
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 27  آبان  ماه 1400 / 18   نوامبر 2021 / 12  ربیع الثانى 1443
سال هجدهم /شماره 4182 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

چرا پاى آدم خواب مى رود؟تکذیب ضرب و شتم در کمپ ترك اعتیاد اردستانجالل مقامى را فراموش کرده اید؟برنج از کى ارزان مى شود؟ اعتراض ذوب آهن به تغییر محل بازى با پدیده سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مصرف زیاد 
خرمالو

 خطرناك است؟

کاهش خروجى سد زاینده رود به کمترین میزان 
3

5

با اصالح قانون کار 
3 میلیون نفر از 
کار بیکار مى شوند

فوق تخصص گوارش دانشگاه علوم پزشکى بابل 
نسبت به بروز انسداد معده و روده بر اثر خوردن بیش 
از اندازه خرمالو هشدار داد و گفت: افراد نباید نسبت 

به خوردن بیش از یک عدد خرمالو در روز اصرار کنند 
چون خوردن این میوه ممکن است به بیمارى ...

دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان گفت: با تغییر و 
اصالح قانون کار بیش از سه میلیون نفر آواره و از 

کار بیکار مى شوند.
حمیدرضــا امینى در یک مصاحبــه مطبوعاتى 
که به مناســبت ســالروز تصویب قانون کار با 
جمعــى از خبرنــگاران برگــزار شــده بــود، 
افزود: برخــى به قانــون فعلــى کار اعتراض 
مى کنند، در حالى که اگــر اصالحیه اى در این 
قانون ایجاد شود، بســیارى از کارگران متضرر 
خواهند شد. وى ادامه داد: اصالح قانون کار منجر 

به اخالل در توسعه ...

صنایع اصفهان صنایع اصفهان 1010 میلیارد متر مکعب  میلیارد متر مکعب 
گاز مصرف کرده اندگاز مصرف کرده اند

از از 1111 میلیارد و  میلیارد و 860860میلیون مترمکعب گاز توزیعى در اصفهان طى سال جارى؛میلیون مترمکعب گاز توزیعى در اصفهان طى سال جارى؛

8

مدیر روابط عمومى شرکت آب منطقه اى: بارش در کوهرنگ  26 میلیمتر و کمتر از میزان مورد انتظار بود 

مهاجمى براى تغییر وضعیت
اللهیار صیادمنش مزد بازى هاى خوب خود را در تیم زوریا لوهانسک 
اوکراین گرفت و این بار عالوه بر دعوت شدن به اردوى تیم ملى در 

مصاف به سوریه 10 دقیقه به جاى سعید عزت اللهى بازى کرد.
این یک شروع خوب براى اللهیار در اردوى تیم ملى بود. البته اللهیار 
پیش از این توسط مارك ویلموتس و براى بازى دوستانه با سوریه در 

استادیوم آزادى به اردوى تیم ملى دعوت شده بود اما ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان:

آمادگى اصفهان براى 
عقد خواهرخواندگى 

با یکى از شهرهاى 
بولیوى

2500 بیمار دیالیزى در استان اصفهان وجود دارد
3

انتقاد مدافع ذوب آهن از تغییر زمین بازىانتقاد مدافع ذوب آهن از تغییر زمین بازى
 با پدیده در مشهد: با پدیده در مشهد:

ذوب آهن هم به جاى ذوب آهن هم به جاى 
اصفهان در کاشان اصفهان در کاشان 

2

3

سرپرست دانشگاه عالمه طباطبایى:سرپرست دانشگاه عالمه طباطبایى:

جوانان مستعد دیگر جوانان مستعد دیگر 
«رشته مهندسى»«رشته مهندسى»

را انتخابرا انتخاب
 نمى کنند نمى کنند

نماینده اصفهان در مجلس نماینده اصفهان در مجلس 
تأکید کرد؛تأکید کرد؛

آلودگى آلودگى 
هواى اصفهان هواى اصفهان 
قابل حل استقابل حل است

کشیده اند
4

اداره  کل  پشتیبانى امور دام  استان  اصفهان
آگهى  مزایده  عمومى  فروش  امالك تملیکى

 به شماره مزایده  2000001014000269

1-  مزایده  گزار:  اداره کل  پشــتیبانى امور دام  استان اصفهان  به شناســه ملى 14002771736 و شماره اقتصادى 
411113673771 به آدرس اصفهان-دروازه شــیراز- خیابان دانشــگاه-خیابان توحید-نبش خیابان شــهید 

منصورموحدى(قزل باش) و شماره تماس 84 -36214482 داخلى 100
2- موضوع  مزایده:  فروش  امالك تملیکى  مندرج در  جدول زیر از طریق سامانه  تدارکات  الکترونیکى دولت

( setadiran.ir) با شماره  مال  مربوطه  و  شرایط و اسناد مندرج در سامانه قابل مشاهده میباشد.
تضمین شرکت در مزایده (فرآیند ارجاع کار) : بابت هر ملک  به صورت  جداگانه  به  نام  مزایده  گزار  و اصل تضمین  را در  

پاکت  الك  و مهر شده  به غیر از بارگذارى در سامانه،  به واحد حراست مزایده گزار تسلیم نمایند.
3- برنامه  زمانى 

1-5- تاریخ  انتشار در سامانه ستاد: از تاریخ 8/26 /1400 ساعت 09:00 تا تاریخ 9/16 /1400 ساعت 14:00
2-5- دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا تاریخ 2 /9 /1400 ساعت: 19:00

3-5- مهلت بازدید ملک با هماهنگى قبلى:  از تاریخ   1400/08/26  تا 1400/09/03  ساعت 9الى 12
4-5-زمان  تحویل  پاکت  هاى  الف :  تا ساعت: 08:00  مورخ  9/17 /1400 

5-5-  مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد از تاریخ 8/26 /1400 ساعت 09:00 تا تاریخ 9/16 /1400 ساعت 19:00
6-5  بازگشایى: در تاریخ 9/17 /1400 ساعت: 08:30 

اصفهان -  دروازه شیراز - خیابان دانشگاه -  خیابان توحید - اول قزلباش 
 تلفن 86-84-36214482 دورنگار 36214485 کد و صندوق پستى 441 - 8173954491                                           

Email:esfahan@iranslal.com

اداره  کل  پشتیبانى امور دام  استان  اصفهان

نوبت دوم نوبت دوم 

شناسه آگهى:1224721

آدرس ملکردیف
پالك ثبتى
فرعى/ 
اصلى

مساحت 
عرصه
(متر

مربع)

مساحت 
اعیان
(متر

مربع)

نوع 
ملک

وضعیت
 سند و 
ملک

مبلغ تضمین                کاربرى
(ریال)

قیمت پایه 
وضعیت شماره مالکارشناسى  (ریال)

ملک

1

اصفهان- 
خیابان 

عسگریه-کوچه 
انقالب(شماره 
20) - پالك 

150

ویالیى15190/9887270215
شش 
دانگ

تک برگى
وضعیت 6/500/000/00065/000/000/0002100001014000305مسکونى

موجود

2

اصفهان - 
خیابان شهید 
خرازى کوى 

فاضل - کوچه 
شهید حسینى  

پالك 138

ویالیى24/2685232/45230
شش 
دانگ

تک برگى
وضعیت 1/800/000/00018/000/000/0002100001014000306مسکونى

موجود

3

اصفهان - 
خیابان عالمه 
امینى شرقى 
کوچه سلمان 

فارسى- نبش 
بن بست شهید 

سلیمانى

ویالیى15194/3678113/08220
شش 
دانگ

تک برگى
وضعیت 3/500/000/00035/000/000/0002100001014000307مسکونى

موجود

دکشیدهکشیده کشیدهکشیدکش

عملکرد شش ماهه اول سال1400
شهردارى فالورجان

به استناد ماده 71 قانون شهردارى ها ، عملکرد شش ماهه اول سال 1400 شهردارى فالورجان 
جهت درج در روزنامه به شرح جدول ذیل جهت اطالع عموم منتشر  مى گردد

محمد على عزیزى- شهردار فالورجان

                                           هزینه                                                                تمامى ارقام به هزار ریال

مصارف

عملکرد شش ماهه اولبودجه سال 1400شرح
167،905،00097،832،450هزینه هاى عمومى
183،000،00089،464،820هزینه هاى عمرانى

5،000،0004،173،489دیون
355،905،000191،470،760                  مجموع

 درآمد

درآمد 
(منابع)

درآمدهاى ناشى از عوارض 
230،006،184151،091،392عمومى

درآمدهاى ناشى از عوارض 
1،004،000439،770اختصاصى 

بها خدمات و درآمدهاى 
مؤسسات انتفاعى 

شهردارى
5،881،2001،217،256

درآمدهاى حاصل از وجوه و 
13،846،6167،431،160اموال شهردارى

کمک هاى اعطائى دولت و 
24،450،00012،072،248سازمان هاى دولتى

اعانات ، کمک هاى اهدایى 
14،377،0005،715،873و دارائى ها

منابع حاصل از واگذارى 
66،340،00027،260،650دارایى سرمایه اى

355،905،000205،228،352            مجموع
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رئیس ســابق مرکز ملى گرد و خاك گفــت: با توجه به 
حاکمیت خشکسالى در منطقه طى ســال گذشته این 
انتظار را داریم که دفعات و شدت  وقوع  پدیده گردوخاك 

در کشور امسال نسبت به دو سال گذشته بیشتر باشد.
محمد ســبزه زارى ضمن اشــاره به کاهش چشمگیر 
بارندگى ها در منطقه ایران و ســایر کشورهاى همسایه 
طى سال گذشته اظهار کرد: این شرایط باعث خشکى 
شدید و کاهش شدید رطوبت خاك مناطق کانون گرد و 
خاك در ایران و سایر کشورهاى همسایه از جمله عراق،  
سوریه و عربستان شده و احتمال خیزش گرد و خاك را در 

این مناطق افزایش داده است.

وى اظهــار کــرد: گردوخاك هایى کــه از کانون هاى 
گردوخاك واقع در  کشــور عربســتان به سمت کشور 
ما حرکت مى کند معمــوًال اســتان هاى جنوبى مانند 
خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و حتى استان 
فــارس را تحت تأثیر قــرار مى دهد امــا به علت اینکه 
جنس و نوع  خاك عربستان  از  خاك کشورهایى مانند 
ســوریه و عراق متفاوت و درشت تر اســت،  پایدارى و 
ماندگارى گرد و خاك هاى ناشــى از منشــأ عربستان 
نســبت به گردوخاك هایى که از کشــورهاى عراق و 
سوریه وارد کشور ما مى شود بسیار کمتر است و آالیندگى 

کمترى نیز دارد.

سرپرست دانشگاه عالمه طباطبایى گفت: رشته مهندسى 
یک زمانى خیلى مورد توجه بود، امــا اکنون به دلیل اینکه 
برخى مهندسان ما بیکار هســتند جوانان مستعد ما دیگر 

رشته هاى مهندسى را انتخاب نمى کنند.
عبدا... معتمدى با اشــاره به  عدم تمایل جوانان به انتخاب 
رشــته در حوزه علوم انسانى گفت: شــاید بتوان گفت که 
جامعه بر اساس تشخیص درســتى که از شرایط دارد این 

قضاوت را مى کند. 
وى با بیان اینکه جوانان مســتعد دیگر رشته مهندسى را 
انتخاب نمى کنند، گفت: رشته مهندسى یک زمانى خیلى 
روى بورس و مورد توجه بود اما اکنون به دلیل اینکه برخى 

مهندسان ما بیکار هستند جوانان مستعد ما دیگر رشته هاى 
مهندســى را انتخاب نمى کنند. چندى پیش یک جلسه در 
مشهد با افرادى که رتبه زیر هزار کسب کرده بودند داشتیم 
که تعداد زیادى از آنها رشته دبیرى و دانشگاه فرهنگیان را 
انتخاب کرده بودند. سرپرســت دانشگاه عالمه طباطبایى 
گفت: یکى از دالیل این اســت که دانشــجویان دانشگاه 
فرهنگیان از همان ابتداى تحصیل اســتخدام مى شوند، 
حقوق دارند و آینده شغلى خودشان را مى دانند. بنابراین یکى 
از کارهایى که ما باید در دانشگاه انجام دهیم این است که 
رشــته هاى تحصیلى را به گونه اى طراحى کنیم که بعدها 

دانشجویان بتوانند در جامعه نقش آفرینى داشته باشند.

افزایش خیزش گرد و خاك از 
طرف همسایه ها

جوانان مستعد دیگر «رشته 
مهندسى» را انتخاب نمى کنند

خرید با تخفیف کتاب
   پانــا | طرح پاییزه کتاب 1400 از شــنبه 29 
آبان ماه کار خود را در  966 کتابفروشى عضو طرح 
در 31 استان کشــور آغاز کرده و تا روز چهارشنبه 
3 آذرماه ادامه خواهد داشــت. بیشترین مشارکت 
کتابفروشــى ها در طرح پاییزه کتــاب 1400 به 
استان هاى تهران، خراســان رضوى و اصفهان با 
145، 117 و 94 کتابفروشــى تعلق دارد. در طرح 
پاییزه کتاب 1400 خریداران مى توانند کتاب هاى 
تألیفى را با یارانه 20 درصدى و کتاب هاى ترجمه 
را با یارانه 15 درصدى از کتابفروشــى هاى عضو 

طرح خریدارى کنند. 

خواننده ُلر 
در آتش سوخت

   ایســنا | «سجاد رزمجویى»، خواننده لُر به 
دلیل آتش ســوزى منزلش و علیرغم تالش کادر 
پزشکى، سه شنبه 25 آبان ماه در سن 41 سالگى 
درگذشــت. رزمجو خواننده لر متولد سال 1359 
در یاسوج اهل نورآباد ممســنى بود و آهنگ ها و 
ترانه هاى محلى و لرى او بسیار پرطرفدار است. وى 
یکى از خوانندگان صاحب سبک لرى و شروه خوان 
و آوازه خوان محلى بــود که بین مردم بختیارى و 
لرى محبوبیت زیادى داشــت و در عروسى ها و 

مراسم عزا برنامه اجرا مى کرد. 

واکنش «کیهان»
 به بیانیه فرهادى

   ایران آرت | روز ســه شــنبه اصغر فرهادى 
بیانیه اى منتشــر کرد که واکنش هاى بیشمارى 
به دنبال داشــت. «کیهان» در این مورد نوشت: 
تناقض هاى آقاى کارگردان در این بیانیه تمامى 
ندارد. او ظاهراً از انتســابش به حکومت و دولت 
ایران برآشــفته اما باید به یاد بیاورد آن زمان که 
از دریافت جایزه اســکار به خود مى بالید و اعتبار 
جهانى(!) کسب مى کرد؛ با کمال تأسف فیلمش 
با حمایت حکومتى و از طــرف نهادهاى دولتى 
همین حکومت به آکادمى  اســکار معرفى شــده 
بود... فرهادى همزمــان مى خواهد با حکومت و 
ضد حکومت باشــد؛ تناقضى که انگار این روزها 

آزارش مى دهد.

برنج 
از کى ارزان مى شود؟

   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | معاون 
بازرگانى داخلى شرکت بازرگانى دولتى گفت: 
عرضه برنج هاى فعلى مربوط به ثبت سفارش 
ماه هاى قبل است، از این رو اثر کاهش قیمت 
جهانى برنج در ماه هاى آتى مشخص مى شود. 
حسن حنان در خصوص کاهش قیمت جهانى 
برنج همزمان با ورود محصول جدید و افزایش 
عرضه در بازار، اظهار کرد: براى هر ثبت سفارش 
سه تا چهار ماه زمان نیاز است، لذا کاهش قیمت 
جهانى برنج تایلندى اثر خود را در سه تا چهار ماه 

آینده بر بازار  مى گذارد.

کشاورز خوزستانى
 آزاد شد

   برنــا | کشاورز روستایى اهل دزپارت استان 
خوزســتان از زندان آزاد شــد. درپى شکایت 
دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز و شبکه 
بهداشت دهدز در خردادماه علیه یک کشاورز به 
اتهام تخریب شیشه هاى بالگرد اورژانس هوایى، 
پرونده تشکیل شد. این بالگرد براى انتقال بیمار 
قلبى به منطقه صعب العبور اعزام و به ناچار در 
زمین کشاورزى متهم فرود آمده بود. حکم جلب 
متهم در خردادماه جــارى صادر و محکوم علیه 
روانه زندان رامهرمز شــد اما در نهایت مشمول 
کاهش مجازات شد. در همین راستا کل مجازات 
محکوم علیه به ســه ماه حبس تقلیل یافت و از 

زندان آزاد شد.

آقازاده هاى خارج نشین
   عصر ایــران |یک عضو کمیســیون امنیت ملى 
و سیاســت خارجى مجلــس گفت: خیــل عظیمى از 
آقازاده ها اکنون با ثروت هاى افسانه اى در کشورهاى 
خارجى زندگى مى کننــد. مرتضى محمودوند گفت: با 
البى و رانت خوارى، ثروت این مردم در کشــورهایى 

همچون کانادا، اتریش و سوئیس مى باشد.

چگونه متوجه شدید؟
   روزنامه جمهورى اسالمى | وزیر کشور 
براى پاســخ دادن به ســئوال هاى زیادى که در افکار 
عمومى نسبت به انتصاب استانداران نظامى وجود دارد، 
گفته است خواسِت اکثریت مردم انتخاب استاندار نظامى 
است که ما در مقابل بسیارى از این خواسته ها ایستادگى 
کرده ایم! سردار وحیدى نگفته است این خواست مردم را 
چگونه متوجه شده؟ مهمتر اینکه اگر از مردم استان ها 
نام استاندار را بپرسند نمى توانند جواب دهند. پس چگونه 

خواستار استاندار نظامى شده اند؟! 

فروش130 زن 
   بهار | نیروهاى طالبان یک مرد را به اتهام فروش 
130 زن شوهردار به چند والیت دیگر بازداشت کردند. 
فرمانده والیت جوزجان با تأیید این خبر و دســتگیرى 
متهم گفت؛ در چندین عملیات هدفمندانه توانســتند 

مجرم را شناسایى و بازداشت کنند. 

بازى بازماندگان دیکتاتورها!
   بهــار | «رغد صدام» دختر ارشد «صدام حسین»، 
رئیس جمهورى اســبق عراق، در پیامى اعالم نامزدى 
«سیف االســالم قذافى» فرزند «معمر قذافى»، رهبر 
سابق لیبى، براى انتخابات ریاست جمهورى را تبریک 
گفت. رغد، در توییتى نوشت: «دعاى من براى شما این 
است که به جایگاهى که شایسته شماست بازگردید و به 
لیبى خدمت کنید و کشــورتان را به جایگاه واقعى خود 

بازگردانید.»

نامه انتقادى مرندى 
   دیده بــان ایران | ســید علیرضا مرندى، رئیس 
فرهنگستان علوم پزشکى کشــور در نامه اى به محمد 
على زلفى گل، وزیر علوم خواهان تجدید نظر در حوزه 
ادغام آموزش پزشکى و آموزش عالى شد. در این نامه 
آمده است: «با استدالل شما در بیاناتى که ایراد کردید اگر 
برخى از عوامل مرتبط با سالمت که با رشته روانشناسى، 
علوم انسانى و علوم دینى، کشاورزى و غیره نیز مرتبط 
است آیا دلیل بر آن است که وزارت هاى علوم و بهداشت 

و حوزه علمیه و کشاورزى و غیره ادغام شوند؟» 

پرونده عنابستانى بسته شد
   انتخاب | سردار حاجیان، سخنگوى نیروى انتظامى 
درباره پرونده شکایت ســرباز وظیفه ناجا از على اصغر 
عنابستانى نماینده مجلس گفت: این پرونده با صلحى 
که میان دوطرف به وجود آمد مختومه اعالم شد. آقاى 
عنابستانى قبل از صدور حکم از شاکى پرونده دلجویى 
و رضایت او را جلب کرد. او گفت: قاضى پرونده قرار نیز 
صادر و به آن رسیدگى کرد اما رضایت شاکى توسط آقاى 

عنابستانى جلب شد.

هشدار به نمایندگان خسته!
   ایسنا |محمدباقر قالیباف در جلسه علنى چهارشنبه 
مجلس شوراى اســالمى و در جریان بررسى ایرادات 
شــوراى نگهبان در طرح الزام به ثبت رسمى معامالت 
اموال غیرمنقول خطاب به نمایندگانى که در رأى گیرى 
شرکت نمى کنند، گفت: دوســتانى که در رأى گیرى 
شرکت نمى کنند و خسته هستند، اسامى شان را اعالم 
مى کنیم. معموًال در هر جلسه علنى، رئیس مجلس و 
رؤساى جلســه مکرراً از نمایندگان مى خواهند که در
 رأى گیــرى دربــاره طــرح هــا و لوایــح مختلف 

شرکت کنند.

خبرخوان

در کتاب جدیــدى که به زودى روانه بازار نشــر آمریکا 
مى شــود، چگونگى منصرف کــردن «دونالد ترامپ» 
از حمله نظامى به ایران از ســوى «کریســتوفر میلر» 

سرپرست وقت وزارت دفاع آمریکا تشریح شده است.
میلر که جانشین «مارك اســپر» وزیر دفاع برکنار شده 
کابینه ترامپ شده بود، درســت در زمانى که ترامپ در 
واپسین هفته هاى حضورش در کاخ سفید در فکر حمله 

به ایران بود، سرپرست وزارت دفاع شد.
تاکتیک میلر براى منصرف ساختن ترامپ از ماجراجویى 
نظامى در واپســین روزهاى حضورش در کاخ ســفید، 
ایفاى نقش مدافع تمام عیار اقدام نظامى علیه ایران بوده 
است. در واقع بنا بر روایت کتاب، میلر مى کوشید حتى 
دیوانه تر از تندروتریــن حامیان اقدام نظامى علیه ایران 
جلوه کند و در کنار آن پیامدهاى اقدام نظامى علیه ایران 

را برجسته کند.
میلر گفته بود هدف او همانند سلف برکنار شده اش مارك 
اســپر، جلوگیرى از کودتاى احتمالى ترامپ براى باقى 
ماندن در قدرت، جلوگیرى از ماجراجویى نظامى ترامپ 
در واپسین روزها و نیز ممانعت از حضور نیروهاى نظامى 
آمریکا در خیابان ها بوده است؛ که البته او در تحقق هدف 

سومش ناکام ماند.
بر اساس روایت کتاب، استراتژى مهار میلر در جلسه 12 
نوامبر 2020 در دفتر بیضى شــکل کاخ سفید با حضور 
ترامپ، معاون رئیس جمهورى «مایک پنس»، وزیر امور 
خارجه «مایک پمپئو»، رئیس ســتاد مشترك «مارك 
میلر»، مشــاور امنیت ملى «رابرت اوبرایــن» و وزیر 

خزانه دارى «استیون منوچین» آشکار شد.
این جلسه پس از گزارش فصلى آژانس بین المللى انرژى 
هسته اى درباره فعالیت هاى هسته اى ایران تشکیل شده 
بود و هدف آن بررســى گزینه حمله نظامى براى از بین 

بردن تأسیسات هسته اى ایران بوده است.
گزارش آژانس نشــان مى داد که ایران ذخایر اورانیوم 
غنى شده خود را به طور چشمگیرى افزایش داده است و 
مى تواند تنها ظرف شش ماه اورانیوم با خلوص باال براى 

ساخت دو بمب اتمى تولید کند و ترامپ و تیمش در حال 
بحث در مورد چگونگى واکنش آمریکا بودند.

در این جلســه ترامپ به کریســتوفر میلر رو کرد و از او 
پرسید که آیا مى توان برنامه هسته اى ایران را با حمالت 

نظامى از بین برد؟
میلر ســریعًا پاســخ داد: «بله، آقاى رئیس جمهور. ما 
کامًال مى توانیم این کار را انجام دهیم.» میلر در ادامه 
به جزئیات طرحى پرداخت که شــامل حمله همزمان با 
بیش از صد هواپیماى جنگنده آمریکا به ایران مى شود و 
همزمان به ترامپ هشدار داد که جمهورى اسالمى ایران 

داراى سیستم هاى پیشرفته دفاع هوایى است.

او گفت: «احتماًال برخى از هواپیماها را از دست خواهیم 
داد. البته این جزئى از ماهیت جنگ است. احتماًال خواهید 
دید که در این حمله 3، 4 و یا 6 هواپیماى ما ساقط شوند. 
من فقط مى خواهم مطمئن شوم که شما مشکلى با این 

مسئله نداشته باشید.»
سپس ترامپ و کریستوفر میلر به جزئیات چگونگى وقوع 
چنین حمله اى، از جمله تدارکات محل ســوختگیرى و 

نشست وبرخاست هواپیماها پرداختند.
بر اســاس روایت کتاب، پمپئو که با حساسیت و تعجب 
شاهد گفتگوى ترامپ و میلر در این جلسه بوده از شوق 
میلر براى اقدام نظامى علیه ایران شگفت زده شده و در 

نهایت به میلر مى گوید با توجه به پیامدها، انجام چنین 
حمله اى اشتباه است و احتماًال منجر به جنگ بزرگ ترى 

در منطقه مى شود.
بر اســاس روایت کتاب، پمپئو که خود از شاهین هاى 
کابینه ترامپ بود و از نقش بازى کردن کریستوفر میلر 
بى اطالع بوده پس از جلســه با «بیل بار» دادستان کل 
وقت آمریکا تماس تلفنى گرفتــه و نگرانى هاى خود را 
درباره کادر رهبرى (سرپرست موقت) وزارت دفاع آمریکا 
بیان کرده و مى گوید از این بیــم دارد که رهبرى جدید 
پنتاگون در روزهاى باقیمانده دولت ترامپ، آمریکا را به 

جنگ با ایران بکشاند.

در جلسه 22 آبان سال پیش کاخ سفید چه گذشت؟

نقشه عجیب براى منصرف کردن «ترامپ»
 از حمله به ایران

در چند روز گذشــته افزایش قیمت خودرو به شــکل 
ناگهانى اتفاق افتاد، آن هم زمانى که هنوز مهلت مصوبه 
شوراى رقابت براى افزایش قیمت تا پایان آبان ماه به 
اتمام نرســیده بود. حتى بعد از اینکه خودروساز ها بین 
10 تا 19 درصد خودرو را گران کردند و دوباره قیمت ها 
دستورى پایین آمد قیمت خودرو نه تنها در بازار کاهش 
نیافت که حاال کار به جایى رســیده است که محسن 
بهرامى ارض اقدس، عضو شوراى رقابت از پراید 195 

میلیون تومانى خبر داده است.
قیمت انواع مدل هاى پراید در بازار از 139 میلیون تومان 

شروع مى شــود. پراید مدل 132 معادل 139 میلیون 
تومان، پراید مدل 131 معــادل 145 میلیون تومان و 
پراید مدل 111 هم بیش از 164 میلیون تومان از سطح 

بازار گزارش شده است.
خودروى پراید هرچند براى بازار داخل تولید نمى شود، 
اما همچنان از خودرو هاى پرتقاضاى بازار است و به دلیل 
جوابگو نبودن جایگزین هاى پراید براى متقاضیان پراید 
به نظر مى رسد همچنان روند قیمتى این خودرو صعودى 
باقى مانده اســت. اگر در ادامه نیــز تولید خودرو هاى 
ارزان قیمت بازار افزایش پیدا نکند ممکن اســت روند 

نگران کننده قیمت خودرو ادامه یابد. 
افزایش قیمت پراید باعث شــد بسیارى از کاربران این 
خودرو را با قیمت چند خودروى کار کرده خارجى مقایسه 
کنند که یکى از آنها بى ام دبلیو ساخت سال 2011 است 
که در کشور آلمان به قیمت 5000 یورو عرضه مى شود 

یعنى حدود 1500 یورو ارزان تر از پراید ما! 
کاربران شبکه هاى اجتماعى هم با قیمت 195 میلیونى 

پراید شوخى کردند که دو تا از آنها را  مى خوانید:
  من از پراید 195 میلیونى انتظار دارم خودش صبح به 

صبح بره نون بگیره.
  پراید تنها در یک صورت 195 میلیون مى ارزه که توى 

داشبوردش 180 میلیون پول باشه!

یک بار دیگر بخوانید؛ پراید 195میلیون تومان!

یکى از تبعات تغییرات اقلیمى باال آمدن سطح آب هاى 
آزاد بر اثر آب شــدن یخ هاى قطبى است و پیش بینى 
مى شــود در صورت افزایش 1/5 درجه اى دماى هوا تا 
سال 2050، سکونتگاه 510 میلیون نفر در سراسر جهان 
تحت تأثیر این پدیده قرار گیرد و در این میان حتى احتمال 
غرق شدن کامل برخى جزایر کوچک و به زیر آب رفتن 
بخشى از سواحل کشورهایى که در حاشیه دریاهاى آزاد 

و اقیانوس ها قرار دارند، وجود دارد.
در این میان سئوال مهم این اســت که با توجه به اینکه 
سواحل و جزایر جنوب ایران در حاشیه آب هاى آزاد قرار 
گرفته اند، باال آمدن سطح آب هاى آزاد دقیقاً چه تأثیرى 

بر جنوب ایران خواهد گذاشت؟
احمدرضا الهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایى و 
تاالب هاى ســازمان حفاظت محیط زیست در این باره 
گفت: با توجه به اینکه خلیج فارس از طریق تنگه هرمز 
به دریاى عمان متصل شده است و همچنین با توجه به 
فرورفتگى خاصى که در ساحل دریاى عمان وجود دارد، 
تأثیر باال آمدن سطح آب هاى آزاد بر خلیج فارس بیشتر 

از چند سانتیمتر نخواهد بود.

وى افزود: بــا توجه بــه تأثیر محدود باال آمدن ســطح 
آب هاى آزاد بر خلیج فارس، بدون شــک تا سال 2050 
هیچ کدام از جزایر این منطقه به زیــر آب نخواهند رفت 
و اساسًا در 30 سال آینده، ســواحل و جزایر جنوب ایران 
چندان تحت تأثیر باال آمدن ســطح آب هــاى آزاد قرار 
نخواهند گرفت. الهیجان زاده همچنین با اشاره به موضوع 
پس روى آب دریاى خزر در سال هاى آتى عنوان کرد: پس 
روى دریاى خزر به دلیل تبعات ناشى از تغییرات اقلیمى تا 

سال 2050 ادامه خواهد یافت.
معاون محیط دریایى ســازمان محیط زیست ادامه داد: 
50 درصد دلیل پس روى آب دریاى خزر، افزایش میزان 
تبخیر از سطح این دریا به دلیل گرمایش جهانى و تغییرات 
اقلیمى است و اگر روند کنونى پسروى دریاى خزر ادامه 
یابد، مساحت این دریا به میزان 20 تا 25 درصد کاهش 

خواهد یافت.
وى در پایان تصریح کرد: عمــده پس روى دریاى خزر 
مربوط به قسمت شــمالى این دریا یعنى ساحل روسیه 
خواهد بود و ســواحل شــمال ایران کمتر تحت تأثیر 

پس روى دریاى خزر قرار مى گیرند.

تأثیر تغییرات اقلیمى روى خزر و خلیج فارس
کارمند و مســئول امور ادارى مدیریت درمان تأمین 

اجتماعى استان زنجان اقدام به خودکشى کرد.
«محمد رضا آهنگرى» به دلیل  مشــکالتى که گفته 
مى شود بخشى از آن به شغل او مربوط است، اقدام به 

خودکشى کرد.
یکى از دوستان این فرد به «ایلنا» گفت: محمدرضا  طى 
دو سال اخیر به شدت تحت فشار روحى و جسمى بود. 
بخشى از فشارها به دلیل عدم دریافت برخى از مزایاى 

شغلى اش بود که مدام درباره آنها صحبت  مى کرد.
این فرد افزود: محمد رضا  از اینکه نتوانسته بود مسئوالن 
ســازمان را براى دریافت حق و حقوق شغلى اش  قانع 
کند، در عذاب بود و آنطور کــه خودش مى گفت ادامه 
وضعیت برایش دشــوار شده 
بود و عاقبت زمانى که همسر 
و  پسر  11ســاله اش در خانه 
نبودند، متأســفانه کار خودش 

را کرد. 
على محمدى، مدیــر درمان 
تأمیــن اجتماعــى زنجان اما 
با تکذیب دالیل خودکشــى  
محمدرضــا آهنگرانــى بــه 
کارى  مشــکالت  دالیــل 
گفت: ایشــان در منزل اقدام 
به خودکشــى کرد و هنوز دلیل آن مشــخص نشده 
است. موضوع توسط عوامل قضایى در دست بررسى 
اســت که پس از نتیجه گیرى حتمًا توســط این نهاد

 اعالم خواهد شد.

خودکشى یک مقام مسئول در زنجان



استاناستان 03034182 سال هجدهمپنج شنبه  27  آبان  ماه   1400

هوا از امروز سرد مى شود
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از بارندگى در سراسـر استان در شـبانه روز منتهى به 
روز چهارشـنبه خبـر داد و گفت: بارش بـرف مناطق 
غرب استان و سرچشـمه هاى زایندرود را سفیدپوش 
کـرد. آسـیه آقایـى از خـروج تدریجـى این سـامانه 
بارشى از شـامگاه دیروز چهارشـنبه از استان خبر داد 
و گفت: دماى هـواى اسـتان روز پنجشـنبه (امروز) 
افت محسوسـى دارد و کمینـه دما بین 4 تـا 6 درجه 

سانتیگراد کاهش مى یابد.

یک انتصاب جدید
مهدى بنکـدار به عنوان مدیر جدید موسسـه تنظیم 
و نشـر آثار امـام خمینـى (ره) در اصفهـان منصوب 
شـد. وى گفـت: برنامه هـاى مـا در دفتـر اصفهان 
ایـن اسـت کـه بـا تمرکـز بـر فعالیت هـاى هنرى 
بتوانیـم مـوج جدیـد در نشـاط وزندگى آثـار هنرى 
رابـا جـذب هنرمنـدان در اصفهـان و کل کشـور را 

ایجاد کنیم. 

واگذارى 1600 فقره انشعاب
عملیـات واگذارى بیـش از 1600 فقره انشـعاب آب 
و فاضـالب در منطقه 4 اصفهـان انجام شـد. از این 
تعداد انشعاب واگذار شده به ترتیب 64 فقره واگذارى 
انشـعاب و 756  آحاد آب بوده اسـت و   بدین ترتیب 
تعداد کل انشعابات واگذار شـده آب در منطقه از ابتدا 
تاکنـون به حـدود 120 هـزار فقره رسـید. همچنین 
انشـعاب واگذار شـده فاضالب 67  انشـعاب و 754 
آحاد بوده اسـت که تعداد کل انشـعابات واگذار شده 
فاضـالب در منطقه از ابتـدا تاکنون به بیـش از 109 

هزار فقره رسید.

مرد سال صنعت فوالد
منصور یزدى زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان براى 
دومین بار مرد سال صنعت فوالد شـد. یزدى زاده در 
نظر سنجى که از سوى موسسه پلنر برگزار شد با سه 
هزار و 800 راى مسـتقیم براى دومین بـار به عنوان 
مرد سال صنعت فوالد انتخاب شد. وى در کنفرانس 
استیل پرایس هم در نظر سنجى از فعاالن بازار فوالد 
و مواد اولیه سـال 1398 بـه عنوان مرد سـال فوالد 
ایران معرفى شده بود. یزدى زاده از شهریور سال 96 
تا خرداد 97 به عنوان مدیرعامل شـرکت ملى فوالد 

ایران فعالیت مى کرد.

چه خبر از انسولین
 بیماران دیابتى؟

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان مى گوید: مشکالت 
ماه هاى گذشـته که پیش روى بیماران دیابتى بوده 
برطرف شده اسـت. بعد از گالیه مردم از مشکالتى، 
چون کمبود دارو ها و لوازم مربوط به بیماران دیابتى، 
معاون غذا و داروى دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان 
از برطرف شدن مشکالت موجود در ماه هاى گذشته 
خبـر داد و گفـت: انسـولین در داروخانه هـاى شـهر 
موجـود اسـت. محمـود اعتبـارى از پوشـش کامِل 
بیمه اى انسـولین و تامین آن در داروخانه ها خبر داد 
و از مردم خواسـت اگر مشـکلى بود، با سـامانه 190 

تماس بگیرند.

سفر اعضاى کمیسیون 
فرهنگى مجلس به اصفهان 

اعضاى کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى 
امروز پنج شنبه (27 آبان ماه ) به اصفهان سفر خواهند 
کـرد. آن هـا  در پایـان روز پنجشـنبه در محله کمتر 
برخوردار حصـه حاضر مى شـوند و در ایـن محله اى 
حاشـیه اى نیز بازدید خواهنـد داشـت. در روز جمعه 
بازدید از تخت فـوالد، جلسـه با نخبگان ورزشـى و 
فرهنگى، حضور در نماز جمعه، بازدید از گذر فرهنگى 
چهارباغ و حضور در مراسـم 25 آبان در میدان نقش 
جهان از جمله برنامه هاى اعضاى کمیسیون فرهنگى 

مجلس در سفر به اصفهان است.

خبر

مدیر روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: 
ذخیره مخزن ســد زاینده رود به 171 میلیون مترمکعب 
رسید و ورودى به آن هم اکنون 6 مترمکعب بر ثانیه است.

محمد شفائى با اشاره به جمع کل بارش هاى سامانه اخیر 
در کوهرنگ، افزود: بارش در منطقه کوهرنگ متاسفانه 
کمتر از میزان مورد انتظار بوده به گونه اى که بارندگى ها 

در مجموع 26 میلیمتر بوده است.
وى خاطرنشان کرد: بارش در مدت زمان مشابه نسبت 
به سال گذشــته افزایش داشته اما نســبت به میانگین 
درازمدت کاهش داشته اســت و میزان بارش در مدت 
مشابه ســال قبل 14 میلیمتر و میانگین بلند مدت 117 

میلیمتر بوده است.
شفائى با اشــاره به ایســتگاه چلگرد به عنوان ایستگاه 
شاخص زاینده رود و تأثیر بارندگى هاى اخیر یادآور شد: 
بارندگى ها نتوانسته است در حد انتظار ورودى ها را افزایش 
بدهد اما براى اینکه بتوانیم حجم سد زاینده رود را تثبیت و 
تا حد امکان از بارندگى ها، این نعمت الهى استفاده کنیم، 
خروجى از سد زاینده رود کاهش داده شده تا از آورد بین 

حوضه اى حداکثر استفاده شود.
مدیر روابط عمومى شــرکت آب منطقــه اى اصفهان 
افزود: خروجى سد زاینده رود اکنون به کمترین میزان در 

سال هاى اخیر کاهش پیدا کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلــس پیرامون آلودگى هواى 
اســتان اصفهان گفت: متاســفانه وضعیتى که امروز ما با 
آن درگیریم، نتیجه بى توجهى مدیران بوده و این مشــکل 
به شرط پیگیرى و اجراى مستمر قوانین هواى پاك، قابل 

حل است.
مهدى طغیانى با بیان اینکه معضل آلودگى هوا در کوتاه مدت 
قابل حل نیست، خاطرنشان کرد: براى حل مشکل آلودگى ها 
اقداماتى که الزم اســت انجام شود بایستى به طور مستمر 
پیگیرى شود و اینطور نیســت که یک شبه معضل آلودگى 
هواى کالن شــهرى مثل اصفهان را حل و ســفره آن را 

جمع کرد.

طغیانى پیرامون نظریه انتقال صنایع بزرگ از جمله فوالد، 
ذوب آهن، پاالیشــگاه و غیره از اصفهان به دیگر استان ها 
بیان کرد: مسئله ما در واقع این است که آلودگى نباشد؛ ما در 
برخى کشورهاى اروپایى داریم کارخانه فوالدى که در وسط 
شهر ایجاد شده و مردم نیز در اطراف آن با آسایش و بدون 
مشکل زندگى مى کنند اما متاسفانه کارخانه سیمان ما در 
50 کیلومترى شهر ایجاد شده و مردم اطراف خود را عاصى 
کرده است. وى ادامه داد: توسعه صنعت پایدار به این معنى 
است که صنعت کار خود را بکند و مردم آسایش داشته باشند. 
بحث هایى که پیرامون انتقال صنایع بزرگ مطرح مى شود، 

کار غیرممکنى نیست اما بسیار پرهزینه و دشوارى است.

آلودگى هواى اصفهان
 قابل حل است

کاهش خروجى سد زاینده رود 
به کمترین میزان 

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکه روند ابتــالى احتمالى دانش 
آموزان به کرونا را زیر نظر داریم و تاکنون مشــکل 
عمده اى به وجود نیامده است، گفت: به هر حال باید 
از این مراحل عبور کنیم و نمى شود تا ابد نشست تا 
بیمارى به طور کلى حذف شــود و بعد فعالیت هاى 

علمى و اجتماعى را شروع کنیم.
رضا فدایى در مورد شیوع آنفلوآنزا در اصفهان، اظهار 
کرد: در بین نمونه هاى تست شــده براى آنفلوآنزا، 
کمتر از یک درصد نمونه مثبت پیدا کرده ایم و هنوز 

این بیمارى به صورت جدى خود را  نشان نداده است 
در حالى کــه در فصل پاییز، انتظار شــیوع آنفلوآنزا 

وجود دارد.
وى با بیان اینکه سال گذشــته نیز آنفلوآنزا در فصل 
پاییز شــیوع پیدا نکرد، گفت: واکســن آنفلوآنزا در 
داروخانه هــا وجــود دارد و به متقاضیــان فروخته 
مى شــود، ما هم در سیســتم دولتى حدود 36 هزار 
دوز واکسن آنفلوآنزا گرفتیم که بین کادر پزشکى و 
گروه هاى آسیب پذیرى که وزارت بهداشت تعیین 

کرده بود توزیع کردیم.

روند ابتالى دانش آموزان به کرونا را زیر نظر داریم

رئیس اداره بهزیستى شهرستان اردستان گفت: چند 
روز گذشــته گزارش هایى مبنى بر ضرب و شتم در 
کمپ ترك اعتیاد اردستان در فضاى مجازى منتشر 

شد که اداره بهزیستى این موضوع را تأیید نمى کند.
محمدعلى مطلب زاده اظهار کرد: مراکز کمپ ترك 
اعتیاد باید دستورالعمل سازمان بهزیستى را به طور 
کامل رعایت کنند و تخطــى از آن از هر نظر تخلف 

است و با آن برخورد خواهد شد. 
وى افزود: نظارت سازمان بهزیستى بر روى مراکز 
ترك اعتیاد به صــورت دوره اى انجام مى شــود و 

بر اساس شاخص ها، چک فهرســت ها و بر مبناى 
دستورالعمل هاى موجود این نظارت صورت مى گیرد.
رئیس اداره بهزیستى شهرستان اردستان با بیان اینکه 
گزارش هایى از نوع برخــورد و خدمات کمپ ترك 
اعتیاد به ما رسیده که با ورود همکاران ما از مسئول 
مربوط تعهد گرفته شد، تصریح کرد: چند روز گذشته 
گزارش هایى مبنى بر ضرب و شــتم در کمپ ترك 
اعتیاد اردستان در فضاى مجازى منتشر شد که اداره 
بهزیستى این موضوع را رد مى کند، ولى کمبودهایى 

وجود دارد که تذکر داده شده است.

تکذیب ضرب و شتم در کمپ ترك اعتیاد اردستان

مدیرعامل مجموعه اصفهان ســیتى ســنتر گفت: 
استادهاى بزرگى به من درس کارآفرینى دادند؛ من 
نیز با حضور در دبیرستان و دانشگاه هزاران صرامى را 

پرورش و تحویل جامعه خواهم داد.
مسعود صرامى در اختتامیه هفته کار آفرینى با رویکرد 
تحوالت دیجیتال و دوره پســا کرونا اظهار کرد: دو 
ســال پیش به صورت فورى تصمیم به ساخت یک 
بیمارستان و هتل گرفتم که قرار بود افرادى در این 

مکان زندگى کنند که به جهت بیمارى امیدى به زنده 
بودن نداشــتند؛ بر همین اساس امکاناتى براى امید 
بخشــیدن به بیماران در این مکان پیش بینى شده 

است که تا دو سال آینده بهره بردارى خواهد شد.
وى تاکیــد کرد: اســتادهاى بزرگى بــه من درس 
کارآفرینــى دادند؛ من نیز با حضور در دبیرســتان و 
دانشگاه، هزاران صرامى را پرورش و تحویل جامعه 

خواهم داد.

هزاران کارآفرین تحویل جامعه خواهم داد

پیکر دو شــهید اصفهانى گمنــام ارتش جمهورى 
اســالمى ایران پس از ســال ها انتظــار که یاس 
وجودشان در رفسنجان و بیرجند عطرافشانى مى کرد 

و زیارتگاه عاشقان بود، شناسایى شدند.
شهید اصغر رستمى شاهپورآبادى، زاده شهر شاهپور 
آباد اصفهان اســت و در ســال 67 بــه درجه رفیع 
شهادت رســیده اســت پیکر مطهر این شهید در 
سال 1387 در تفحص شهدا پیدا شده و به صورت 

خوشــنام در دانشــگاه آزاد اســالمى بیرجند دفن 
شده است.

شهید مهدى تحویلیان دیگر شهید تازه تفحص شده 
اصفهانى ارتش جمهورى اسالمى ایران است، او در 
21 تیر ماه سال 1367 در منطقه دهلران در منطقه 
زبیدات به شهادت رسید و سال 87 در دانشگاه ولى 
عصر رفسنجان به عنوان شهید خوشنام دفن شده 

است.

شناسایى پیکر 2 شهید گمنام اصفهانى ارتش

دبیر اجرایى خانــه کارگــر اصفهان گفت: بــا تغییر و 
اصالح قانون کار بیش از ســه میلیون نفر آواره و از کار 

بیکار مى شوند.
حمیدرضا امینى در یــک مصاحبــه مطبوعاتى که به 
مناسبت سالروز تصویب قانون کار با جمعى از خبرنگاران 
برگزار شده بود، افزود: برخى به قانون فعلى کار اعتراض 
مى کنند، در حالى که اگر اصالحیه اى در این قانون ایجاد 
شود، بسیارى از کارگران متضرر خواهند شد. وى ادامه 
داد: اصالح قانون کار منجر به اخالل در توسعه و صنعت 
و اشتغال خواهد شد و کســانى که به دنبال این موضوع 

هستند، تفکر اشتغال ندارند.
امینى با اعالم اینکه قانون کار، دومین قانون اساســى 
کشور به شمار مى رود که داراى ارزش و اهمیت بسیارى، 
هم در کشور ما و هم در کشــورهاى دیگر است تصریح 
کرد: این قانون حاصل دســتاوردهاى سه قشر از جامعه 

کارگرى است.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان اضافه کرد: این قانون 
با امنیت اقتصادى و سیاستگذارى هاى کالن در کشور 
ارتباط دارد و اگر مورد اصالح قرار گیرد، حداقل نیازهاى 

کارگران را نیز تأمین نخواهد کرد.
وى با اعالم اینکه با اصالح این قانون، کارگاه هایى که 
زیر ده نفر اشتغال داشته باشند از شمول قانون کار خارج 
مى شــوند، تأکید کرد: این کارگاه ها معموًال در روستاها 
هســتند و این امر موجب مهاجرت کارگران به شهرها و 

تبعات امنیتى و اجتماعى خواهد شد.
امینى تصریح کرد: در ســال 68 هم کــه مناطق آزاد و 
تجارى از شمول قانون کار حذف شدند باید دید چه اتفاقى 

براى اشتغال افتاد.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهــان ادامه داد: 38 نماینده 

مجلس که شامل ســه نماینده اصفهانى هم مى شوند، 
این اصالحیه را امضا کرده اند که یا موضوع اشــتغال را 
نمى داننــد و یا آگاهى از تضییع شــدن حقوق کارگران 

ندارند.
امینى تأکید کرد: ما اکنون 45 میلیون نفر بیمه شده تأمین 
اجتماعى داریم که با این تصمیم نمى توانند امرار معاش 
کنند و این مسئله باعث اعتراض هاى زیادى خواهد شد.

دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان گفت: در مجلس پنجم 
نیز که اکثراً جزو جناح اصولگرا بودند، چنین اتفاقى افتاد و 
در بحث اشتغال خدشه وارد شد. وى افزود: امروز اقتصاد 
بیمار است و باید براى توسعه اشــتغال، قوانین دست و 

پاگیر حذف شود.
امینى با اشاره به سخنان اخیر وزیر نیز بیان کرد: گفته شده 
که ساالنه به 3/5 میلیون شغل نیاز داریم، در حالى که در 
بهترین حالت توانسته ایم 900 هزار شغل ایجاد کنیم و 

جامعه کارگرى امروز با مشکالت فراوانى روبه رو است.
وى تصریح کرد: جامعه کارگرى در بى ســر و ســامانى 
جامعه و اقتصاد نقشى ندارد و آنچه اکنون باعث بیکارى 
و مشکالت عدیده است، قهر ما با دنیا و وجود تحریم ها 

است.
امینى با تأکید بر اینکه مسئوالن کشــور باید بدانند که 
سکان مدیریتى را به چه کســانى مى سپارند، گفت: در 
دوره آقاى احمدى نژاد، بزرگ ترین ضربه به پیکره تأمین 
اجتماعى وارد شــد و دلیل آن نیز عدم ثبات مدیریتى و 

عوض شدن هشت مدیر در این سازمان بود.
وى افزود: اکنون حداقل حقوق یــک کارگر، تنها یک 
چهارم سبد هزینه هاى او را تأمین مى کند و این قانون 

باعث مى شود که حتى یک شکم ساده نیز سیر نشود.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان، در رابطه با یکسان سازى 
حقوق بازنشستگان نیز بیان داشــت: بعداز سالیان سال 

کانون بازنشستگان همت کردند و قانون همسان سازى 
حقوق بازنشســتگان را رها نکردند اما عمًال آنچه اتفاق 

افتاد همسان سازى نبود و باز هم تبعیض ها باقى ماند.
امینى تأکید کرد: تشــکل هاى کارگرى اصفهان، آماده 
مذاکره با نمایندگان مجلس هســتند و با اصالح قوانین 
مخالف نیســتیم، به این خاطر که به هر حال تکنولوژى 
تغییرات زیادى را با ســرعت زیاد ایجاد کرده است، اما 
این اقدام باید با مشورت و تصمیم هاى درست به دور از 

گرایشات سیاسى انجام شود.
دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهــان در بخش دیگرى از 
سخنانش با اشــاره به اینکه 95 درصد قراردادهایى که 
بین کارگر و کارفرما منعقد مى شود، موقت است، افزود: 
وقتى که عرضه و تقاضا براى اشتغال برابرى نکند، قدرت 

تصمیم گیرى و اراده از نیروى کار سلب مى شود.
■■■

در این نشست همچنین اصغر برشان، دبیر اجرایى خانه 
کارگر استان اصفهان نیز با اعالم اینکه امروز هیچکدام 
از کرسى نشینان مجلس از جامعه کارگرى نیستند گفت: 
متأسفانه همین موضوع باعث شده نمایندگان، از قوانین 
کار اطالع درســتى نداشته باشــند و نتوانند به درستى 
تصمیم بگیرند. وى در رابطه با فعالیت خانه کارگر گفت: 
قصد توسعه این تشکیالت را داریم و به همین خاطر در 
شهرستان هاى مختلف اصفهان، دفاتر نمایندگى ایجاد 
کرده ایم و مطابق اساسنامه در  شــهرهاى زرین شهر، 
خمینى شهر،شهرضا و مبارکه این دفاتر ایجاد شده است 
تا مردم براى گرفتن خدمات مجبور نباشند مسافت هاى 
طوالنى را طى کنند. برشان همچنین از ایجاد خدمات نرم 
افزارى و توسعه آموزش هاى مجازى خبر داد و گفت: تا 
کنون خانه کارگر اصفهان، بالغ بر 100 کد رشته آموزشى 

براى داوطلبان ایجاد کرده است.

دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان:

با اصالح قانون کار
 3 میلیون نفر از کار بیکار مى شوند

رئیس اداره بیمارى هاى معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت:  بیش از 2500 بیمار همودیالیز 
در 38 مرکز دیالیز اســتان در حال دریافت خدمات 

درمانى هستند.
شهربانو مظاهرى افزود: یکى از شاخص هاى مهم 
وزارت بهداشــت براى ارزیابى وضعیــت دیالیز در 

دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور، نسبت تعداد بیماران 
مزمن نارسایى کلیوى به تخت هاى دیالیز است که با 
تالش هاى صورت گرفته، اضافه شدن مراکز دیالیز 
جدیــد و افزایش تعداد تخت هاى بیمارســتانى این 

شاخص در استان اصفهان ارتقا یافته است.

وى با بیان اینکه در شهرستان هایى مانند نجف آباد 
و لنجان به دلیل کمبود فضا براى توسعه تخت هاى 
دیالیز با مشکالتى مواجه هستیم، اضافه کرد: در این 2 
شهرستان تعداد تخت ها نسبت به بیماران کمتر است 
هرچند اقداماتى براى رفع آن از سوى خیران و دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان براى راه اندازى بخش هاى 

دیالیز جدید در حال انجام است.
وى با اشاره به اینکه تنها راه درمان قطعى 
بیمارى مزمن کلیوى و دیالیزى، پیوند کلیه 
است، اضافه کرد: امیدواریم فرهنگ اهداى 
عضو از افراد مرگ مغزى در جامعه بیشــتر 

ترویج شود.
رییــس اداره بیمارى هــاى معاونــت 
درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
خاطرنشان کرد: در 2 سال گذشته به دلیل 
محدودیت ها و شرایط ناشــى از همه گیرى بیمارى 
کووید-19 میزان پیوند عضــو از جمله کلیه کاهش 
یافت و مطلوب نبود بطوریکه در اصفهان 2 مرکز مهم 
پیوند کلیه یعنى بیمارستان هاى الزهرا(س) و خورشید 

درگیر کرونا بودند.

شــهردار اصفهان گفت: دیپلماسى عمومى فارغ 
از دیپلماســى رسمى ســختى هاى خود را دارد و 
گروه هاى مردمى مى توانند ذیل دیپلماسى عمومى 

با یکدیگر تعامل داشته و ارتباط برقرار کنند.
على قاسم زاده در دیدار ســفیر بولیوى در ایران با 
بیان اینکه اصفهان شــهر مردمان مهمان دوست 
است، اظهار کرد: ما در شهردارى اصفهان عالقمند 

به دیپلماسى عمومى هستیم.
قاســم زاده تصریح کــرد: در حال حاضر شــهر 
اصفهان با 15 شــهر دنیا از قاره هاى اروپا و آسیا 
پیوند خواهرشهرى دارد و مى توانیم با فراهم کردن 
زمینه هاى خواهرخواندگى با یکى از شــهرهاى 
بولیوى از آمریکا جنوبى نیز این پیمان را امضا کنیم.

رومینا گوادالوپه پرز راموس، سفیر بولیوى در ایران 

هم گفت: پیوند خواهرشــهرى اصفهان و یکى از 
شهرهاى بولیوى نیازمند طى کردن فرآیندى است 
که با تمایل این پیشنهاد شــهردارى اصفهان را با 
اراده سیاسى که در کشور وجود دارد، به سمع و نظر 

دولت مرکزى رسانده و پیگیرى خواهم کرد.
سفیر بولیوى در ایران به بازدید خود از آثار تاریخى و 
معمارى شهر اشاره و اظهار کرد: میدان نقش جهان، 
مساجد ساخته شــده در این میدان و نیز پل هاى 
تاریخى در مســیر رودخانه زاینده رود سه مورد از 
زیبایى هاى برجسته اصفهان است. خوشحالم در 
سال 2019 که نخستین ماموریت دیپلماتیک خود 
را به عنوان سفیر در ایران دریافت کردم به اصفهانى 
سفر کردم که در آن زمان رودخانه زاینده رود از زیر 

پل هایش جارى بود.

2500 بیمار دیالیزى در استان اصفهان وجود دارد

آمادگى اصفهان براى عقد خواهرخواندگى با یکى از شهرهاى بولیوى

دریا قدرتى پور
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بازیگر پیشکسوت تئاتر و تلویزیون و سینما که این روزها هم وغمش بازى 
براى کودکان شده است از تجربه بازیگرى اش براى کودکان و جایگاه 

طنز در این عرصه سخن گفت.
«سعید امیرسلیمانى» از آن دســت هنرمندان پیشکسوتى است که هر 
نســلى براى خودش به صورت متفاوت و اختصاصــى از بازى هاى وى 
نوســتالژى دارد. هم نســالنش و اهالى تئاتر وى را با چهره هایى چون 
محمود دولت آبادى و مهدى فتحى و جعفر والى و دوســتى با جمشــید 
مشــایخى و على حاتمى به خاطر ســپرده اند. از فیلم هاى «ســلطان 
صاحبقران» و «هزاردستان» گرفته تا «سوته دالن» و «کمال الملک» 
خاطرات ماندگارى است که در دهه 50 از امیرسلیمانى ماندگار شده است.
«ســعید امیرســلیمانى» بعد از انقالب به فعالیت تئاترى و نویسندگى 
پرداخته است. ســال 67 با اجراى نمایش «ناهار لعنتى» در تئاتر شهر 
توانست فروش 500 هزارتومانى را ثبت کند و رکورددار فروش نمایش تا 
آن تاریخ شد. تا نسل دهه شصتى آنچه از «سعید امیرسلیمانى» در ذهن ها 
مانده است ایفاى نقش هاى جدى همراه با مطایبه و طنازى است اما دهه 
هفتادى ها و هشتادى ها وى را جور دیگرى مى شناسند. چهره محبوب 
کلبه عمو پورنگ و فیلم هاى کودك و نوجوان دیگر از امیرسلیمانى یک 

چهره طنز کودکانه اى را به خاطر دارند.

امیرســلیمانى درباره تجربه بازى براى کودکان در ایــن روزها عنوان 
کرد: «وقتى براى کودکان بازى مى کنم کودکى که در درونم هســت، 
غلیان پیــدا مى کند. من با این ســن وقتى در کارهاى کــودکان بازى 
مى کنم به شدت طراوت و جست وخیز و کودکى ام بیشتر مى شود و البته 
ناگفته نماند وقتى خودم همان فیلم را تماشا مى کنم مى گویم من چطور 
توانسته ام این گونه بازى و جست وخیز داشــته باشم. درواقع این همان 
کودك درونمان است که به ما کمک مى کند تا بتوانیم این کارها را انجام

 دهیم.»
این بازیگر پیشکسوت براى نســل نوجوان امروز که بسیار عالقه مند به 
بازیگرى هستند، گفت: «بازیگرى یک رشته است ولى باید آن را دنبال 
کرد و در آن رشته تحصیل کرد. باید با روش ها و متدهاى بازى از طریق 
آموزش آشنا شد. در جامعه ما پیش آمده که افرادى به طور یلخى به این 
کار آمده اند ولى اصولش این نیســت. من در این رشته تحصیل کرده ام 
و بچه هاى من هم در این رشــته تحصیل کرده انــد و هیچ کدام الکى و 

االبختکى به این کار وارد نشده اند.»
وى خطاب به کــودکان و نوجوانــان عالقه مند بــه بازیگرى گفت: 
«بچه هاى گلى که عالقه مندند وارد این رشــته شوند، بدانند این کار با 
مهندس یا پزشک شدن تفاوتى ندارد و کامًال حرفه تخصصى است، پس 

باید آموزش ببینند. این حرفه هم درس و دانشکده دارد که مى توان آن 
را دنبال کرد و اگر در سن کودکى وارد این حرفه شدند بازهم از آموزش 
غافل نشوند. تجربه و علم این رشته باعث مى شود، فرد متخصص این 
حرفه باشد و آنجاست که در پیشبرد این حرفه مؤثر باشند. بچه ها فکر 
نکنند مى توانند الکى وارد این رشته شوند باید کتاب بخوانند و فیلم ببینند 

و تئاتر تماشا کنند و کم کم وارد این رشته شوند.»
سعید امیرسلیمانى درباره اهمیت ایفاى نقش طنز در سینما گفت: «کار 
طنز با هجو و لودگى کامًال متفاوت است. متأسفانه اکنون کارهاى طنز تا 
حدودى افت کرده اند. آن هایى که با این کار آشنا بودند پا پس کشیده اند. 
طنازى یکى از تخصص هاى رشــته بازیگرى اســت و آدم باید با کار 
به صورت تخصصى آشنا باشد. کسى که طنز بازى مى کند بازیگر است 

اما تخصصش طنز است.»
امیرسلیمانى افزود: «من در این یکى دوسال چندین کار کودك انجام 
داده ام که طنز هم بود و همه مورد اقبال قرار گرفت. از «هشــتک خاله 
سوســکه» که موفق بود تا اکنون که «کلبه عموپورنــگ» را داریم و 
طرفداران خوبى دارد. سعى کردم از تجربیات همه این چند سال استفاده 
کنم تا کار تمیزى ارائه شود. مردم هم تایید کردند و براى من این موضوع 

بسیار ارزش دارد.»

سعید امیرسلیمانى:

آنهایى که با کار طنز آشنا بودند
 پا پس کشیده اند

کرونا رضا فیاضى را 
راهى بیمارستان کرد 

ارتباط ماهک و
 حمیدرضا پگاه

 در سریال «جزیره» چیست؟

رضا فیاضى، هنرمند پیشکسوت کشورمان صبح 
سه شنبه (25 آبان ماه) به علت ابتالء به ویروس 
کرونا در بیمارســتان مرکزى کیش بسترى شد. 
فیاضى از هفته پیش در منــزل تحت درمان بود 
اما براى مراقبت بیشتر به بیمارستان کیش منتقل 

شد.  
این بازیگر درباره حال عمومــى اش گفت: حال 
عمومى ام خوب اســت و ریه هایم درگیرى کمى 
دارد و فعال نیازى به بســترى در «آى ســى یو» 

نیست.  
رضا فیاضى بازیگر، نویسنده، صداپیشه، کارگردان 
ایرانى متولد 1332 در اهــواز و همچنین چندین 
مجموعه شعر به چاپ رســانده  است. او در سال 
1355 در سریال گلباران به کارگردانى رضا بابک 
به ایفاى نقش پرداخت. ســپس در فیلم «چریکه 
تارا» حضور پیدا کرد و در کنار بازیگرى مدیریت 
صحنه را نیز عهده دار شــد. فیاضى پس از آن به 
فعالیــت در زمینه  هاى مختلف هنــرى از جمله 
نویسندگى، نمایش عروسکى و کارهاى رادیویى 
پرداخت و در چندین برنامــه تلویزیونى به عنوان 
مجرى حضور پیــدا کرد. بازى ایــن هنرمند در 
مجموعــه «زى زى گولو» در نقــش جمال آقا 

جمالى همچنان در یادها مانده است.

السا فیروزآذر بازیگر ســریال جزیره به کارگردانى 
ســیروس مقدم که در حال پخش از شبکه نمایش 
خانگى است عکسى از پشــت صحنه آن را منتشر 

کرد.
سریال جزیره به کارگردانى و نویسندگى سیروس 
مقدم یکى از مجموعه هاى جذاب و در حال پخش از 
شبکه نمایش خانگى مى باشد که با استقبال زیادى 

از سوى مخاطبان مواجه شده است.
در این سریال عاشقانه که دومین تجربه سیروس 
مقدم در نمایش خانگى است السا فیروز آذر ایفاگر 
نقش ماهک خواهر ارشد شاهنگ است که خبر از 

پایان بازى خود در این مجموعه را داد.
حمیدرضا پگاه یکى از بازیگران این مجموعه است 
که نقش او تا قسمت پنجم آغاز نشده و السا فیروز 
آذر با اشاره به این موضوع، یادداشتى را در اینستاگرام 
خود به اشتراك گذاشت. فیروز آذر با انتشار عکسى از 
پشت صحنه سریال جزیره در اینستاگرامش نوشت: 

مى دونین نسبت ماهک و آقاى پگاه در فیلم چیه؟! 
السا فیروز آذر که دختر کریم شاهنگ و وارث دوم 
ثروت زیاد شاهنگ اســت ازدواج کرده و سعى در 
مخفى کردن باردارى خود مــى کند اما زنان قصه 
سریال جزیره با پى بردن به این موضوع، سعى در باج 

گرفتن از وى مى کنند.
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بازیگر پیشکسوت تئاتر و تلو
براى کودکان شده است از
در این عرصهسخنگف طنز
از آن «سعید امیرسلیمانى»
نســلى براى خودش به صو
نوســتالژى دارد. هم نســال
محمود دولت آبادى و مهدى
مشــایخى و علىحاتمى به
صاحبقران» و «هزاردستان
خاطرات ماندگارى است که
امیرســلیمانى» «ســعید
7پرداخته است. ســال 67 با
0توانست فروش 500 هزارتو

آن تاریخ شد. تا نسل دهه شص
مانده است ایفاىنقش هاى

هفتادى ها و هشتادى ها وى
کلبه عمو پورنگو فیلم هاى
چهره طنز کودکانه اى را به

همزمان با آغاز تصویربردارى ســریال کمدى «جناِب 
عالى» لیست کامل بازیگران این سریال معرفى شدند.

تصویربردارى ســریال کمــدى «جنــاِب  عالى» به 
تهیه کنندگى مصطفــى رضوانــى، کارگردانى عادل 
تبریزى و نویســندگى مشــترك عادل تبریزى و رویا 
خسرونجدى در تهران آغاز و نخســتین تصاویر از آن 

منتشر شد.
همچنین لیست کامل بازیگران این سریال بدین شرح 
معرفى شدند: امیرحسین رســتمى، حسین سلیمانى، 
بیژن بنفشــه خواه، مهوش وقارى، گیتى معینى، رضا 
بنفشه خواه، سروش طاهرى، بلور کساییان، ایمان اســماعیل پور، محمد الهى، کیوان صباغ، رضا سخایى، میثم سجادى، امیر محاسبتى، 

جواد سلطانى، مصطفى پروین و... با حضور بیتا سحرخیز و هنرمندى منوچهر آذرى. 
«جناِب عالى» سریالى کمدى-اجتماعى است که محصول مشترك مرکز سریال سازمان سینمایى سوره حوزه هنرى و شرکت نوآورى 

و شتابدهى فلق است.

گربه سیاه اولین فیلم بلند ســینمایى بهرام رادان در مقام تهیه 
کننده، پس از دوسال توقف راهى سینماهاى کشور مى شود.

فیلم گربه سیاه به کارگردانى کریم امینى و تهیه کنندگى بهرام 
رادان براى نمایش در سینماهاى سراسر کشور آماده شد. گربه 
سیاه فیلمى است که ساخت آن در سال 1398 به اتمام رسیده و به 
دلیل شیوع کرونا از اکران در سینما باز مانده بود از 10 آذرماه براى 

عموم به نمایش گذاشته مى شود.
گربه ســیاه فیلمى جوان گرا است که داســتانى مخصوص به 
مشکالت جوانان را روایت خواهد کرد و بهرام رادان در اولین فیلم 

بلند سینمایى خود در مقام تهیه کننده، نقش خود را ایفا مى کند.
در فیلم سینمایى گربه سیاه هنرمندانى همچون بهرام رادان ، ترالن پروانه ، بهاره کیان افشار ، کیان رکنى ، رضا یزدانى ، پیام احمدى نیا ، احسان 

کرمى ، علیرضا استادى، آزاده سدیرى ، على اوجى و گروه سون بند به هنرمندى پرداخته اند.
گربه سیاه دومین تجربه همکارى ترالن پروانه و بهرام رادان به عنوان بازیگر و تهیه کننده مى باشد. این هنرمند جوان در فیلمى دیگرى با نام 

علفزار به تهیه کنندگى بهرام رادان نقش آفرینى مى کند.

اکران قریب الوقوع  فیلم «گربه سیاه» بهرام رادانامیرحسین رستمى در  سریال کمدى «جناِب عالى» 

بیش از دو سال است که خانه نشین شده و دیگر نمى تواند کار کند. جالل مقامى را مى گوییم. همان 
هنرمندى که زمانى او را جادوى صدا مى نامیدیم. یادتان آمد؟! او این روزها بیش از هر زمانى دلش 
گرفته است. اما باز هم در کمال مهربانى و آرامش مى گوید: کسى حالم را نمى پرسد؛ البته انتظارى هم 

ندارم چون همه گرفتار هستند.
جالل مقامى معتقد است از وقتى سکته کرده، فراموش شده است با این حال دوست ندارد از کسى 
چیزى بخواهد؛ پس این بار ما صداى او مى شــویم و فریاد مى زنیم، آهاى آدم ها! جالل مقامى را 

فراموش کرده اید؟
دوبلور باسابقه کشورمان در گفت و گویى کوتاه با ایسنا درباره حال عمومى این روزهایش مى گوید: 
خدا را شکر خوبم، ولى دو سال است که هیچ کارى انجام نداده ام و در خانه ام، چون مریض احوالم. 
دیگر نمى توانم کار کنم. االن بیش از دو سال است که هیچ کارى انجام نداده ام. چند سال پیش به 
دلیل سکته مغزى دیگر تعادل سابقم را نداشتم و سال گذشته زمین خوردم و پایم شکست. االن هم 

با کمک واکر راه مى روم.
مجرى برنامه قدیمى «دیدنى ها» که در کرج زندگى مى کند، درباره اینکه آیا خواسته اى از مسووالن 
دارد؟ خاطرنشان مى کند: کسى به دیدنم نمى آید، البته انتظارى هم ندارم، راه دور است و همه گرفتار 
هستند. خواسته اى ندارم. به هر حال کسى که دو سال کار نکرده طبیعى است که دستش پر نباشد. من 
نمى خواهم به کسى رو بیندازم و خودم را بشکنم که آهاى آدم ها به من کمک کنید. به هر حال قسمت 

ما هم اینطور بوده و من از هیچکس انتظارى ندارم. ان شاءا... که همه سالمت باشند.
جالل مقامى که 63 سال براى تلویزیون، واحد دوبالژ و رادیو کار کرده است، تصریح مى کند: همین 

که سکته کردم، فراموش شدم.
 به گزارش ایسنا، جالل مقامى دوبلور، گوینده، مدیر دوبالژ و بازیگر و مجرى باسابقه کشورمان زاده 
دوم مرداد سال 1320 است. صداى این گوینده پیشکسوت را در آثارى چون «لورنس عربستان» به 
جاى عمر شریف، «شرلوك هولمز»، «هشدار براى کبرى 11» به جاى سمیر، «جزیره اسرارآمیز» 
به جاى استیون لووات، «خانواده رابینسون» به جاى ریچارد توماس، «ارتش سرى» به جاى مایکل 
کالور، «محمد رسول ا...» به جاى نویل جیسون و .... شنیده ایم. او در دهه 60 و 70 با اجراى برنامه 

«دیدنى ها» به شهرت رسید.

جالل مقامى را فراموش کرده اید؟
بازیگر «کمال الملک» گفت: مردم به ســینما نیاز دارند، از نظر من ســینما تنها یک تفریح و 
سرگرمى نیست و مى تواند فرهنگ یک جامعه را رقم بزند، از همین رو خوشحالم که بار دیگر 

سینما ها باز شده اند.
على نصیریان پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر چندین 
پیشنهاد بازى تازه گرفته ام و در حال مطالعه فیلمنامه ها هستم، طبیعتًا مهمترین عامل براى 
انتخاب نقش برایم نوع کاراکتر و تاثیرگذارى در اثر است، به همین دلیل صرفا به خاطر حضور 

در سینما هر کارى را قبول نمى کنم.
وى در همین راستا ادامه داد: شاید سخت گیرى در انتخاب نقش باعث شود که به عنوان بازیگر 
چند ماه یا حتى سال را بدون هیچ کارى پشت سر بگذارم، البته شاید این انتخاب براى جوانان 
سخت باشد و دوست داشته باشند تا حضور پررنگ ترى در سینما از خود ثبت کنند، اما من ترجیح 

مى دهم در این سن و سواس بیشترى را به خرج بدهم.
بازیگر سریال شهرزاد از ادامه فعالیت خود در سال جارى اضافه کرد: باید فیلمنامه هاى جدید 
را بخوانم، اگر اثرى مرا به خود جذب کند طبیعتا بازى در آن قبول مى کنم، با توجه به اینکه دو 
دوز واکسن کرونا را تزریق کرده ام با خیال راحت ترى سر پروژه خواهم رفت، اما این به معناى 

رعایت نکردن پروتکل هاى بهداشتى نیست.
وى در همین رابطه ادامه داد: امسال در فیلم ســینمایى «روشنایى» به ایفاى نقش پرداختم، 
فیلمى که دوستش دارم و همچنین نقشى که در آن بازى کرده ام برایم متفاوت و جذاب است. 

حال باید دید که عوامل براى اکران آن چه فکرى مى کنند. 

على نصیریان: وسواس زیادى براى انتخاب نقش دارم

بهرام رادانبه عنوان بازیگرو تهیه کننده مىباشد. اینمشترك مرکز سریال سازمان سینمایى سوره حوزه هنرى و شرکت نوآورى  گربه سیاه دومین تجربه همکارى ترالن پروانه و
علفزار به تهیه کنندگى بهرامرادان نقش آفرینى مىکند.

الل مقامى را مى گوییم. همان 
ن روزها بیش از هر زمانى دلش 
 را نمى پرسد؛ البته انتظارى هم 

کرده اید؟
«کمال الملک» گفت: مردم به ســینما نیاز دا بازیگر
مى تواند فرهنگ یک جامعه را رقم سرگرمى نیست و

سینما ها باز شده اند.
على نصیریان پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عر
پیشنهاد بازى تازه گرفته ام و در حال مطالعه فیلمنام
اس اثر و تاثیرگذارى در کاراکتر نوع انتخاب نقش برایم

در سینما هر کارى را قبول نمى کنم.
وى در همین راستا ادامه داد: شاید سخت گیرى در انتخ
چند ماه یا حتى سال را بدون هیچ کارى پشت سر بگذ
سخت باشد و دوست داشته باشند تا حضور پررنگ ترى
مى دهم در این سن و سواس بیشترى را به خرج بدهم
بازیگر سریال شهرزاد از ادامه فعالیت خود در سال ج
را بخوانم، اگر اثرى مرا به خود جذب کند طبیعتا بازى
دوز واکسن کرونا را تزریق کرده ام با خیال راحت ترى

رعایت نکردن پروتکل هاى بهداشتى نیست.
وى در همین رابطه ادامه داد: امسال در فیلم ســینما
فیلمى که دوستش دارم و همچنین نقشى که در آن با
حال باید دید که عوامل براى اکران آن چه فکرى مى

على نصیریان: وسواس زیادى براى انت

پوستر فیلم ســینمایى «آپاچى» به کارگردانى آرش 
معیریان منتشر شد.

همزمان با اکران فیلم سینمایى «آپاچى» نوشته اصغر 
نعیمى به کارگردانــى آرش معیریان و تهیه کنندگى 
حسین زندباف از 26 آبان، پوستر این فیلم با طرحى از 

وحید عبدالحسینى منتشر شد.
«آپاچــى» فیلمــى کمــدى اجتماعى اســت که 
فیلمبردارى آن در ســال 1397 در تهــران و جزیره 

کیش انجام شد.
در خالصه داســتان «آپاچى» آمده است: «همیشه 
باید براى تاخت و تاز آپاچى ها چاره اندیشــى کرد. 

مگر آنکه …!»
رضا شــفیعى جم، سحر قریشى، یوســف تیمورى، 
نعیمه نظام دوســت، مریم معصومى، حمید لوالیى، 
رضا ناجى، مهتاج نجومى، شــهره لرســتانى، آزاده 
اسماعیل خانى، علیرضا رییسى، میثم رستگارى، مینا 
جعفرزاده، شهین تسلیمى، عزت رمضانى فر، علیرضا 
حق شناس از جمله بازیگرانى هستند که در این فیلم 

نقش آفرینى مى کنند.

ویژه برنامه «بیســتمین سالگرد هرى پاتر» 
روز اول ســال جدید میالدى با حضور همه 
عوامل مهــم فیلــم از HBO Max پخش 

مى شود.
دنیل ردکلیف، روپرت گرینت و اما واتســون 
به همراه کریس کلمبوس کارگردان ســرى 
فیلم هــاى «هرى پاتر» و دیگــر بازیگران 
هشت قسمت این مجموعه سینمایى مشهور، 
براى اولین بار در یک ویژه برنامه به مناسبت 
بیستمین سالگرد اولین قسمت این فرنشایز، 

گرد هم مى آیند.
برنامه «بیستمین سالگرد هرى پاتر: بازگشت 
هاگوارتز» روز اول سال جدید میالدى (یک 
ژانویه 2022) از HBO Max پخش مى شود.

بنا به آنچه HBO Max اعالم کرده است، این 
ویژه برنامه بوسیله مصاحبه ها و گفتگوهاى 
کامال دســت اول و عمیق بــا بازیگران این 
مجموعه سینمایى، داستانى جذاب را روایت 

مى کند.

ستاره هاى «هرى پاتر»  گردهم مى آیندآغاز اکران«آپاچى» در سینماها



ورزشورزش 05054182 سال هجدهمپنج شنبه  27 آبان  ماه   1400

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: ما هم وقتى تیمى به اصفهان مى آید، 
24 ساعت قبل از بازى مى گوییم نمى خواهیم در اصفهان بازى کنیم و باید به 

کاشان برویم!
آرمان قاســمى در خصوص بازى امروز ذوب آهن مقابل پدیده اظهار داشــت: 
این بازى براى هر دو تیم مهم اســت. ما با برد در این مسابقه مى توانیم به جمع 
باالنشینان جدول برسیم. پدیده هم براى جدا شــدن از انتهاى جدول نیاز به 3 

امتیاز خانگى دارد و مساوى به درد این تیم نمى خورد.
وى تصریح کــرد: با توجه به نتایجى کــه گرفتیم به پیروزى در این مســابقه 
امیدواریم. نفت آبادان را در خانه خودش بردیم. مقابل استقالل برخالف جریان 
بازى شکست خوردیم. ســپاهان را با یک بازى منطقى شکست دادیم و مقابل 
پیکان هم در بدبینانه ترین حالت باید مساوى مى گرفتیم. در این بازى داور یک 
پنالتى براى حریف گرفت که صحبتى در مورد آن ندارم اما پنالتى ما را برگرداند 
که نفهمیدیم چه شــد. به هر حال مقابل پدیده محکوم به برد هستیم و تالش 

مى کنیم با دست پر از مشهد برگردیم.
قاســمى در مورد تغییر محل بازى با پدیده و انتقال آن به ورزشگاه ثامن االئمه 
اظهار داشت: باید این مســأله را خیلى زودتر و 72 ساعت قبل از مسابقه اعالم 
کنند. در بازى با پیکان هم این مشــکل را داشتیم که بازى به ورزشگاه انقالب 
کرج منتقل شد. کرج شهر خودم است اما چون تیمى در لیگ برتر ندارد، به این 
ورزشگاه رسیدگى نمى شود. در بازى هفته گذشته این ورزشگاه در ابتدا آب گرم 
نداشت، شــوفاژهایش خاموش بودند، سیستم گرمایشــى آن خراب بود و چاه 
فاضالب هم گرفته بود. کیفیت چمن هم که اصال خوب نبود. گفتند قبل از بازى 
روى زمین کاور کشــیده بودیم اما وقتى وارد زمین شدیم وسط زمین گل بود و 

هنگامى که باران زد وضعیت آن افتضاح شد. در اواخر بازى حتى نمى شد پاس 
بلند بدهیم و توپ ها حتى به محوطه جریمه حریف هم نمى رسیدند.

مدافع ذوب آهن در مورد انتقال بازى در شهر مشهد گفت: معموال ترمیم ورزشگاه 
پیش از شروع فصل انجام مى شود. مگر مى شود ورزشگاه امام رضا(ع) با آن همه 
زیرساخت و امکانات، در میانه بازى ها و پس از 4 هفته نیاز به ترمیم پیدا کند؟ 
این ورزشگاه جزو بهترین ورزشــگاه هاى خاورمیانه است. چطور مى شود 24 

ساعت قبل از بازى با ذوب آهن نیاز به ترمیم پیدا کند؟ این اتفاقات در فوتبال 
ما مى افتد اما داعیه صعود به جام جهانى داریم. براى فوتبال حرفه اى ما این 
شرایط اصال خوب نیست. ما لیگ برتر داریم و انگلیس هم لیگ برتر دارد. 
من نمى گویم امکانات و شرایط آنجا را با کشور خودمان مقایسه کنیم 

اما این اتفاقات و مسائل را مقایسه کنید و ببینید چقدر تفاوت داریم.
قاسمى گفت: آیا در کشور انگلستان هم به عنوان مثال چلسى وقتى با 
یک تیم میانه جدول بازى دارد، 24 ساعت قبل از بازى مى گوید ما در 
لندن بازى نمى کنیم و مى خواهیم در منچستر آن هم در استادیومى 

که ده پانزده سال پیش استفاده مى شده بازى کنیم؟ 
 وى تصریح کرد: با این حســاب ما هم وقتــى تیمى به اصفهان 
مى آید 24 ساعت قبل از بازى مى گوییم نمى خواهیم اینجا بازى 
کنیم و باید به کاشان برویم! هر تیمى پیش از فصل ورزشگاهى را 

معرفى کرده و نباید به این راحتى محل بازى ها تغییر پیدا کند. این 
شرایط براى فوتبال ما جالب نیست و قطعا به حرفه اى گرى ما ضربه مى زند. با این 
حال براى ما فرقى نمى کند که کجا بازى کنیم. باید از بازى با پدیده نتیجه خوبى 

بگیریم تا بتوانیم خودمان را به باالى جدول برسانیم.

انتقاد مدافع ذوب آهن از تغییر زمین بازى با پدیده در مشهد: 

ذوب آهن هم به جاى اصفهان
 در کاشان بازى مى کند!

باشگاه ذوب آهن اعتراض رسمى خودش را نسبت به تغییر محل بازى در هفته 
پنجم لیگ برتر اعالم کرد.

پس از اعالم سازمان لیگ مبنى بر برگزارى دیدار دو تیم پدیده و ذوب آهن در 
ورزشگاه ثامن االئمه مشهد، باشــگاه ذوب آهن اعتراض خودش را نسبت به 

این مساله با انتشار متن زیر اعالم کرد:
«در پى تغییر ناگهانى زمین مســابقه دیدار مقابل پدیده، باشــگاه ذوب آهن 

اصفهان اعتراض کتبى خود را به سازمان لیگ فوتبال اعالم کرد.
مطابق برنامه هاى ارائه شــده ســازمان لیگ که در ابتــداى فصل به کلیه 
باشگاه هاى حاضر در لیگ باشگاه هاى کشــور ابالغ شده، قرار بود که دیدار 
تیم هاى پدیده و ذوب آهن در هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر، در ورزشگاه 
امام رضا(ع) برگزار شود ولى در کمال تعجب باشگاه مذکور پس از چهار هفته 
بازى در زمین مذکور در اقدامى ناگهانى بــه بهانه آماده نبودن زمین و خراب 
شدن چمن به دلیل مســائل جوى، زمین مســابقه را به ورزشگاه ثامن تغییر 

داده است! 
این در حالى است که تیم ذوب آهن در دیدار قبلى خود نیز با جابه جایى زمین 

یک روز قبل از مسابقه مواجه شده بود.»

برانکو ایوانکوویچ یک شکست تلخ دیگر را در ورزشگاه سلطان قابوس شهر 
مسقط تجربه کرد.

همزمان با بازى ایران و سوریه، شاگردان برانکو ایوانکوویچ در خانه به مصاف 
ژاپنى رفتند که در دور رفت با یک باخت غافلگیرکننده برابر این تیم کار را آغاز 

کرده بود.
این بازى در ورزشگاه سلطان قابوس و در میان حمایت پرتعداد طرفداران عمان 
برگزار مى شد. برانکو ایوانکوویچ نیز به واسطه حضور تماشاگرانش امیدوار بود 
که ژاپن را دبل کند و به شگفتى ســازى در گروه دشوار مقدماتى جام جهانى 

امیدوار بماند.
با این حال این تیم پرســتاره هاجیمه موریاســو بود که در طول بازى کنترل 
مسابقه را در اختیار داشــت. آنها موقعیت هاى زیادى داشتند که با بدشانسى و 
البته عملکرد خوب دروازه بان مس رفسنجان فائز الرشیدى خنثى شد تا اینکه 
سرانجام در دقیقه 80 ایتو جونیا کار را تمام کرد و با یک ضربه از دهانه دروازه 

گل پیروزى را به ثمر رساند.
این گل باعث شد تا عمان 7 امتیازى شود و اختالفش با ژاپن 5 امتیاز و استرالیا 

4 امتیاز برسد و امیدها کاهش یابد.
این در حالى است که عمانى ها همچنان نتایجى قابل قبول را با برانکو گرفته اند 
اما در خانه، پایین تر از حد انتظار ظاهر شده اند. شکست برابر عربستان و حاال 
باخت به ژاپن، در ورزشگاهى رقم خورده که برانکو خاطرات خوبى از آن ندارد.

ورزشگاه ســلطان قابوس در مسقط همان اســتادیومى است که پرسپولیس 
بازى هاى خود مقابل تیم هاى عربستانى را در آن میزبانى مى کرد. ورزشگاهى 
که یک باخت تلخ به الهالل با اشــتباه داور بحرینى 
ادهم مخادمــه را دارد و همچنین چند نتیجه 
نامطلوب که شاید اگر به میزبانى ورزشگاه 
آزادى برگزار مى شــد، با برد پرسپولیس 

همراه بود. 
حاال برانکو فرصت این را دارد تا با عبور 
از استرالیا در ورزشگاه خانگى، طلسم این 

ورزشگاه را بشکند.

تیم ملى فوتبال ایران  در اولین دیدار دور برگشت مقدماتى جام جهانى 2022 
با سه گل تیم ملى فوتبال سوریه را شکست داد.

کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران پس از این دیدار گفت: با این شرایط 90 درصد 
راه ایران براى صعود به جام جهانى را طى کردیم.

احسان حاج صفى که دومین گل تیم ایران را  از روى ضربه پنالتى وارد دروازه 
سورى ها کرد، اظهار کرد: مى دانستیم بازى سختى مقابل سوریه داریم و به 
بچه ها گفته بودیم در دیدار رفت این تیم ما را در تهران اذیت کرد. وى افزود: 
تأکید کردیم که باید محکم با این تیم بازى کنیم و خدا را شکر توانستیم برد 
خوبى کســب کنیم و با این شــرایط 90 درصد راه ایران براى صعود به جام 
جهانى را طى کردیم. این برد را تقدیم به مردم ایران مى کنیم چون فقط براى 

خوشحالى مردم بازى مى  کنیم.

ى حتى نمى شد پاس 
رسیدند.

موال ترمیم ورزشگاه 
م رضا(ع) با آن همه 
 به ترمیم پیدا کند؟ 
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اعتراض ذوب آهن
 به تغییر محل بازى با پدیده

برانکو در استادیوم 
نفرین شده

حاج صفى:

90 درصد راه صعود  را 
طى کردیم

مرضیه غفاریان
بازى با سوریه را هم با برترى پشت سرگذاشتیم و این بار حتى براى یک ثانیه 
هم جالى خالى مهدى طارمى احساس نشد؛ برخالف بازى قبل برابر تیم لبنان 
که برخى کارشناسان معتقد بودند تیم ملى کشورمان در نبود این مهاجم در خط 
حمله ضعیف عمل کرده است. در بازى با سوریه عالوه بر ستاره ایرانى پورتو، 
علیرضا جهانبخش را هم به دلیل محرومیت در اختیار نداشــتیم اما سربازان 
تیم ملى فوتبال ایران با ارائه بازى باکیفیت و کم نقص خود در این دیدار ثابت 
کردند موفقیت تیم ملى کشــورمان دراین دوره از رقابت ها وابسته به بودن یا 
نبودن یک یا دو ستاره خاص نیست؛ چرا که اگر اینطور بود، عدم حضور هر یک 
از این ستاره ها در هر مسابقه، بدون شک در عدم نتیجه گیرى تیم تأثیر خود 

را نشان مى داد. 
برترى 3 بر صفر برابر سوریه شاهدى بر این مدعاست که بازیکنانى که در این 
دیدار جایگزین دوستان غایب خود شــده بودند به خوبى توانستند جاى خالى 
آنها را پرکنند و این ُمهر تأییدى اســت بر گفته سردار آزمون، بهترین بازیکن 
دیدار ایران و سوریه که «حتى اگر من در تیم ملى باشم یا در جام جهانى نباشم، 

بازیکنان دیگرى هستند که مى توانند نتایج را تغییر بدهند».
حتى افرادى هم که در حین مســابقه به عنوان یار تعویضى توسط سکاندار 
تیم ملى به میدان فرستاده شدند نیز به خوبى از عهده مسئولیتى که بر دوش آنها 
گذاشته شده بود،  برآمدند و همه اینها نشان دهنده این بود که برخالف آنچه 
منتقدان دراگان اسکوچیچ مى گویند، از نقش این سرمربى کروات در کسب 

موفقیت هاى تیم ملى هم نمى توان به آسانى گذشت.
و اما با تمام این اوصاف از ذکر این نکته نمى توان گذشــت که این روزها در 
ترکیب تیم ملى فوتبال ایران یک ســتاره «وحید» و بى بدیل مى درخشــد 
که ماجراى او با بقیه شــاگردان اســکوچیچ فرق مى کند و پر بیراه نیســت 
اگر بگوییــم عملکرد بى نظیــر او در دو بازى اخیر ایــران در مصاف با لبنان 
و سوریه تأثیر بســزایى در کســب 6 امتیاز از این دیدارها داشت. ملى پوشى 
که همچون «ســربازى» مطیع در هرپستى به میدان فرســتاده شود بدون 
هیچ ســرپیچى، «امیرى» مى کند و به خوبى جواب اعتماد ســرمربى تیم 
را مى دهد و در خصوص او اســتثنائًا بایــد گفت «آنچه خوبــان همه دارند

 او یکجا دارد».

در این کهکشان  جاى هیچ ستاره اى خالى نیست اما...

ورزشگاه ســلطان قابوس در مسقط همان اســتادیومى است که پرسپولیس
بازى هاى خود مقابل تیم هاى عربستانى را در آن میزبانى مى کرد. ورزشگاهى
که یک باخت تلخ به الهالل با اشــتباه داور بحرینى
ادهم مخادمــه را دارد و همچنین چند نتیجه
نامطلوب که شاید اگر به میزبانى ورزشگاه
آزادى برگزار مى شــد، با برد پرسپولیس

همراه بود. 
حاال برانکو فرصت این را دارد تا با عبور
از استرالیا در ورزشگاه خانگى، طلسم این

ورزشگاه را بشکند.

اللهیار صیادمنش مزد بازى هاى خوب خود را در تیم زوریا لوهانســک اوکراین گرفت و این بار عالوه 
بر دعوت شدن به اردوى تیم ملى در مصاف به سوریه 10 دقیقه به جاى سعید عزت اللهى بازى کرد.

این یک شروع خوب براى اللهیار در اردوى تیم ملى بود. البته اللهیار پیش از این توسط مارك ویلموتس و 
براى بازى دوستانه با سوریه در استادیوم آزادى به اردوى تیم ملى دعوت شده بود اما نیمکت نشینى هایش 
در فنرباغچه و در ادامه ترافیک در خط حمله موجب شد به اردوى تیم ملى دعوت نشود اما اسکوچیچ با دیدن 
نمایش این جوان در ترکیب تیم اوکراینى بر آن شد اللهیار را به اردوى تیم ملى دعوت کند. به باور سرمربى 
تیم ملى و البته به درستى مهاجمى که براحتى در لیگ اوکراین و بازى هاى اروپایى گل هاى زیبا و پرتعداد 

مى زند حتما شایستگى حضور در اردوى تیم ملى فوتبال ایران را دارد.
بازى با سوریه یک شروع خوب براى اللهیار بود. اسکوچیچ نشان داد زمانى که بخواهد آهنگ تیم ملى را 
تهاجمى تر کند و نیت به این داشته باشد یک هافبک از تیم ملى کم و یک مهاجم را روانه میدان کند روى 
اللهیار حساب باز خواهد کرد. ادامه این روند حتى ممکن است اللهیار را به ترکیب ثابت تیم ملى برساند. 
حضور امیر عابدزاده در ترکیب تیم ملى و در بازى با سوریه یک درس خوب براى جوان هاى روى نیمکت 
تیم ملى است که تصور مى کنند قرار است همیشــه در تیم ملى ذخیره باشند به این خاطر که رقیشان 

اسمى و در تیم اروپایى بازى مى کند. 
اللهیار با امید به یک اتفاق خوب در بازى با سوریه راهى میدان شد؛ اگر چه گل نزد اما در پایان پیروزى دو 
بر صفر در برابر سوریه را جشن گرفت و همان طور که اشاره شد این یک شروع خوب و یک شروع دوباره 
براى او در اردوى تیم ملى بود. او براى بهتر شدن جایگاهش در اردوى تیم ملى باید تالش کند. تالش 

بیشتر در کنار کمى صبر و حوصله.

دو رسانه سوریه اى با انتقاد از عملکرد تیم ملى فوتبال سوریه به شکست پرگل این 
تیم مقابل ایران واکنش نشان دادند.

روزنامه الوطن سوریه در گزارشى در مورد دیدار تیم هاى ملى فوتبال ایران و سوریه 

در مرحله انتخابــى رقابت هاى جام جهانى با تیتر «شکســت قابل انتظار و تبخیر 
آخرین امیدهاى ســوریه» نوشت: شکســت دیگرى را برابر ایران در هفته ششم 
رقابت هاى مقدماتى با نتیجه ســه بر صفر تجربه کردیم. با نتایج این هفته ایران 
و کره جنوبى به صعود نزدیک شــدند در حالى که هنوز چهار تیم دیگر گروه براى 

رسیدن به جایگاه سوم شانس دارند.
در نیمه اول این بازى ایران تیم برتر میدان و حاکم بر زمین بود. تفاوت هاى بازیکنان 
ایران و ملى پوشان ســوریه در این نیمه کامال مشهود بود. تیمى که مى  دانست چه 
مى خواهد در مقابل یک تیم ســرگردان قرار گرفت و البته سوریه در غیاب نفرات 
اصلى خودش نمایش ضعیف ترى داشــت. نیمه اول با گل ســردار آزمون مهاجم 
زنیت روسیه و پنالتى حاج صفى به سود ایران تمام شــد و این تیم با شایستگى به 

پیروزى رسید.
در نیمه دوم هم تغییرى در وضعیت ایجاد نشد و اگر واکنش هاى دروازه بان سوریه 
نبود شکست سنگین  تر مى شــد. در نهایت قلى  زاده گل ســوم ایران را با حرکات 
تکنیکى به ثمر رساند پس از آنکه مدافعان ســوریه به شکل خجالت آورى برابر او 

فریب خوردند.
رکورد دســت نیافتن ســوریه به پیروزى حاال به 7 بازى پیاپى رسیده که در تاریخ 

بى ســابقه بوده و در مرحله مقدماتى جام هاى 78 و 82 بدترین رکورد نرسیدن به 
پیروزى در 5 بازى پیاپى بود.

همچنین روزنامه البعث سوریه با انتقاد از عملکرد تیم ملى این کشور در بازى مقابل 
ایران نوشت: حاال وقت حسابرسى و پاسخگویى مسببان این وضعیت است.

البعث با اشاره به شکست سنگین تیم ملى ســوریه در دیدار با ایران نوشت: تیم ما 
شکست ســختى را برابر ایران پذیرفت در بازى که به میزبانى شهر امان در اردن 
برگزار شد. این شکست به بدترین شکل ممکن تحقق یافت در حالى که بازیکنان 
ما هیچ توان و اراده اى برابر حریفشان نداشتند آن هم مقابل رقیبى که در بهترین 
شرایط خودش نیســت. با این وجود ایران صاحب مطلق توپ و میدان بود و اگر از 

موقعیت هاى خودش استفاده مى کرد نتیجه نهایى بى رحمانه و دردناك بود.
مشکل بزرگ اینجاست که کادرفنى تیم ما مى دانســت در این بازى چاره اى به 
جز کســب پیروزى نداریم و این تنها راه زنده ماندن امیدهاى ماست اما به شکل 
عجیبى به دنبال شکســت خوردن با گل هاى کمتر بودند آن هم در شرایطى که 
اعتماد به نفسى در تیم دیده نمى شد و از همان ابتدا برابر ایران تسلیم شدیم، شاهد 

هیچ حرکت فردى و گروهى مثبتى نبودیم.
این شکست هنوز هم شانس صعود و رسیدن به پلى آف را از بین نبرده اما همه آنچه 
که در مورد اردوهاى آماده سازى داخلى و خارجى گفته مى شد براى مشغول کردن 
رسانه ها و هدر دادن پول و ســرمایه بود. نمى دانیم واقعا خود بازیکنان و مسئولین 

ورزش و فوتبال ما از این نمایش راضى هستند؟

مهاجمى براى تغییر وضعیت

واکنش 2 رسانه سوریه اى به پیروزى پرگل شاگردان اسکوچیچ؛

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007797 مورخ 1400/07/17 زهره اسماعیلى فرزند 
روح اله بشماره شناسنامه 1379 صادره از اصفهان بشماره ملى 1285617797 در سه 
دانگ یکباب قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 259/12 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2- راى شماره 140060302027007795 مورخ 1400/07/17 محمد کردسیچانى 
فرزند یداله بشــماره شناسنامه 874 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1288662238 
در ســه دانگ یکباب قطعه زمیــن با بناى احداثــى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 1 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 259/12 مترمربع. خریدارى

 طى سند رسمى. 
 تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/12 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/27- 
م الف: 1216377- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى/8/290

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3573 مورخ  1400/07/21 خانم اعظم خزائیلى نجف آبادى فرزند عشقعلى 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 195/20مترمربع  قســمتى از پالك ثبتى شماره 
835/22 اصلى قطعه3 نجف آباد واقع در بخــش  12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/12 تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1400/08/27 -

 1215440/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/292

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 

مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 3580 و 3579 مورخ 1400/07/21آقاى محسن رستم نیا فرزند حسنعلى 
نسبت به سه دانگ مشــاع و خانم زینب یزدانى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 125/44 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى شماره 522/2 و 523/1  
واقع در قطعه3 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/12  تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1400/08/27  -

1215393/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/294
مزایده

شماره: 0000358 اجرا 3- تاریخ: 1400/08/22 - اجراى احکام مدنى شعبه 3 شوراى 
حل اختالف شهرستان خمینى شهر در پرونده کالسه 0000358 له آقاى محمدنصیر 
بیاتى کمیتکى علیه آقاى محمد اله وردى به خواسته مطالبه در نظر دارد یک دستگاه 
خودرو سوارى پیکان 1600 به شماره انتظامى 53-558 ى15 رنگ سفید مدل 1378 
که اتاق از نظر ظاهرى سالم ولى در اطراف بدنه داراى خط و خراش هاى زیاد و در بعضى 
قسمت ها داراى پوسیدگى اســت، باترى خودرو در اثر توقیف کارایى نداشته و خودرو 
موتور خاموش بازدید شده ولى با توجه به مدل خودرو موتور و گیربکس و دیفرانسیل 
مستعمل مى باشد. شیشه جلو و شیشه عقب و شیشــه هاى جانبى و برف پاکن ها و دو 
چراغ جلو و دو چراغ عقب و دو آیینه چپ و راست سالم بوده، روکش صندلى ها مستعمل 
و چهار حلقه الســتیک حدود 30 ٪ سالم مى باشد، کارت و اســناد بیمه خودرو رویت 
نگردیده است که کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 200,000,000 ریال ارزیابى 
نموده را از طریق مزایده به فروش رســاند لذا جلســه مزایده ساعت 11:00 صبح روز 

چهارشنبه در تاریخ 1400/09/17 در محل شعبه سوم اجراى احکام مدنى شوراهاى حل 
اختالف شهرستان خمینى شهر، واقع در منظریه، بلوار پردیس، ساختمان دادگسترى، 
طبقه همکف، اتاق 119 برگــزار مى گردد. خریداران براى بازدید خودرو به نشــانى: 
خمینى شهر، خیابان اســتاد طالیى، پارکینگ حجت مراجعه نمایید. طالبین مى توانند 
در تاریخ و ساعت مقرر در محل تعیین شده جهت مزایده مراجعه نمایند. خریدار کسى 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. شرکت کنندگان مى بایست ده درصد قیمت 
پیشــنهادى را فى المجلس طى چک تضمینى بین بانکى و یا فیش به حساب سپرده 
دادگسترى IR 110100004061012907670593 واریز نماید و مابقى را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید. در غیر این صورت ده درصد 

اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال مورد مزایده را طى 
چک تضمینى و با در دست داشتن اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجراى احکام مدنى شورا مراجعه و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه 
کپى کارت ملى و اصل فیش تحویل نمایند. م الف: 1223976- شعبه سوم اجراى احکام 

مدنى شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر /8/508

فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب مهــدى مصلحى فرزند رضا به 
شماره شناسنامه 1722 صادره از اصفهان در مقطع کارشناسى 
ارشد رشته فقه و مبانى حقوق اســالمى صادره از واحد دانشگاه 
نجف آباد با شماره 41069 مورخ 93/12/24 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.

آگهى تغییرات
شــرکت افشان توان هوشــمند سهامى 
خاص به شماره ثبت 50262 و شناسه ملى 
10260687400 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/07/18 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : مجید اکرم خانى به کدملى 
5110683158 و بســمت مدیــر عامل 
شرکت و عضو هیئت مدیره و امیر نورائى 
به کدملى 1280430095 و بسمت رئیس 
هیئت مدیــره و ناصر هاشــمى دهقى به 
کدملى 1092334971 و بســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره متفقاً و با مهر شــرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1222681)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى کیا ســازه اسپادانا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 23211 و شناســه ملى 
10260440285 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق 
شد: عملیات ساخت در امور عمرانى از قبیل احداث 
ساختمان و راه و یا شبکه هاى آب رسانى احداث 
و نگهــدارى و بهره بــردارى از مجتمع خدماتى 
رفاهى بین راهى و ارائه کلیه خدمات تامین و توزیع 
فرآورده هاى نفتى و سوختى انجام امور تاسیسات 
ساختمانى، تاسیساتى، نقشــه بردارى، خطوط 
انتقال نیرو راهسازى طراحى و محاسبه سازه هاى 
ســاختمانى و صنعتى و همچنین فعالیت در زمینه 
صــادرات و واردات کلیه کاالهــاى مجاز و تامین 
قطعات ماشین االت صنعتى ،ساختمانى، معدنى، 
راهسازى و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و عقد 
قرارداد با اشــخاص حقیقى و حقوقى و شرکت در 
مزایده ها و مناقصه ها همچنین کلیه امور کشاورزى 
و دامپرورى خدماتى اخذ نمایندگى از کلیه شرکتها 
و کارخانجات داخلى و خارجى ســرمایه گذارى 
و مشارکت با کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى در 
داخل و خارج از کشور-ثبت موضوع به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. در صورت لزوم 
پس از کســب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1222677)

آگهى تغییرات
شــرکت آبراه اتصال اســپادان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 4481 و شناســه 
ملــى 14007963767 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/09/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رامین عظیمى 
به شــماره ملــى 1080005382 و الهه 
همتى هــا نجف آبــادى به شــماره ملى 
1080203699و امین عظیمى به شماره 
ملى 1092271201و به ســمت اعضاى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و مریم جهان 
بخشى به شماره ملى 1292155450 به 
ســمت بازرس اصلى ومعصومه بهارلوئى 
به شماره ملى 4623044254 به سمت 
بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 
تعیین شدند.روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1224137)

آگهى تغییرات
شــرکت پاکان شــفق صفاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 16733 و شناسه ملى 
10260376620 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/07/01 
امیــن کاویانــى ســامانى بشــماره 
ملى4621786148 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره - حوریا ســوارى جمالوئى بشماره 
ملى1273235630 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره - خدیجه چراغى بشــماره 
ملــى1091577048 بعنوان مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاى مدیر عامل منفردا 
و با مهر شــرکت معتبر است . مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیئــت مدیره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1224154) 

تاسیس
شرکت سهامى خاص سپاکو سازه آسیا درتاریخ 1399/10/23 به شماره ثبت 66682 به شناسه 
ملى 14009722810 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولیدسازه هاى سقف کاذب , سینى برقو یراق آالت و صفحه 
ى نصب رادیاتور و پکیج - تولید کننده سرسیم و کابلشو برق - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - اخذ وام و تسهیالت از کلیه 
بانکهاى دولتى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهید خزایى - هفتون ، خیابان شهید 
اردستانى ، کوچه صدف ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8198371165 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 536950172 
مورخ 1399/10/07 نزد بانک تجارت شعبه شــهیدچمران با کد 6950 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقاى جالل مهورى به شــماره ملى 1281853623 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى صادق مهورى به شماره ملى 1287029701 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم شیوا آخوندى به شماره ملى 
3392711802 و 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد داودى به شماره ملى 1272613631 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال خانم حمیده مهورى به شماره ملى 1292457589 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1224139)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آبادگران طراح نبرد درتاریخ 1400/08/20 به شماره ثبت 69244 به شناسه ملى 
14010502549 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید مواد کانى غیر فلزى -شست و شو و دانه بندى شن و ماسه -خرید و فروش ، 
طراحى ، احداث ، مشاوره ، مونتاژ ، تهیه، تولید ،توزیع انواع مصالح ساختمانى ، صنعتى ، راهسازى و تاسیساتى 
، قطعات و تجهیزات ماشین آالت مربوطه، خدمات پروژه هاى راهسازى و ساختمانى ، تامین نیروى انسانى 
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 ، شرکت 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 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 ، دهستان قهاب 
شمالى ، روستا منطقه هوائى شهیدبابا، محله پایگاه شهیدبابائى ، خیابان اصلى ، میدان امام حسین ، پالك 0 
، ساختمان استقالل ، طبقه همکف کدپستى 8164168349 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 ســهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 
3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 0032597268 مورخ 1400/08/12 نزد بانک 
کشاورزى شعبه دستجا با کد 2597 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى محمد طراح پزوه به شماره ملى 1291521631 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى قدیرعلى طراح نیا به شماره ملى 1291583122 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهره سادات دهقانى خوراسگانى به شماره ملى 1293408506 
به سمت 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 مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان خانم فرزانه سلمانى 
به شماره ملى 1292352566 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 ســال خانم فاطمه صالحى به شماره ملى 
1742145612 به ســمت 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 (1222665)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود تسال تجارت آســاره درتاریخ 1400/08/18 به شماره ثبت 69234 
به شناســه ملى 14010496435 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیــت :خرید و فروش و پخش و تولید و صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرك، گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها، 
اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى داخلى و خارجى، شرکت در نمایشگاه ها و غرفه آرائى، 
اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، 
بازاریابى غیرهرمى و غیر شبکه اى، عقد قرارداد داخلى و خارجى، شرکت در مناقصات و مزایده ها، 
مشارکت در نمایشگاه هاى بین المللى خارجى و داخلى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مهدى آباد ، کوچه اول ، خیابان دانش غربى ، پالك 80 ، 
ساختمان پارادایس ، طبقه دوم ، واحد 4 کدپستى 8196799424 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى پوریا غضنفرى به 
شماره ملى 1271800950 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقاى نوید صابرى قهفرخى به شماره 
ملى 4622570221 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى پوریا غضنفرى 
به شماره ملى 1271800950 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى نوید صابرى 
قهفرخى به شماره ملى 4622570221 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1222685)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى فوالد تابان اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 35995 و شناسه 
ملى 10980120328 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع 
شرکت اضافه گردید خرید وفروش کلیه آهن 
االت .ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نیست .در صورت لزوم با کسب مجوز 
از مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1222666)

آگهى تغییرات
شــرکت ریســندگى امین نگین آیریک سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 57354 و شناســه ملى 
14006329036 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/06/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محســن مهاجرى به 
کدملى 1287847031 و مجتبى جعفرى به کدملى 
0070523126 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهى به 
سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1222691)

آگهى تغییرات
شرکت مه صنعت کوشان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 17233 و شناســه ملى 10260381575 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/07/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمود شــریفى سده 
بشــماره ملى 1971348228 به سمت مدیرعامل 
و نایب رئیس هیأت مدیره و دانیال شــریفى ســده 
بشماره ملى 1273359135 به سمت رئیس هیات 
مدیره و مریم هاشــمى ســهرو فیروزانى بشماره 
ملى1111422192 به سمت عضو اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1224145)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى فوالد تجارت مهام ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 61894 و شناســه ملى 
14008133223 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه حسابرسى و 
خدمات مدیریت آوند حسابداران رسمى به شناسه 
ملى 10100588054 به ســمت بازرس اصلى و 
حسین فراشى ریزى با کد ملى 1170777155به 
ســمت بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1224133)

آگهى تغییرات
 شرکت جم راه سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 33510 و شناسه ملى 10260540239 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/07/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى اصغر گروهى به شماره ملى 5759459015 ، آقاى احمدرضا ایرانى دوست به شماره 
ملى 1286958393 و خانم الله گروهى به شماره ملى 1092200479 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - خانم 
فاطمه طاهرى به شماره ملى 1090424698 بسمت بازرس اصلى و آقاى حمید طاهرى به شماره ملى 1091764271 بسمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1224170)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى الکترو امان صفه سهامى خاص به شماره ثبت 29038 و شناسه ملى 10260497100 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهرا تقوى1287238051 بسمت رئیس هیأت مدیره و بهناز آل آقا1288072686 بسمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و مرضیه انصارى 1285097130 بسمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره (منفرداً) با مهر شرکت معتبر است. 
و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره (منفرداً) و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1224157)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود پارمین طب اسپادانا درتاریخ 1400/08/08 به شماره ثبت 69148 به شناسه ملى 14010464518 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه تجهیزات پزشکى. صادرات و واردات کاالهاى مجاز 
بازرگانى . کلیه امور مربوط به تجهیزات پزشکى مصرفى و غیر مصرفى از قبیل خرید و فروش و توزیع ، تعمیرات و راه اندازى ، دسته بندى و مشاوره جهت خرید 
و طراحى ساخت وسایل پزشکى طراحى پروژه هاى الکترونیکى و صنعت، عقد قراردادهاى پیمانکارى جهت اجراى پروژه هاى صنعتى، تامین نیروى انسانى 
به طور موقت، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ 
و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها ( پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح ) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوثر ، خیابان پاسداران ، 
کوچه کوثر ، پالك 28 ، مجتمع صاحب الزمان 2 ، طبقه اول ، واحد 5 کدپستى 8195619302 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال 
نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سهیال جاللى به شــماره ملى 1271404370 دارنده 980000 ریال سهم الشرکه خانم اعظم حسن زاده به 
شماره ملى 1283327201 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقاى سید مصطفى حسینى عاشق آبادى به شماره ملى 1293194182 دارنده 10000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سهیال جاللى به شماره ملى 1271404370 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم اعظم حسن زاده به شماره ملى 1283327201 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى سید مصطفى حسینى عاشق آبادى به 
شماره ملى 1293194182 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 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 (1224176)
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مصرف زیاد خرمالو
 خطرناك است؟

علت ترك کف پا چیست؟

چرا پاى آدم خواب مى رود؟

یک متخصص پوست و مو به تشــریح عوامل ترك کف پا و راهکارهاى 
درمانى آن پرداخت.

دکتر مهرداد ملک متخصص پوست و مو با بیان اینکه عوامل مختلفى در 
بروز ترك کف پا موثر هستند، گفت: مهم ترین عامل در این زمینه خشک 
پوست است و هرعاملى که موجب خشکى پوست بشود مى تواند در ایجاد 

ترك کف پا موثر باشد.
ملک گفت: استفاده زیاد از آب و مواد شوینده که مى تواند موجب خشکى 

پوست شود، از جمله علل موثر در ایجاد ترك کف پا محسوب مى شوند.
وى افزود: همچنین برخى بیماریهاى زمینه اى از جمله برخى بیماریهاى 
مادرزادى خشکى پوست و یا کم کارى تیرویید هم مى توانند عاملى براى 

بروز ترك در کف پا باشند.
ملک گفت: فشار فیزیکى طوالنى مدت هم یکى دیگر از عواملى است که 
در بروز ترك کف پا موثر است، بنابراین استفاده از کفش هاى نامناسب و یا 
ایستادن هاى طوالنى مدت هم مى تواند موجب ایجاد ترك در کف پا شود.

این متخصص پوست و مو مهمترین راهکار درمانى ترك کف پا را ریشه یابى 
و رفع علت اصلى ایجاد آن عنوان کرد و افزود: در گام اول باید علت ایجاد 
ترك کف پا مشخص شده و براى درمان آن اقدام شود، بطور مثال اگر فردى 
دچار کم کارى تیریید است باید براى درمان این بیمارى اقدام شود تا بتوان 

ترك کف پا را درمان کرد.
ملک گفــت: از طرفى در کنار رفع علــت اصلى ترك کف پا، اســتفاده از 
درمان هاى حمایتى مثل چرب کردن کف پا و استفاده از روغن ها و انواع کرم 

هاى نرم کننده کف پا نیز موثر است.
این متخصص پوست و مو استفاده از کفش مناســبت را هم عاملى موثر 
در پیشــگیرى از ترك کف پا عنوان کرد و افزود: توصیه مى شــود افراد از 
کفش هایى با پاشنه مناسب استفاده کرده و استفاده از کفش هایى که پاشنه 

سفت و بلندى دارند را کنار بگذارند.
ملک گفت: اســتفاده از کفش هاى پالســتیکى به هیچ عنــوان توصیه 
نمى شود و بهتر است افراد از کفش هایى که تهویه مناسب دارند، استفاده 
کنند.  وى افزود: همچنین توصیه مى شود براى پیشگیرى از ترك کف پا 

هنگام استفاده از کفش، از جوراب هاى نخى استفاده شود.

براى همه ما پیش آمده بعد از نشستن طوالنى سعى کنیم بایستیم و ناگهان 
متوجه شــویم یکى از پاها کار نمى کند! اصطالحا پاى مــا جدا از خودمان 

خوابش برده است.
عضو خواب رفته را ابتدا نمى توانیم حرکت دهیم، سپس احساس مى کنیم که 
هزاران سوزن در سراسر پاى ما فرو مى رود. براى یک یا دو دقیقه احساس 
ناراحتى عجیبى مى کنیم، اما خیلى زود مى توانیم دوبــاره روى پاى خود 
بایستیم و انگارنه انگار که براى چند دقیقه کنترل یک عضومان را از دست 

داده بودیم.
هدف بسیارى از تحقیقات فیزیولوژیست هاى ورزشى این بوده که متوجه 
شوند مغز چگونه با قسمت هاى مختلف بدن ما صحبت مى کند و آن را کنترل 
مى کند. وقتى پاى شما به خواب مى رود، یعنى مشکلى در ارتباط بین مغز و 

ماهیچه هاى آن ناحیه وجود دارد.
«زاخارى گیالن» از دانشگاه مى سى ســى پى که تحقیقاتى در این زمینه 
انجام داده یادآور مى شود که مغز مرکز فرماندهى بدن است و خواب رفتگى 
اندام را این گونه توضیح مى دهد: هر بار کــه تصمیم مى گیرید بدن خود را 
حرکت دهید، چه این حرکت ایستادن باشــد یا راه رفتن و یا ورزش کردن، 
مغز پیام هایى را به ماهیچه هاى شما ارسال مى کند تا از حرکت صحیح آن ها 
مطمئن شود. وقتى مغز نتواند با یک عضله یا گروهى از عضالت صحبت 
کند، ممکن است اتفاقات عجیبى رخ دهد؛ از جمله این که قسمتى از بدن 

احساس عجیب خواب رفتن مى کند.
خواب رفتن معموال با احساس بى حسى یا گزگز در آن ناحیه شروع مى شود. 
این احساس که مردم اغلب آن را «سوزن سوزن شدن» نیز مى نامند از نظر 

فنى به عنوان «پارستزى» شناخته مى شود.
برخى افراد به اشتباه فکر مى کنند کمبود جریان خون موجب به وجود آمدن 
این احساس مى شود. آن ها تصور مى کنند که احساس «خواب رفتگى» زمانى 
رخ مى دهد که خون شما که مواد مغذى را در سراسر بدن شما حمل مى کند، 

نتواند به عنوان مثال به پاى شما برسد، اما این درست نیست.
وقتى پاى شما به خواب مى رود در واقع به این دلیل است که اعصابى که مغز 
را به پا ارتباط مى دهند به لطف مدل نشستنتان، فشرده مى شوند. به یاد داشته 
باشید این اعصاب هستند که پیام ها را رد و بدل مى کنند تا مغز و اندام هاى 
شما با هم ارتباط برقرار کنند. اگر عصب ها براى مدتى فشرده شده باشند، 
حس چندانى در پاى خود نخواهید داشت زیرا عصب ها نمى توانند پیام هاى 
عادى خود را در مورد اینکه پا، چه حسى دارد یا چگونه حرکت مى کند را به 

مغزتان برسانند.
هنگامى کــه دوباره شــروع به حرکــت مى کنید، فشــار روى عصب ها 
برداشــته مى شــود. آن ها «بیدار مى شــوند» و شما احســاس «سوزن 
و ســوزن» شــدن در پایتان مى کنید. نگران نباشــید، این احساس تنها 
براى چند دقیقه ادامه خواهد داشــت و ســپس همه چیــز دوباره عادى

 خواهد شد. 

ظهور ناگهانى افکار منفى و نگرانى مى تواند مانع خوابتان شده و بى خوابتان کند. 
اگر این موقعیت ها برایتان آشناست پس باید تکنیکى که در ادامه ذکر مى شود را یاد 

بگیرید تا در عرض کمتر از یک دقیقه به خواب بروید!
استرس مى تواند باعث شود نتوانید به راحتى به خواب روید. زمان خواب وقتى است 
که تمام مشــکالت و دغدغه ها، حمله به ذهن را شروع مى کنند و به نظر مى رسد 
نمى توانید با این افکار، کارى کنید. انگار فکر و ذهن تان علیه شــما شورش کرده 
است. ظهور ناگهانى افکار منفى و نگرانى مى تواند مانع خوابتان شده و بى خوابتان 
کند. اگر این موقعیت ها برایتان آشناست پس باید تکنیکى که در ادامه ذکر مى شود 

را یاد بگیرید تا در عرض کمتر از یک دقیقه به خواب بروید!

به خواب رفتن در کمتر از یک دقیقه با تکنیک 8-7-4
این متد توسط استاد دانشگاه هاروارد، اندرو ویل طراحى شده و واقعا ساده است:

با بینى تان به مدت 4 ثانیه دم بگیرید تا ریه هایتان کامال ُپر شوند.
نفس را تا 7 ثانیه نگه دارید و سپس به آرامى و تا 8 ثانیه بازدم انجام دهید.

این الگوى تنفس را با نهایتا 4 بار تنفس شروع کرده و کم کم در عرض یک ماه تا 
نهایتا 8 بار تکرار ادامه دهید تا اثرش را ببینید. روز بعد یادتان نخواهد بود چه زمانى 

تنفس تان عادى شــد و به خواب رفتید. این شیوه کمکتان مى کند در کمتر از یک 
دقیقه به خواب بروید.

چرا این شیوه مؤثر است؟
رمز این شیوه در هفت ثانیه اى نهفته است که شما نفس تان را نگه مى دارید. دلیلش 
هم این است که نگه داشتن نفس، ضربان قلب را پایین مى آورد، بنابراین اضطرابتان 

کم مى شود و آرام مى گیرید.
یعنى نگرانى هایتان دست از حمله کردن به ذهنتان مى کشند: ریلکسیشن، درها 
را بر افکار منفى مى بندد و به آن ها اجازه ى ورود نمى دهد. ضمنا این شیوه تنفس 
به کیفیت خوابتان نیز کمک مى کند. وقتى ضربان قلبتان پایین مى آید، بدنتان به 

خوبى اکسیژن گیرى مى کند و این براى استراحت خوب و باکیفیت، الزم است.
افرادى که اضطراب دارند معموال سطحى نفس مى کشند و ضربان قلب آن ها باالتر 
و نامنظم تر است و در نتیجه، بدن به خوبى اکسیژن گیرى نمى کند. یعنى وقتى از 

خواب بیدار مى شوند، خسته تر از زمان پیش از خواب هستند.
با تکنیک 4-7-8 نه تنها از بى خوابى خالص مى شــوید بلکــه کیفیت خوابتان 
بهتر مى شــود زیرا تمام عضــالت و ارگان هایتــان به خوبى اکسیژن رســانى

 مى شوند.

سه سوته بخوابید

گرفتن طوالنى  مدت در معرض آالینده  هــاى هوا عالوه بر 
تأثیر مضر بر ســالمت جســمانى، با اثرات نامطلوب سالمت 

روانى همراه است.
ذرات ریز که با نام PM2,5 نیز شــناخته مى شــود، از ذرات 
کوچک قابل استنشاق کوچکتر از 2/5 میکرون تشکیل شده 
است. این ذرات معموًال از منابع صنعتى و وسایل نقلیه مى آیند. 
اینکه چگونه قرار گرفتن در معرض PM2,5 ممکن است خطر 
افسردگى را افزایش دهد به خوبى درك نشده است. همچنین 
دانشــمندان نمى دانند که آیا آلودگى هوا مى تواند با استعداد 
ژنتیکى افسردگى براى افزایش احتمال افسردگى تعامل داشته 

باشد یا خیر.
افرادى که داراى اســتعداد ژنتیکى براى یک بیمارى خاص 
هستند ممکن اســت در حضور برخى عوامل محیطى خاص 
یا به دلیل رفتارهایى مانند سیگار کشیدن، احتمال ابتال به این 

بیمارى ها را در خود افزایش دهند.
یک مطالعه اخیــر اثرات قرار گرفتــن در معرض PM2,5 را 
در ترکیب با یک اســتعداد ژنتیکى براى افســردگى بر روى 
شــبکه هاى مغزى بررســى کرد و به نتایجى دست یافت که 
نشان میدهد افســردگى مى تواند ارتباط زیادى با آلودگى هوا 

داشته باشد.
نویســنده اصلى این مطالعه، دکتر هائو یانگ تان دانشــمند 
مؤسســه لیبر در بالتیمورگفت: «این مطالعه بــراى اولین بار 
نشان مى دهد که چگونه آلودگى هوا و ژن ها با یکدیگر تعامل 
مى کنند تا بر مدارهاى مهم شــناختى و عاطفــى مغز تأثیر 
بگذارند. آلودگى هوا بیان ژن هایى را که منجر به افسردگى مى 

شوند تغییر مى دهد.»
او توضیح داد: «مطالعات قبلى ارتباط آلودگى هوا با افسردگى را 
مشاهده نشان داده است اما نتایج ما اولین نتایجى است که یک 

علت مستقیم و عصبى را نشان مى دهد.»
این تحقیقات مشخص کرد ژن هاى خطرساز و هواى بد، خطر 
افسردگى را بســیار بیشــتر از هر دو عامل به تنهایى افزایش 

مى دهند.
این نتایج نشــان مى دهد که آلودگى هوا ممکن است با خطر 
ژنتیکى افسردگى براى تأثیرگذارى بر شبکه هاى مغز تعامل 

داشته باشد.
البته در این رابطه هنوز باید تحقیقات بیشــترى انجام شد اما 
تحقیقات قبلى هم نشان داده بود میزان افسردگى و اضطراب در 

شهرهاى بزرگ، آلوده و صنعتى بسیار زیادتر است.

برخى از خوراکى ها مى توانند در ایجاد اضطراب یا ایجاد چنین 
احساساتى نقش داشته باشند.

غذا هاى پرقند مى تواند تغییراتى در قند خون شما ایجاد کند 
و این امر با اضطراب همراه است. از غذا هایى که شکر اضافه 
شده دارند دورى کرده یا آن ها را براى درمان خاص و گاه به گاه 
مصرف کنید. اگر خوراکى شیرین مى خواهید، میوه هاى تازه 

مثل زغال اخته، هلو، آلو، گیالس، خرمالو مصرف کنید.
ســودا و آب میوه معمــوًال با قند پر شــده انــد. یک قوطى 
نوشابه 340 سى ســى را در نظر بگیرید که بسته به نوع آن، 
مى تواند 8 تا 13 قاشــق چاى خورى شــکر داشته باشد. آب 
میوه هاى صنعتى، نوشابه ها، ماء الشعیر و شربت هاى آماده از 

نوشیدنى هاى سرشار از قند هستند.
گوشــت فرآورى شــده، پنیر و غذا هاى آماده هم با التهاب 
همراه هســتند که مى تواند اضطراب ایجاد کنــد و به نظر 
مى رســد که میکروبیوم روده را مختل مى کند. میکروبیوم 
روده شــما ترکیبى از انواع میکرو ارگانیسم هاى روده است. 
یک میکروبیوم ســالم کمک مى کند تا روده به درستى غذا 

را هضم کند.
مرغ سرخ شده، سیب زمینى سرخ شده و سایر غذا هاى سرخ 
شــده با حرارت باال به دالیل مختلفى براى بدن مشکالتى 
ایجاد مى کند و معموًال باعث تولید چربى هاى ترانس شده و 

روى وزن تأثیر منفى بگذارد.
هیدروژناســیون فرایندى اســت که روغن نباتى را به فرم 

محکم ترى تبدیل مى کند و آن را به محصولى 
با ثبات بیشــتر تبدیل مى کند. هر چیزى که با 

روغن هاى هیدروژنه پخته شــده 
و حاوى چربى هاى ترانس باشــد، 
مى تواند بالقوه در افسردگى نقش 

داشته باشد.
مصــرف بیش از 
چربى هاى  حــد 
اشباع شده مانند 

چربى هاى موجود در گوشــت و لبنیات پرچرب و کره باعث 
مسدود شدن شریان ها شده و از جریان خون به مغز جلوگیرى 

مى کند و احساس اضطراب را افزایش دهند.
افرادى که فســت فود مى خورند، 51 درصد بیشتر از افرادى 
که فست فود نمى خورند، دچار افسردگى مى شوند. خوردن 
مقدار کمى از این غذا ها بعید است که خطر ابتال به افسردگى 
را افزایش دهد، اما اگر به طور مرتب مصرف کنید احتمال ابتال 

به اضطراب و افسردگى را باال مى برید.
غذا هاى فرآورى شــده نقش مهمــى در افزایش اضطراب 
و افســردگى دارند.  آرد و قند هاى تصفیه شــده باکترى ها و 

میکروب هاى مضر موجود در روده را تغذیه مى کنند.
تحقیقات نشــان داده چند دقیقه پس از مصرف محصوالت 
لبنى، افزایش عالئم اضطراب مشاهده شــده است. حدود 
10 درصد از بزرگســاالن تحمل الکتوز ندارند و حتى تصور 
مى شود که در هضم کازئین موجود در شیر گاو مشکل دارند. 
اگر به الکتوز و لبنیات حساسیت ندارید نگران نباشید و لبنیات 

را در حد اعتدال مصرف کنید.
نوشیدنى هایى که حاوى کافئین است، همچون قهوه، چاى و 
نوشیدنى هاى انرژى زا، مى تواند باعث افزایش اضطراب شود.  
بر اساس تحقیقات بیشترین تأثیر در افرادى است که روزانه 
بیش از 5 فنجان قهوه مصرف مى کنند. کافئین، گیرنده هاى 
آدنوزین را در سیستم عصبى محیطى و مرکزى فعال مى کند.

واقعیت این است که بیشتر غذا هایى که فاقد چربى هستند، در 
واقع قند و یا سدیم زیاد دارند. سدیم بیش از حد در رژیم هاى 
غذایى مى تواند بر سیســتم عصبى بــدن تأثیر منفى 

و باعث خستگى و آسیب به سیستم گذاشته 
ایمنى بدن شــود. خــواب آرام کلید 
اصلى یک ذهن، خلق وخوى سالم و 
بدن است. مصرف سدیم 
زیاد منجر به افزایش 
وزن، فشارخون باال و 
احتباس آب مى شود.

خوردنى هایى که باعث اضطراب مى شود

ایجاد مى کند و معموال باعث تولید چربى هاى ترانس شده و 
روى وزن تأثیر منفى بگذارد.

فرم  هیدروژناســیون فرایندى اســت که روغن نباتى را به
محکم ترى تبدیل مى کند و آن را به محصولى 
با ثبات بیشــتر تبدیل مى کند. هر چیزى که با 

روغن هاى هیدروژنه پخته شــده
حاوى چربى هاى ترانس باشــد،  و
شنقش مى تواند بالقوه در افسردگى

داشته باشد.
ززز ازززز مصــرف بیش
چربى هاى حــد 
اشباع شده مانند 

5بیش از 5 فنجان قهوه مصرف مى کنند. کافئین، گیرنده هاى 
آدنوزین را در سیستم عصبى محیطى و مرکزى فعال مى کند.
واقعیت این است که بیشترغذا هایى که فاقد چربى هستند، در

واقع قند و یا سدیم زیاد دارند. سدیم بیش از حد در رژیم هاى 
غذایى مى تواند بر سیســتم عصبى بــدن تأثیر منفى 

و باعث خستگى و آسیب به سیستم گذاشته
ایمنىبدنشــود. خــواب آرام کلید 
خلقوخوى سالم و اصلىیک ذهن،

بدن است. مصرف سدیم 
زیاد منجر به افزایش 
وزن، فشارخون باال و 
احتباس آب مى شود.

هواى آلوده افسردگى را افزایش مى دهد

فوق تخصص گوارش دانشگاه علوم پزشکى بابل نسبت به بروز انسداد معده و روده 
بر اثر خوردن بیش از اندازه خرمالو هشــدار داد و گفت افراد نباید نسبت به خوردن 
بیش از یک عدد خرمالو در روز اصرار کنند چون خوردن این میوه ممکن اســت به 

بیمارى « بزوآر » منجر شود.
حسن عابدى افزود : بیمارى بزوآر ، یک توده جامد از مواد هضم نشده در معده است 
که در مجارى گوارشى تجمع مى یابد و در مواقعى موجب انسداد در مسیر گوارشى 
مى شوند که این توده ها به طور عموم در معده ایجاد مى شوند و در مواردى ممکن 

است در روده کوچک و روده بزرگ نیز ظاهر شوند.
عضو  هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى بابل گفت : این بیمارى در افرادى که داراى 
سابقه جراحى معده، دیابت یا بیمارى کلیه پیشــرفته ، سابقه بیمارى هاى روانى یا 

اختالالت رشد باشند ، بیشتر دیده مى شود.
دکتر عابدى وجود فیبرهاى غذایى غیر قابل هضم را خرمالو را علت زیان آور بودن 
مصرف بیش از حد روزانه آن دانســت و افزود : این گونه فیبرهاى غیرقابل هضم 

همچنین در میوه ها و سبزیجات مانند کرفس، کدو تنبل، آلو، کشمش، 
تره فرنگى، چغندر و پوسته آفتابگردان هم وجود دارد.

وى از توده هایى با تارهاى مو و الیاف لباس و فرش و تجمع داروهایى 
که به خوبى در مجارى گوارشى منتشــر نشوند به عنوان دیگر عوامل 

ایجاد بیمارى بزوآر در افراد یاد کرد.
این فوق تخصص گوارش با بیان این نکته که خرمالو یک میوه بسیار 

مفید، سرشار از کلسیم و انواع ویتامین ها و فیبر است  گفت: بعضى 
از مردم گمــان مى کنند که حالت چســبندگى این میوه باعث 
انسداد معده یا روده مى شــود در صورتى که این باور اشتباه 
است. خرمالو، میوه راحت الحلقومى است و مردم، مثل سیب یا 
گالبى آن را خوب نمى جوند و حتى در بسیارى از موارد، آن را 

نجویده مى بلعند و به همین دلیل تکه هاى له نشده خرمالو 
کم کم در داخل معده و گاهــى در انتهاى روده 
کوچک جمع و با غذاهاى دیگر موجود در معده 

ترکیب مى شود و توده تشــکیل مى دهد که باعث 
انسداد مى گردد.

وى با اعالم این که بیمارى بزوآر معده  اغلب بدون عالمت اســت ، افزود : با این 
وصف بى اشتهایى، تهوع، استفراغ، کاهش وزن و احساس پرى بعد از خوردن حتى 

مقدار کمى غذا مى توانندن از عالیم این بیمارى باشد.
عابدى گفت : این بیمارى گوارشى همچنین زخم هاى گوارشى، خونریزى و انسداد 

روده را سبب مى گردد و مرگ بافتى را در بخشى از سیستم گوارش به دنبال دارد.
فوق تخصص گوارش دانشگاه علوم پزشکى بابل افزود : بزوآر هاى کوچک ممکن 
اســت به خودى خود و یا بعد از مصرف داروهایى که به بخش شــدن توده کمک 
مى کنند، از مجارى گوارشــى عبور کنند و در موارد شدید خصوصا تریکو بزوآرها، 

اغلب به جراحى نیاز است.
وى توصیه کرد: براى پیشگیرى از انسداد معده و روده اوال افراد روزانه بیش از یک 
عدد خرمالو نخورند و ثانیا همان یک عدد  را هم خوب بجوند تا مشــکلى برایشان 
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 هضم را خرمالو را علت زیان آور بودن 
ود : این گونه فیبرهاى غیرقابل هضم 

س، کدو تنبل، آلو، کشمش، 
جود دارد.

فرشو تجمع داروهایى  و
به عنوان دیگر عوامل  وند

ه خرمالو یک میوه بسیار
بر است  گفت: بعضى 

گى این میوه باعث 
این باور اشتباه  که
ردم، مثل سیب یا 
رىاز موارد، آن را 

نشده خرمالو  له
دهوده  ر
عدهه

که باعثعث

برایشان هم خوب بجوند تا مشــکلى همان یکعدد  را و ثانیا عدد خرمالو نخورند
پیش نیاید

اغلب اوقــات فواید ویتامین هــا و مواد معدنــى نادیده گرفته 
مى شود و زمانى کمبود این مواد در بدن جدى گرفته مى شود 
که یک تغییر شدید در بدن مشاهده یا فرد دچار ناراحتى و درد 
خاصى شود. ویتامین D همچنین نقش مهمى در حفظ سالمت 
اســتخوان ها، کاهش اضطراب و تقویت وضعیت کلى سیستم 

ایمنى دارد.
ســطح کافى از ویتامین D به تنظیم جذب کلسیم و فسفر در 
بدن کمک مى کند، عملکرد سیستم ایمنى را بهبود مى بخشد، 
با عفونت ها و بیمارى هاى مختلف مقابله کرده و همچنین رشد 
و تکامل طبیعى اســتخوان ها و دندان ها را تســهیل مى کند. 
عالوه بر این، ویتامین D به کاهش استرس و اضطراب کمک 
کرده و خلق و خو را متعادل مى کند. همچنین طبق بررسى ها، 
وجود سطح کافى از این ویتامین مى تواند در کاهش وزن نقش 

داشته باشد.
در حالى که فواید ویتامین D گســترده است، برخى مشکالت 
جســمى ممکن اســت از کمبود این ویتامین D ایجاد شود. 
بخصوص در طول فصل زمستان که به دلیل شرایط آب و هوایى 
ممکن است دریافت نور کافى خورشــید دشوار باشد. عالوه بر 
این، این احتمال وجود دارد که عالئم نشان دهنده کمبود این 

ویتامین، واضح و آشکار نباشد.
روزنامه "تایمز آو ایندیا“ در این مقاله به دو مورد از نشانه هاى 
کمبود ویتامین D اشاره کرده که باید نسبت به آنها دقت داشت.
خستگى و ضعف: افرادى که از کمبود ویتامین D رنج مى برند، 
اغلب از خستگى و ضعف عمومى شکایت دارند که توانایى آنها 

را در انجام کارهاى روزانه محدود مى کند. 
درد اســتخوانى: وقتى صحبت از ویتامین D به میان مى آید، 
از آن به عنوان درمان «راشیتیســم» یاد مى کنند؛ اختاللى که 
منجر به ضعیفى و نرمى استخوان  در کودکان مى شود. از نظر 
علمى، ویتامین D به جذب کلســیم و فسفر کمک مى کند که 
به نوبه خود در شکل گیرى و تقویت استخوان ها نقش دارند. در 
بزرگساالن، ضعیفى و نرمى استخوانها ممکن است با عارضه اى 
به نام استئوماالسى (نرمى استخوان) همراه باشد که مى تواند 

ناشى از کمبود ویتامین مزبور باشد.

 D کمبود ویتامین
چه عالئمى دارد؟
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

آگاه باشــید! خداونــد بــراى خوبــى ها مردمــى و بــراى حق، ســتون هاى 
اســتوارى و براى اطاعت نگهدارنده اى قرار داد. هر گامى که در اطاعت 
بر مى دارید، یاورى از طرف خداى سبحان وجود دارد که زبان ها به نیروى 
آنها سخن مى گویند و دل ها با کمک آنها استوارند، براى یارى طلبان یاور و 
براى شفاخواهان شفادهنده اند. بدانید! بندگانى که نگاهدار علم خداوندند و 
آن را حفظ مى کنند و چشمه هاى علم الهى را جوشان مى سازند، با دوستى خدا 

موال على (ع)با یکدیگر پیوند دارند و یکدیگر را دیدار مى کنند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، تاکید کرد از ابتداى 
ســال جارى تاکنون 11 میلیارد و 860میلیون مترمکعب 
گاز در اســتان مصرف شــده، که از این میزان، مصرف 
10میلیارد و 690 میلیون متر مکعب آن مربوط به بخش 

صنایع استان است.
ســید مصطفى علوى  با اشــاره به اینکه از ابتداى سال 
تا کنون بیش از 8 میلیــارد و 643 میلیــون متر مکعب 

گازطبیعــى در بخــش صنایع عمده اســتان به مصرف 
رســیده، افزود: همه بخش ها و بویژه صنایع استان باید 
با بکارگیرى تمهیدات و راهکارهاى الزم در مصرف گاز 

صرفه جویى کنند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با بیان اینکه 
متاســفانه میزان قابل توجهى تاسیسات و دستگاه هاى 
مستهلک در صنایع اســتان داریم که مصرف انرژى باال 

و راندمان تولید پایینى دارند، خاطرنشان کرد: اولویت ما 
مشترکین خانگى هستند، چنانچه رویه افزایش مصرف 
ادامه داشــته باشــد به ناچار مجبور به محدود کردن گاز 

صنایع مى شویم.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین با اشاره 
به افزایش مصرف گاز در بخش مشترکین خانگى گفت: 
به دنبال کاهش دما، شاهد افزایش مصرف گاز در بخش 
مشترکین خانگى هســتیم، بطورى که هم اکنون شاهد 
افزایش 20 درصدى مصرف گاز نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته هستیم.
وى، با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون و 970 مشترك 
گاز طبیعى در سطح استان وجود دارد که از این تعداد بیش 
از 278 هزار مشترك روستایى و یک میلیون و 692هزار 
مشترك شهرى هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه اکنون 
در فصل سرما هســتیم مى طلبد مصرف بهینه گاز را در 

دستورکار قرار دهیم.
علوى تاکید کرد: از مردم و مشترکین مى خواهیم مصرف 
بهینه را مدنظر قرار دهند و با کم کردن یک درجه از دما، 
مى توانند از بروز مشکالتى نظیر قطعى یا افت فشار گاز در 
فصل سرد جلوگیرى کنند؛ با کم کردن یک درجه 6 درصد 
در مصرف گاز صرفه جویى مى شود حتى به اقتصاد خانوار 

هم کمک مى کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: دماى 
رفاه در زمستان 18 سانتیگراد است که اگر در منازل رعایت 
کنند و همچنین افراد متناسب با فصل در داخل خانه لباس 
گرم بپوشند، در مصرف انرژى مدیریت کرده اند. مشترکین 
مى توانند از طریق تماس تلفنى با ســامانه تلفنى 1594 

پیشنهادات، انتقادات و مشکالت خود را گزارش کنند.

از 11 میلیارد و 860میلیون مترمکعب گاز توزیعى در اصفهان طى سال جارى؛

صنایع اصفهان 10 میلیارد متر 
مکعب گاز مصرف کرده اند

نخستین جلســه میز تجارت کشور هند با 
حضور نماینده یوکو بانک در ایران به صورت 

وبینارى برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى 
اصفهان، سیدصادق عالمه، دبیر کمیسیون 
تجارت اتاق بازرگانى اصفهان در این وبینار 
از اعالم آمادگــى پارلمان بخش خصوصى 
اصفهان براى جمع آورى درخواســت هاى 
همکارى تجــار و بازرگانان اصفهانى براى 
همکارى با یوکو بانک خبــر داد و گفت: از 
طریق کمیسیون ها و کارگروه هاى تخصصى 
اتاق بازرگانى اصفهان مى توانیم به احصاء 
مشــکالت تبادالت تجارى ایرانیان با هند 
پرداختــه و به مســیر ارتباطى بــراى رفع 
مشــکالت تجار اصفهانى بــا یوکو بانک 

تبدیل شویم. 
در ادامــه این وبینــار فعــاالن اقتصادى و 
نمایندگان بانک هاى مختلف کشــورمان 
سواالت خود را از نماینده یوکو بانک مطرح 
کردنــد. همچنین مقرر شــد بــا برگزارى 
وبینارهاى مشابه به صورت دوره اى، فعاالن 
اقتصادى اصفهان در جریان آخرین تغییرات 

عملکرد یوکو بانک قرار بگیرند.

احصاى مشکالت 
تبادالت تجارى 
مدیر عامل شــرکت توزیــع برق اصفهان در نشســت ایرانیان با هند

هماهنگى کنترل پذیرى مصــرف و آمادگى جهت عبور 
موفق از بحران کمبود انرژى که با حضورمعاون هماهنگى 
توزیع شرکت توانیر و مدیران شرکت برق استان و چهار 
محال و بختیارى در محل پارك فناورى هاى شــرکت 
توزیع برق اصفهان برگزار شــد با اشــاره به تالش هاى 
صورت گرفته در ارایه خدمات غیــر حضورى به مردم به 
خصوص از دو سال قبل که با شیوع بیمارى کرونا در کشور 
ضرورت ارایه خدمات غیر حضورى به مشــترکین بیشتر 
احساس شد افزود: خوشبختانه با اقدامات جهادى صورت 
گرفته 98درصد خدمات در شرکت توزیع برق اصفهان به 
صورت غیر حضورى به مشترکین عرضه مى شود و این 
شرکت توانست در سطح اســتان و شهرستان اصفهان 
رتبه هاى شاخص را در جشنواره هاى متعدد ملى و استانى 

به خود اختصاص دهد.
حمید رضا پیر پیران گفت: شــرکت هاى توزیع اســتان 
و شهرســتان اصفهان به لحاظ اقداماتى که درراســتاى 
فعالیت هاى شــاخصى که درراستاى تکریم ارباب رجوع 
و کمک به مــردم انجام داده اند، رتبه نخســت را در بین 

دستگاه هاى اجرایى استان به خود اختصاص داده اند.
وى گفت: دوشرکت توزیع برق  دراصفهان در طول 6سال 
گذشته رتبه هاى نخست جشنواره شهید رجایى را به خود 
اختصاص داده اند.و در محافل و مجالس مختلف عملکرد 

این شرکت مورد تحسین بوده است.
وى ادامه داد: در شــرکت هــاى توزیع بــرق توجه به 
فناورى هاى نوین در صنعت برق بسیار مهم و با اهمیت 
است و تامین برق پایدار و ارایه خدمات به ساده ترین روش 

ممکن در راس برنامه ها قرار دارد.
وى با اشــاره به ابالغیه شــرکت توانیــر مبنى بر نصب  
کنتورهاى برق هوشــمند براى مشــترکین استان هاى 
چهارمحال و بختیارى و اصفهان افزود: معتقدیم با تمام  
توان باید به سمت هوشمند سازى کنتورهاى مشترکین 
پیش برویم چرا که این امر در راستاى مصرف بهینه انرژى 

بسیار بااهمیت است .
وى با اشــاره اینکه در پارك فناورى هاى نوین اصفهان 
تالش این اســت کلیه اقدامات  نویــن در بخش صنعت 
برق در اصفهان انجام شود تا مشترکین بتوانند به خوبى 
از خدمات بهره مند شــوند ادامه داد: براى پیشرفت طرح 
هوشمند سازى کنتورهاى مشــترکین ضرورت توجه به 
امنیت اطالعات و دیتا سنترها بسیار با اهمیت است از این 
رو.بایستى در شرکت توانیر در این زمینه تدبیرى صورت 
گیرد همچنین در بخش تلفات بار نوع عملکرد شرکت هاى 

توزیع برق باید به صورت متفاوت مورد بررسى قرار گیرد.
پیرپیران گفت: اگر زیر ساخت هاى نرم افزارى و سخت 
افزارى شرکت توزیع برق توسعه یابد مى توانیم در بحث 

حمالت سایبرى امنیت بیشترى داشته باشیم.

توجه به فناورى هاى نوین در 
رأس برنامه هاى شرکت توزیع برق اصفهان

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فالورجان 
گفت: درخواســت صدور 100 ســند براى موقوفات 

فالورجان به اداره ثبت اعالم شد.
مجتبى جوى زادگان همچنین بهــره بردارى از پروژه 
ساختمان اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان را از دیگر 
برنامه هاى در دستور کار خود در اداره اوقاف فالورجان 
اعالم کرد و افــزود: این پروژه تا مرحله ســفت کارى 

پیشرفت داشته و مرحله نازك کارى آن به دلیل کمبود 
اعتبار انجام نشده اســت اما فرماندار فالورجان براى 

تامین اعتبار مورد نیاز اعالم همکارى داشته اند.
جوى زادگان اجــراى پروژه هاى عمرانــى در بقاع و 
موقوفات را نیز از دیگر برنامه هاى خود در شهرســتان 
فالورجان دانست وافزود: اجراى نیات واقفان و وصول 

مطالبات را نیز در دستور کار خواهیم داشت.

درخواست صدور 100 سند براى موقوفات فالورجان


