تنها دلیل ایجاد نفخ نیست، شیر و لبنیات مى توانند بیش از لوبیا، باعث ایجاد نفخ شوند. 
شیر داراى الکتوز است. در طول عمر به مرور، امکان هضم الکتوز کاهش مى یابد و همین 

مشکل مى تواند منجر به نفخ شود.  

باورهاى غلط رایج در مورد معده

نور طبیعى خورشید بهترین دوست عکاسان، فروشندگان خانه و بهترین امتیاز براى 
کارکنان یک اداره است. بسیارى از مردم دوست دارند به جاى زندگى در محیطى 
تاریک، در زیر نور گرمابخش خورشید باشند. در کنار زیبایى یک محیط پرنور، از جنبه 
علمى نور خورشید فواید بى شــمارى براى انسان دارد. در این مطلب به مهمترین 

فواید نور خورشید براى انسان مى پردازیم:

D تولید ویتامین
زمانى که انســان در مقابل نور آفتاب قرار مى گیرد، پوست شروع به تولید ویتامین 
D که یکى از ریزمغذى هاى ضرورى بدن است مى کند. ویتامین D مانع از پوکى 
استخوان شــده و خطر بروز بیمارى هاى قلبى، چاقى و ســرطان هاى مختلف را 

کاهش مى دهد.

براى بسیارى از افراد فصل پاییز به دلیل کوتاه شدن طول روز و ابرى بودن هوا دلگیر 
است. اختالل افسردگى پاییزى در این فصل بسیار رایج است به طورى که 6 درصد 
مردم در طول عمر خود آن را تجربه مى کنند؛ با این حال، نور خورشید مى تواند خطر 

بروز افسردگى هاى فصلى را کاهش دهد.

بهبود خواب
از آنجایى که سالمت روانى و خواب ارتباط مستقیمى با یکدیگر دارند، تعجبى ندارد 
که نور طبیعى بر هر دو آنها تأثیر بگذارد. یک مطالعه در سال 2012 بر روى کارکنان 
یک اداره نشان داد به هر میزان که این افراد نور بیشترى دریافت مى کردند از خواب 

بهترى در طول شب برخوردار بودند.

کاهش خطر چراغ هاى فلورسنت
طبیعى است که هر میزان انســان در معرض نور طبیعى باشــد، کمتر از عوارض 
مصرف المپ هاى فلورسنت آسیب مى بیند. گرچه المپ هاى فلورسنت ایمن تلقى 
مى شوند، اما این المپ ها مى توانند در برخى افراد باعث پاسخ استرسى شدید شود. 
مطالعات نشان داده است استفاده از این المپ ها خطر بروز میگرن و خستگى چشم 

را در انسان افزایش مى دهد.
توصیه مى شود براى استفاده بهتر از نور طبیعى، پرده ها را در طول روز کنار زده و اجازه 
دهید نور از طریق پنجره ها وارد خانه شود. همچنین از رنگ هاى روشن در محیط 

خانه استفاده کنید تا بتواند نور را بیشتر انعکاس دهد. 
در صورتى که امکان ورود نور به اندازه کافى به منزل وجود ندارد، فعالیت هاى خارج 
از خانه و در محیط باز خود را افزایش دهید. در بیرون اقدام به ورزش کردن کنید و 

تفریحات دوستانه خود را به طبیعت منتقل کنید.

فواید حیرت  انگیز نور طبیعى آفتاب بر انسان

چهره بسیارى از افراد هنگام قرار گرفتن در یک موقعیت خجالت آور سرخ مى شود، محققان دلیل آن را یک 
واکنش عصبى مى دانند.

ما در زندگى خود در معرض بسیارى از موقعیت هاى عجیب و غریب قرار مى گیریم که ممکن است براى ما 
شرم آور باشد و زمانى که احساس خجالت مى کنیم، سعى مى کنیم تا حد امکان آن را از اطرافیانمان پنهان 

کنیم، اما شکست مى خوریم و صورتمان قرمز مى شود؛ سئوال اینجاست که چرا این اتفاق مى افتد؟
توضیح علمى این پدیده به پاسخ بدن به هورمون آدرنالین باز مى گردد که در هنگام احساس ترس توسط بدن 
ترشح مى شود. مواقعى که خجالت مى کشیم باعث مى شود تا این هورمون ترشح شده به سیستم عصبى ما 
سیگنال عصبى ارسال کند و در نتیجه باعث گشاد شدن مردمک چشم یا افزایش ضربان قلب شود؛ در نتیجه 
این اتفاق، رگ هاى خونى بدن از جمله رگ هاى صورت گشاد مى شوند که باعث افزایش میزان خون در بدن 

و مشاهده آن توسط دیگران مى شود.
بدن همیشه با چیز هایى که در مورد آن کشف مى کنیم ما را شگفت زده مى کند. یکى از مطالعات نشان مى دهد 

که قرمزى صورت گواه احساس واقعى گناه است. این باعث تقویت روابط اجتماعى مى شود.
هیچ راهى براى جلوگیرى از قرمزى پوست به شما کمک نمى کند جز اینکه احساس خجالت نکنید، در غیر این 
صورت کنترل آن تا حدودى دشوار است و یک امر موقتى است که به محض احساس آرامش از بین مى رود، اما 
برخى افراد براى رهایى از این حالت به جراحى آندوسکوپى و جدا کردن عصب مذکور که باعث احساس شرم 

مى شود متوسل مى شوند، اما یکى از بدترین عوارض این جراحى تعریق مداوم صورت است. 

چرا موقع خجالت صورتمان قرمز مى شود؟
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وقتــى مى خواهید در حد متوســط بمانیــد، یعنى داریــد، توانایى ها و 
استعدادهاى خود را پنهان کنید و اجازه مى دهید که فرصت هاى زیادى 

را از دست بدهید.
میان مایگى نوعى نگرش و شــیوه اى از زندگى است. وقتى متوسطى، 
مدام مواظبى، کارى انجام ندهى که غیرمعمول باشــد، خطرى نکنى، 
کشف نکنى، تالش نکنى، اشتباه نکنى، خطایى ازت سر نزند و خالصه نه 
ببینى، نه بیابى. کسى که به خود اجازه داده در سایه متوسط بودن بماند، 
به سادگى به فعلیت و پتانسیل کامل خود نمى رسد، زیرا میان مایگان، فراتر 

از محدوده راحتى خود تالشى نمى کنند.
وقتــى مى خواهید در حد متوســط بمانیــد، یعنى داریــد، توانایى ها و 
استعدادهاى خود را پنهان کنید و اجازه مى دهید که فرصت هاى زیادى را 
از دست بدهید.  اگر قصد دارید زندگى خود را تغییر دهید در این درس با ما 

همراه شوید و راه هایى براى غلبه بر متوسط بودن بیابید:

1. یک هدف یا رؤیا براى انجام دادن تعیین کنید
وقتى ما فاقد رؤیا یا هدفى براى رســیدن و انجام دادن هستیم، متوسط 
بودن مى تواند به راحتى در زندگى ما جا بیافتد. به همین دلیل هیچ دارویى 
بهتر از این نیســت که به چیزى فکر کنید که مى خواهید به آن برسید و 

براى آن شروع به کار کنید.

2. با افرادى رفت وآمد کنید که به شما انگیزه مى دهند
اگر با افراد متوســط ارتباط برقرار کنید، درســت مانند آنها فکر و رفتار 
مى کنید. این حرف من را اشتباه نگیرید. من نمى گویم به تمام روابط خود 
پایان دهید، اما برایتان خوب است که افرادى را وارد زندگى خود کنید که 

به شما الهام و انگیزه مى دهند.

3. راه خود را بروید
اگر توجه کرده باشید دیده اید، افرادى که به اهداف بزرگ دست مى یابند 

کسانى هستند که از الگوهاى عادى دور شده اند.
وقتى مسیر و مراحل مشابهى را که دیگران رفته اند، دنبال کنید، نمى توانید 
نتایج متفاوتى انتظار داشته باشید. جرأت کنید راهى را انتخاب کنید که 
کمتر کسى آن را پیموده است، هرچند که مشکالت و دردسرهاى بیشترى 

داشته باشد.

4- ریسک کنید، حتى اگر مردم فکر کنند شما دیوانه اید
زندگى بدون خطر کردن بسیار خسته کننده است و شمارا در معمولى بودن 
غرق خواهد کرد. خوب است به شــغلى اکتفا کنید که  بتوانید قبض هاى 

ماهانه را پرداخت کنید، اما مطمئناً زندگى چیزهاى بیشترى از این دارد.

چگونه متوسط نباشیم؟

زمانى که کفش ها را امتحان مى کنیــد، مدتى با آنها قدم بزنید و به 
احساستان توجه کنید. مهم نیست که چقدر خوب به نظر مى رسند، 
کفش هاى خیلى تنگ، خیلى گشاد، غیر حمایتى یا ناراحت کننده را به 

هیچ وجه نخرید. به دنبال این ویژگى ها باشید:

ارتفاع پاشنه متوسط
کفش هایى با پاشنه خفیف بهترین هستند. این واقعیت که پاشنه هاى شما 
کمى باالتر اســت، به مچ پا اجازه مى دهد کمى بچرخد و به طور متفاوت 
بچرخد. از طرف دیگر، پاشــنه اى که به اندازه پنجه کفش یا پایین تر از آن 
باشد، بر نحوه چرخش پا و به نوبه خود، لگن تأثیر مى گذارد. بر ستون فقرات 

و کمر تأثیر مى گذارد و باعث کمردرد مى شود.

بالشتک و جذب ضربه
عالوه بر ارتفاع پاشنه، اینکه پاشــنه کفش چقدر ضربه را جذب مى کند، براى 
کمر مهم است. برخى افراد در حین راه رفتن با پاشنه خود محکم تر از دیگران به 

زمین ضربه مى زنند و شوك به پاها و کمر آنها وارد مى شود.  این مشکل مى تواند 
در کسانى که کفش هاى مجلسى مى پوشند تشــدید شود، همین امر در مورد 
کفش هاى پاشنه الستیکى یا گوه اى نیز صدق مى کند. کفشى که خیلى سفت 

یا خیلى نرم نباشد مناسب است.

کفى هاى راکر-پایین
اینها براى همه مناسب نیستند، اما مى توانند در برخى شرایط مفید باشند. آنها کفى 
ضخیمى هستند که در جلو و گاهى اوقات پشت کفش خمیده مى شوند و پا را قادر 
مى سازند تا از طریق یک حرکت معمولى راه رفتن با فشار کمترى روى مفاصل و به 
طور کلى در پایین پا حرکت کند. یکى از ویژگى هاى رایج کفش هاى درمانى است 
که براى افراد مبتال به مشکالت پاى مرتبط با دیابت تجویز مى شود و همچنین در 

برخى از مدل هاى کفش هاى کتانى و کفش هاى پیاده روى رایج تر شده اند.

صندل با پشتیبانى قوسى
به طور کلى، صندل ها و دمپایى ها پشتیبانى زیادى ندارند. اما صندل هاى 

خاص و به سبک ارتوپدى استثنا هســتند. اینها مقدار مناسبى از قوس را 
فراهم مى کنند.

مراقب پاشنه هاى منفى باشید
صندل هاى غیر ارتوپدى، اگرچه براى پاهاى شما خوب نیستند، اما براى 
پیاده روى سریع در داخل ساختمان یا در ساحل قابل قبول هستند، اما براى 
کفش هاى تمام روز توصیه نمى شوند، به خصوص اگر قبًال کمردرد داشته 

باشید.
صندل هاى مجلسى همان مشکالت صندل هاى معمولى را نشان مى دهند 

و از آن به عنوان«بدترین چیز براى کمر شما» یاد مى شود. 

کامالً سفت نپوشید
با توجه به اینکه مى خواهید کمى ضربه در کفش هایتان جذب شود، بهتر 
است از کفش هایى که «کامًال سفت» هســتند اجتناب کنید. کفش هاى 

مجلسى معمولى به دلیل نداشتن بالشتک در این دسته قرار مى گیرند. 

بهترین و بدترین کفش ها براى کمردرد را بشناسید

مســواك زدن به صورت منظم، یکى از بهترین راه هاى حفظ ســالمت 
دندان ها و لثه است. استفاده از مسواك مناســب باعث کاهش احتمال 

آسیب به بافت لثه و دندان مى شود.
بعضى افراد فکر مى کنند مسواك زدن با انواع زبر و خشن سبب تمیزى و 
سفیدشدن بهتر دندان ها مى شود در حالى که با استفاده از مسواك زبر، لثه، 

سطح ریشه و میناى دندان دچار ساییدگى و تحلیل مى شود.
مناسب  ترین سایز مسواك براى شما، مسواکى است که اندازه سر آن اجازه 
دسترسى آسان به تمام ســطوح دندان هایتان را بدهد. معموًال این سایز 

براى بزرگساالن حدود یک سانتیمتر در 2/5 سانتیمتر است.
زاویه بین دسته مسواك و سر آن باید به قدرى کم باشد که با شیبى مالیم 
به سر آن برسد و طول دسته مسواك باید به اندازه کافى بلند باشد تا بتوانید 
آن را به راحتى در دست نگه دارید. اگر به طور متوسط روزى دو بار مسواك 
بزنید، نهایتاً عمر مناسب یک مسواك خوب براى شما سه ماه است. دقت 
کنید که پس از هر بار استفاده از مسواك آن را با آب سرد بشویید و بقایاى 

خمیردندان و غذاها را از البه الى الیاف آن خارج کنید.
مسواك را طورى در جامسواکى قرار دهید که بتواند هر چه سریع تر خشک 
شود. درپوش را روى مسواك خیس قرار ندهید چون در محیط مرطوب 
میکروب ها و باکترى ها روى مسواك تجمع مى کنند. امروزه مسواك هاى 
برقى طرفداران بســیارى را به خود جلب کرده اند چون مى توانند عمل 
مسواك زدن را سریع  و راحت تر کنند، هر چند نتایج تحقیقات نشان داده 
است تفاوت زیادى میان کیفیت مســواك زدن با مسواك دستى و برقى 

وجود ندارد. 

هر مسواکى 
براى دندان شما مناسب نیست

ن ی یج چ ر ر ر و ریع نر ز و
است تفاوت زیادى میان کیفیت مســواك زدن با مسواك دستى و برقى

وجود ندارد. 

آگهى تغییرات
شرکت خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى پرواز نماى نصف جهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 38714 و شناســه ملى 10260563469 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/30 و نامه شماره14002/123/5123 مورخ1400/06/30 اداره کل میراث فرهنگى 
، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان و نامه شماره27025 مورخ1400/0703 سازمان 
هواپیمایى کشورى : مانا عابدى سهرفروزانى بشماره ملى0067446353 بعنوان رئیس هیات 
مدیره - شهربانو پاکروان شمس آبادى بشماره ملى1817775758 بعنوان مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره - آناهیتا عابدى سهرفروزانى بشماره ملى1292153644 بعنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیر 
عامل و با مهر شرکت متفقا معتبر است. کلیه مکاتبات و نامه هاى عادى و ادارى با امضاى مدیر 
عامل معتبر میباشــد . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1216807)

آگهى انتقالى
شــرکت نوین صنعت فرا ســو هزار جریب شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 2428 و شناسه ملى 
14001903144 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/24 محل شرکت از واحد 
ثبتى اصفهان به واحد ثبتى فالورجان به آدرس شهرســتان فالورجان ، بخش پیربکران ، شهر پیربکران، محله 
شهداى پاواك ، کوچه 13آبان ، بن بست اول ، پالك 73 ، طبقه همکف و کد پستى 8454117454 و در این واحد 
ثبتى تحت شماره 2428 به ثبت رســید و جهت اطالع عمومى آگهى میگردد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1216794)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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رئیس سازمان نشر آثار و ارزش هاى مشارکت زنان در دفاع  مقدس اعالم کرد

جایزه جهادى بانوان به صورت ملى برگزار مى شود
رئیس سازمان نشر آثار و ارزش هاى مشارکت زنان در دفاع  مقدس از 

اجراى طرح جایزه جهادى بانوان به صورت ملى خبر داد.
نشست تخصصى تبیین طرح گفتمان فاطمى با حضور رئیس سازمان 
نشر آثار و ارزش هاى مشارکت زنان در دفاع  مقدس، مدیرکل امور بانوان 
و خانواده اســتاندارى اصفهان، عضو کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شوراى اسالمى شهر اصفهان و نمایندگان دستگاه هاى استان 
در حوزه بانوان و دفاع مقدس در دفتر تخصصى بانوان آفتاب وابسته به 

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد.
بحث و تبادل نظر درباره چگونگى برگزارى طرح جایزه جهادى بانوان 
در گام دوم انقالب از جمله محورهاى این نشست بود. این جایزه با هدف 
پاسداشت مجاهدت ها و خدمات بانوان جهادگر، شناسایى و شبکه سازى 
بانوان جهادگر، اســتعدادیابى و اســتعدادپرورى و توانمندســازى و 

توان افزایى بانوان برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان نشر آثار و ارزش هاى مشارکت زنان در دفاع  مقدس کشور 
در این نشست با بیان اینکه از ابعاد گوناگون شخصیتى و سیره حضرت 
زهرا(س) غفلت کرده ایم، درباره طرح گفتمان فاطمى بیان کرد: سیره 
حضرت زهرا(س) و زنان شــهید و ایثارگر دفاع مقدس مى تواند براى 
جامعه ما هویت بخش و نجات بخش باشــد که در همین راستا طرح 
گفتمان فاطمى قرار است به منظور تبیین سیره حضرت زهرا(س) در 

سطح کشور برگزار شود.
مریم مجتهدزاده گفت: باید تالش کنیــم نقش زنان در فرایند تحقق 
تمدن نوین اسالمى را محقق کنیم و در این زمینه باید به برنامه ریزى و 

هموار کردن مسیرها بپردازیم.
وى همچنین با اشاره به پیشنهاد و ارائه طرح جایزه جهادى بانوان در 
گام دوم انقالب اسالمى براى معرفى بانوان شاخص جهادگر از سوى 
مسئوالن اصفهانى، افزود: امیدوارم نخستین دوره این جایزه به صورت 

ملى و همزمان با میالد حضرت زهرا(س) برگزار شود.
رئیس سازمان نشر آثار و ارزش هاى مشارکت زنان در دفاع  مقدس با 
اشاره به دغدغه هاى زنان ایثارگر ادامه داد: آمادگى داریم طرح پیشنهادى 
در حوزه بیمه زنان ایثارگر را به نماینــدگان مجلس ارائه دهیم تا مورد 

بررسى و تصویب قرار گیرد.
■■■

همچنین عضو کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان در این نشســت ابراز امیدوارى کرد هر شخص در هر 
جایگاهى که قرار دارد بتواند با اقدامات خود قدمى در راه پاسداشــت 

شهدا بردارد.
فرزانه کالهــدوزان افزود: متأســفانه فرهنــگ ایثار، فــداکارى و 
خدمت رسانى به دیگران در نســل جدید نسبت به نسل گذشته کمتر 
شده و خودمحورى در فرهنگ ما ریشه دوانده است و باید براى احیاى 
فرهنگ ایثار تالش کنیم تا نسل جدید نیز لذت و شیرینى آن را لمس 

کند.
وى ادامه داد: شهر و استان اصفهان با وجود تمام ظرفیت هاى مثبت، با 
مشکالت فراوانى مواجه است. اصفهان دیگر کشش توسعه صنایع را 
ندارد و باید به جاى قطب صنعتى و اقتصادى به قطب گردشگرى تبدیل 
شود. در این راستا گلستان شهدا و تخت فوالد اصفهان مى توانند ظرفیت 
خوبى براى گردشگرى ایثار و شهادت باشند و زندگى شهدا و بزرگان 
مدفون در آنها براى گردشگران جذاب است. شوراى شهر اصفهان نیز از 

توسعه گردشگرى ایثار و شهادت حمایت خواهد کرد.
■■■

در ادامه، معاون امور استان هاى سازمان نشر آثار و ارزش هاى مشارکت 
زنان در دفاع مقدس با بیان اینکه نقش زنان در دفاع مقدس مغفول مانده 
است، بیان کرد: از زمانى که سواد خواندن و نوشتن پیدا کردم به مطالعه 
ســیره معصومین(ع) و زنان صدر اسالم پرداختم که ثمره آن بهره مند 
شدن از روحیه جهادى بود. با شــروع جنگ و در 15 سالگى به عنوان 
امدادگر به کردستان رفتم که با وجود منافقان و کومله، هر لحظه امکان 
شهادت، جانبازى یا اسارت من وجود داشت در حالى که چهار عضو دیگر 

خانواده من نیز در جبهه حضور داشتند.
شهناز اشکیان تأکید کرد براى تربیت نسل جهادى باید از کودکى به 
فرزندان خود آموزش دهیم تا آنها را از تهاجم فرهنگى دشــمن نجات 

دهیم.

علمدارى از فعاالن و خیران حوزه زنان و خانواده ســازمان نشر آثار و 
ارزش هاى مشــارکت زنان در دفاع  مقدس نیز دربــاره طرح گفتمان 
فاطمى گفت: دبیرخانه سبک زندگى اسالمى با روش معاصرسازى سیره 
حضرت زهرا(س) براى تمام بانوان در ابعاد گوناگون زندگى از حدود سه 
سال پیش آغاز به کار کرد و برگزارى کنگره بین المللى سیره فاطمى 

از جمله اقدامات این دبیرخانه بود که دستاوردهاى خوبى هم داشت.
وى خاطرنشــان کرد: برگزارى میزهاى گفتگو براى تحلیل زندگى 
حضرت زهرا(س) نیز در این طرح پیش بینى شده، چون بیشتر مردم از 
سیره ایشان بى اطالع هستند و اطالعات آنها بیشتر درباره نحوه شهادت 

حضرت زهرا(س) است.
علمدارى با اشاره به تولید و جمع آورى محتواهاى گوناگون درباره سیره 
حضرت زهرا(س) تصریح کرد: به دنبال گــردآورى بانک اطالعاتى 
متمرکز درباره حضرت زهرا(س) هستیم تا این اطالعات، محور حرکت 

ما براى تولید محتوا درباره زندگى ایشان باشد. 
وى بیان کرد: هنوز یک مدل کاربردى براى سبک زندگى اسالمى در 
کشورمان ارائه نشده و در طرح هاى خود به دنبال ارائه این مدل ها هستیم 

تا بدانیم یک خانواده اسالمى چه ویژگى هایى دارد.
■■■

رئیس دفتر تخصصى بانوان آفتاب سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان نیز درباره برگزارى جایزه جهادى بانوان اظهار کرد: 
بر اساس نیازســنجى صورت گرفته و به پاسداشت حضور بى بدیل و 
فعالیت جهادى بانوان در عرصه هاى گوناگــون اقدام به اجراى طرح 

جایزه جهادى بانوان کردیم.
لیال لندى اصفهانى اضافه کرد: در زمان انتخاب و معرفى بانوان نمونه 
همواره با فقدان شــاخص هاى موثق مواجه بودیــم، بنابراین به این 
جمع بندى رسیدیم که این طرح را اجرا کنیم که به دلیل کاربردى بودن و 
همه جانبه بودن مورد استقبال مسئوالن کشورى قرار گرفت و قرار است 

به صورت ملى برگزار شود.
وى تصریح کرد: دختران و زنان جامعه ما به الگویى از جنس خودشان 
نیاز دارند و بانوان جهادگر نه تنها در جبهه سالمت بلکه در سایر عرصه ها 

مى توانند الگوى بانوانى قرار گیرند که دغدغه کار جهادى دارند.
■■■

همچنین مسئول امور بانوان بنیاد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس 
استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان قطب ایثار و شهادت در کشور است، 
گفت: روح و معنویت شهدا و صداى حزن مادران شهدا هنوز در خیابان ها 
و کوچه پس کوچه هاى این شهر وجود دارد. تا عنایت ائمه اطهار (ع)، 
حضرت زهرا(س) و شهدا نباشد نمى توان به کار جهادى دست زد و انجام 

امور خیر و جهادى ناشى از عنایت ویژه آنهاست. 
اشرف ســیف الدینى با اشــاره به تأکید مقام معظم رهبرى بر زندگى 
جهادى افزود: براى تبیین این موضوع براى جوانان منشور سبک زندگى 
جهادى را با مشــارکت دفتر تخصصى بانوان آفتاب و پس از برگزارى 
جلســات گوناگون با صاحبنظران طراحى کردیم که بر اســاس آن، 

خانواده اصل زندگى جهادى است. سپس طرح قرارگاه فرهنگى سبک 
زندگى ایرانى-اسالمى را تدوین کردیم و تمام طرح هاى حوزه بانوان 

زیرمجموعه آن قرار گرفت.
وى با بیان اینکه در اصفهان بیش از 420 زن شهید داریم، تصریح 
کرد: متأســفانه هنوز یادواره اى براى زنان شهیده اصفهان برگزار 
نشده است. مادرانى مانند مادر شهید خرازى کم نظیر هستند یا مادر 
شهیدان جعفرزاده 6 شــهید را تقدیم کرده و باید به تبیین زندگى 
بانوان شــهید و ایثارگر و مادران شــهدا به عنوان الگوهاى جامعه 

پرداخته شود.
وى بیان کرد: خوشبختانه نوجوانان و جوانان اصفهانى در عرصه هاى 
جهادى فعال هستند و باید به معرفى الگوهاى ایثارگرى و جهادى به 

دانش آموزان بپردازیم.

مدیران شرکت توسعه سرمایه رفاه ( هلدینگ بانک رفاه 
و سهامدار شپنا) به همراه مدیران این شرکت، از شرکت 
پاالیش نفت اصفهان بازدید کردند و در جریان روند تولید، 

فروش، سود و ارتباطات این مجموعه قرار گرفتند.
پس از آن در نشســتى که مدیران شرکت پاالیش نفت 
اصفهان نیز حضور داشتند، مصطفى زه تابیان مدیرعامل 
شرکت، هدف اصلى از این بازدید را آشنایى بیشتر همکاران 
خود با پاالیشگاه اصفهان عنوان کرد و ضمن ارج نهادن 
به مقام شامخ شهداى هشت ســال دفاع مقدس شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، از فعالیت مدیریت و کارکنان که 
براى پیشبرد اهداف شرکت تالش مى کنند تقدیر نمود 

و تصریح کرد: شــرکت توسعه ســرمایه رفاه در جهت 
هم افزایى، آمادگى دارد براى انجام طرح هاى بهینه سازى 
شرکت پاالیش نفت اصفهان همکارى هاى همه جانبه 
داشته باشد. وى ادامه داد: با همکارى مشترك به عنوان 
ذینفعان شرکت در کنار ســرعت بخشى به اجراى پروژه 
هاى شرکت، همه ســهامداران از انجام پروژه ها منتفع 

خواهند شد.
معاون اقتصادى و بازرگانى شرکت پاالیش نفت اصفهان 
نیز مهمترین دستاورد این شــرکت در سال هاى اخیر را 
رهین همسو بودن اعضاى هیئت مدیریت در جهت ارتقاى 
سازمان عنوان کرد و افزود: عالوه بر تولید محصوالت با 

کیفیت باال و موفقیت در حوزه بازرگانى و سودآورى، موفق 
شده ایم در جهت ارتقاى عملکرد و بالندگى شرکت بسیار 

مطلوب حرکت کنیم.
مهدى صرامى خاطرنشان کرد: پاالیشگاه طبق چشم انداز 
شرکت درصدد است تا سال 1405 یکى از هلدینگ هاى 
موفق پتروپاالیشى کشور باشد و به طور حتم در این راستا 
با کمک سهامداران خود مى تواند به این افق دست یابد.
وى به پروژه هاى عظیم زیست محیطى اجرا شده همچون 
واحدهاى تقطیر و گازمایع شماره 3، تصفیه پساب شهرى و 
همچنین طرح هاى در حال اجراى شرکت همچون تصفیه 
گازوئیل و گوگردزدایى از ته مانده برج هاى تقطیر اشاره 
کرد و افزود: با انجام این پروژه ها حاشیه سود شرکت نیز 

افزایش خواهد یافت.
گودرز جوادى، عضو هیئت مدیره شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان نیز طى ســخنانى با اشــاره به اینکه پاالیشگاه 
اصفهان از کارشناســان و کارکنان حرفــه اى بهره مند 
است و با تالش این افراد توانســته است در بخش تعالى 
سازمان موفق باشد، گفت: این شرکت با عملکرد ارزشمند 
سال هاى مدید همکاران ، محلى مناسب و سودآور براى 

سرمایه گذاران تلقى مى شود.
پرسش و پاسخ بین مدیران شــرکت توسعه سرمایه رفاه 
و شــرکت پاالیش نفت اصفهان از دیگر برنامه هاى این 

نشست بود.

بازدید مدیران شرکت توسعه سرمایه رفاه از شرکت پاالیش نفت اصفهان

در مراســمى از کارمندان نمونه و برگزیدگان جشنواره 
شــهید رجایى آبفاى اســتان اصفهان در سال 1399 
تقدیر شــد. در این مراســم که مدیرعامل، معاونین و 
مدیران ســتادى و مناطــق خودگردان آبفاى اســتان 
حضور داشــتند، بــا اهداى لــوح تقدیــر و جوایزى از 
خدمات ارزنده 76 کارمند نمونه این شرکت قدردانى به 

عمل آمد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 

در این مراســم پیشرو بودن آبفاى اســتان اصفهان در 
صنعت را به دلیل برخوردارى از نیروى انســانى متعهد، 
متخصص و کارآمد دانست و تصریح کرد: در سال هاى 
اخیر آبفاى استان اصفهان توانست با نیروهایى که قدرت 
تصمیم گیرى و حل مسئله دارند، بر چالش هاى متعدد 

این صنعت غلبه کند.
هاشم امینى افزود: آبفاى استان اصفهان با تکیه بر دانش 
و تخصص کارکنان و استفاده از شیوه هاى نوین توانست 

خدمات آبفا را به بهترین شکل در اختیار متقاضیان قرار 
دهد و انتظار مــى رود کارکنان با خالقیــت، نوآورى و 
مســئولیت پذیرى خود، با قوت به خدمت رسانى ادامه 

دهند.
وى در مــورد ویژگى هــاى یک کارمنــد نمونه گفت: 
کارمندان آبفاى اســتان اصفهان باید عالوه بر اینکه به 
لحاظ تخصصى به روز باشند، مهارت هاى تعاملى مانند 
روابط اجتماعى، مهارت هــاى ارتباطى و ویژگى هاى 

فردى خود را نیز تقویت کنند.
امینى با اشــاره به گذر از بحران کم آبى در استان اعالم 
کرد: در تابستان ســال جارى به رغم محدودیت هاى 
شدید منابع آبى، آبفاى استان اصفهان توانست آب شرب 
مردم در شهرها و روستاهاى تحت پوشش را تأمین کند 
و روند خدمات رسانى به مردم به صورت مستمر و پایدار 

ادامه یافت.
مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
تا قبل از شــیوع ویروس کرونا مراسم تقدیر از کارکنان 
نمونه در جمع خانــواده آنها برگزار مى شــد، گفت: بر 
این اعتقاد هســتیم که از کارمندان نمونه باید در حضور 
خانواده هاى شان تقدیر کرد، تا قدر زحمات این نیروهاى 

خدوم بیشتر دانسته شود.

همزمان با فعالیت گسترده در برق منطقه 3 شرکت توزیع 
برق اصفهان و تعامل با نهادهاى مختلف اقدامات قابل 
توجهى براى کشف رمز ارز صورت گرفت به طورى که 

از ابتداى ســال 1400 تا کنون تعداد 143 دستگاه ماینر 
که با احتســاب توان مصرفى آنها و سیستم فن و خنک 
کننده مکمل این تجهیزات حدود 300 کیلووات مصرف 
غیرمجاز داشته اند شناسایى و از مدار استفاده خارج شده 

است.
امیررضــا امامــت جمعه، رئیــس اداره کنتــرل لوازم 
اندازه گیرى گفــت: در ابتداى تیرماه ســال جارى در 
هماهنگى هاى صورت گرفته و همکارى ســپاه مکانى 
که به نوعــى توزیع و تعمیر کننده دســتگاه هاى ماینر 
بودند شناسایى و در اقدامى هماهنگ تعداد 50 دستگاه 
ماینر با ارزش تقریبى 10 میلیارد ریال کشف و ضبط شد 
وشناســایى بعضى از ماینرها نیز توســط گزارش هاى 

مردمى صورت گرفت.
وى تصریح کرد: از نکات بارز و قابل توجه در این کشف، 
شناسایى تجهیزات تولید رمز ارز بسیار کم مصرف بود که 
شناسایى این تجهیزات را از روى پروفیل بار برق مصرفى 
به سختى مى شد تشــخیص داد ولى آنچه مهم است 
ماهیت غیر مجاز بودن اســتفاده از تعرفه برق مصرفى 

مى باشد که به قوت خود باقى است.
وى تأکید کرد: على  رغم تالش جمعى همکاران شرکت 
توزیع برق اصفهان و ســایر نهادها، لــزوم توجه جدى 
به وضع قوانین مکمل که منطبــق بر واقعیت هاى این 
تجهیزات و استخراج رمز ارز مى باشــد هر روز بیشتر از 

قبل احساس مى شود.

تقدیر از کارکنان نمونه آبفاى استان اصفهان 

143 دستگاه ماینر کشف وضبط شد

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان در نشست خبرى که به مناسبت گرامیداشت هفته 
بیمه سالمت و سوم آبان سالروز تصویب قانون  بیمه همگانى برگزار شد، با اشاره به ایجاد 
طرح تحول سالمت در دولت در سال 93 اظهار کرد: با اجراى این طرح فرصتى فراهم 
شد تا همه افراد تحت عنوان بیمه سالمت همگانى به صورت رایگان بیمه شوند؛  بر این 
اساس در حال حاضر حق بیمه حدود 85 درصد از کسانى که تحت پوشش بیمه سالمت 
قرار گرفته اند را دولت به صورت کامل پرداخت مى کند و مابقى افراد نیز یک سوم حق 

بیمه را خودشان پرداخت مى کنند.
حسین بانک با بیان اینکه در ضوابط اجرایى قانون بودجه، فرصتى براى بیمه شدگان 
بیمه سالمت فراهم شده که فردى را به عنوان پزشک خانواده خود انتخاب کنند، افزود: 
بدین ترتیب و در راستاى اجراى طرح پزشک خانواده فرصتى براى بیمه شدگان فراهم 
خواهد شد که هنگام بیمارى ابتدا به پزشــک خانواده مراجعه کنند و در صورت نیاز به 
خدمات تخصصى و بسترى، پزشک خانواده آنها را به بخش هاى تخصصى و بسترى 

ارجاع خواهد داد.
وى با بیان اینکه استان اصفهان فعًال در ابتداى کار و در مرحله اطالع رسانى و دعوت 
از پزشــکان عمومى براى شــرکت در این طرح قرار دارد، عنوان کرد: اکنون در هفت 
شهرستان بهارستان، درچه، شهر ابریشم، مبارکه، خوانســار، شهرضا و آران و بیدگل 
مرحله اول این طرح را، که دعوت از پزشکان است، آغاز کرده ایم تا پس از بررسى و احصاء 

مشکالت، در مرحله بعد در سراسر استان این طرح را اجرا کنیم، چرا که اگر مى خواستیم 
یکباره کل استان را زیر پوشش طرح صندوق بیمه سالمت همگانى قرار دهیم به دلیل 

حجم باالممکن بود با نواقصى مواجه شویم.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان یکى از دالیل اینکه در اجراى این طرح دست به 
عصا حرکت مى شود را استقبال پزشکان عنوان کرد و گفت: تعداد پزشکان عمومى زیاد 

نیست و از طرفى ما نمى توانیم پزشکى را مجبور به پیوستن به این طرح کنیم.
وى در عین حال خاطرنشان کرد: استقبال پزشکان از این طرح در بهارستان خوب بوده 
و همه پزشکان عمومى این شهرستان اعالم آمادگى کرده اند که با طرح همکارى کنند 
و اگر استقبال پزشکان در سراسر اســتان به همین میزان باشد ما مى توانیم برنامه را با 

سرعت بیشترى جلو ببریم.
بانک با اشاره به اینکه تعداد بیمه شدگان صندوق بیمه سالمت همگانى استان اصفهان 
حدوداً 340 هزار نفر است، گفت: مجموع بیمه شدگان بیمه سالمت یک میلیون و 800 
هزار نفرند اما اعتبار بیمه 450 هزار نفر از آنها  تمام شده که براى تمدید بیمه نامه خود 
مراجعه نکرده اند و در حال حاضر یک میلیون و 365 هزار نفر در اســتان دفترچه بیمه 

سالمت فعال دارند.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان در ادامه ســخنان خود با اشاره به طرح نسخه 
الکترونیک افزود: نسخه الکترونیک نیز از جمله طرح هایى است که اجراى آن از سال 
گذشته شروع شده و در سال جارى به صورت جدى انجام شده و معایب و حسن هایى 
هم دارد و ممکن است بر اساس دستور العمل دولت از ابتداى دى ماه دفترچه ها به طور 
کل حذف شود و افراد حتمًا باید با کد ملى به پزشک مراجعه کنند.  وى با اشاره به اینکه 
پهناى باند و مشکالت سخت افزارى و نرم افزارى و قطعى برق از جمله مشکالتى است 
که در اجراى این طرح با آن رو به رو مى شویم، گفت: اما هرچه پیش مى رویم مشکالت 

کمتر مى شود.
بانک با بیان اینکه اجراى طرح نسخه الکترونیک باعث شده مراجعه مردم به اداره بیمه 
کمتر شود، در خصوص همکارى بیمارستان هاى استان با این اداره و نحوه رسیدگى به 
مشکالتى که براى مردم به وجود مى آید نیز اظهار کرد: بیمه سالمت همگانى با تمام 
بیمارستان هاى دانشگاهى و دولتى سطح استان قرارداد و همکارى دارد و در تمامى این 
بیمارستان ها کارشناس بیمه سالمت مستقر است که اگر بیمه شده مشکلى پیدا کرد یا 
بیمارستان ایرادى گرفت فرد بیمه شده مى تواند با مراجعه به کارشناس بیمه سالمت 

همگانى مشکل خود را حل کند.

مدیرکل بیمه سالمت اصفهان:

استان اصفهان در ابتداى کار طرح پزشک خانواده است

مرضیه غفاریان


