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لزوم انجام روزانه نیم ساعت پیاده روى86 درصد سد زاینده رود خالى استخواننده هاى پاپ در سریال هاى نمایش خانگى چه مى کنند؟بسته شدن مرموزترین پرونده  جنایى کشور ترابى در میان برترین هاى لیگ قهرمانان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

هر چند وقت 
یک بار فست فود 

بخوریم؟

دستگیرى قاچاقچى سالح با 2000فشنگ جنگى
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جمع  آورى 
چادر کشاورزان 

از بستر زاینده رود 

یک متخصص تغذیه درباره میزان مصرف فست 
فودها توضیحاتى را ارائه کرد. نرگس جوزدانى درباره 
مضرات بى رویه مصرف فست فودها گفت: مصرف 
فست فودها محتواى چربى اشباع رژیم غذایى افراد 

را افزایش مى دهد و باعث چاقى و افزایش وزن...

عضــو هیئت مدیــره نظام صنفى کشــاورزان 
اصفهان گفت: در جلساتى که نمایندگان صنف 
کشاورزان با مسئوالن استانى داشتند مصوباتى 
گرفته و بنابراین شــد که کشــاورزان از محل 
تحصن خود خارج شوند، به دلیل بدعهدى هاى 
گذشته کشاورزان به مصوبات جدید اعتماد ندارند 
اما سعى ما بر این است که اعتماد آنها را به دولت 

جدید جلب کنیم.
حسین وحیدا در گفتگو با «ایمنا» افزود: البته با 
توجه به نا اطمینانى هایى که از گذشــته در بین 
کشاورزان نسبت به عملى نشــدن مصوبات به 

وجود آمده است...

میدان امام على (ع) منطقه گردشگرى مى شودمیدان امام على (ع) منطقه گردشگرى مى شود
شهردار اصفهان: میدان امام على (ع) سال ها پیش ساخته شده، اما مورد استفاده بهینه قرار نگرفته استشهردار اصفهان: میدان امام على (ع) سال ها پیش ساخته شده، اما مورد استفاده بهینه قرار نگرفته است
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معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان خبر داد؛

تکلیف احمد نوراللهى
 در شباب االهلى مشخص شد

احمد نوراللهى هافبک ملى پوش ایرانى در ترکیب شــباب االهلى 
ماندنى شد تا بازگشت این ستاره ملى پوش به پرسپولیس به تعویق 
بیافتد. یک سایت اماراتى خبر داد باشگاه شباب االهلى تصمیم گرفت 
کارلوس ادواردو هافبک برزیلى اش را در لیست خروج قرار بدهد و به 

جاى این بازیکن کارتابیا بازیکن آرژانتینى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

طرح زوج و فرد 
در اصفهان 
عصرگاهى شد

اصفهان در شرایط پیک آنفلوآنزا قرار ندارد
واکسن آنفلوآنزا از اوایل مهر امسال در استان توزیع شد و تاکنون 85 هزار نفر آن را تزریق کرده اند
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کاپیتان تیم امید
3

3

استاندار اصفهان:استاندار اصفهان:

بسیج  بسیج  
برون دادى برون دادى 
جز خدمت جز خدمت 

نداردندارد

مدیرکل حفاظت محیط مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان خبر داد؛زیست استان خبر داد؛

برخورد جدى برخورد جدى 
با واحدهاى با واحدهاى 

آالینده در آالینده در 
اصفهاناصفهان
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براى اولین سالگرد درگذشت چنگیز جلیلوندبراى اولین سالگرد درگذشت چنگیز جلیلوند

هنرمندى که لنگه اش هنرمندى که لنگه اش 
پیدا نمى شود!
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و ى وپی ى وپ ى پی

مدیر ناحیه نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه گفت: فوالدمردان 
جبهه صنعت در آبان ماه ســال جارى موفق به عبور از ظرفیت 
اسمى و ثبت رکورد تاریخى تولید ورق هاى نورد سرد در تاندم 

مداوم از ابتداى راه اندازى فوالد مبارکه شدند.
بهزاد بهادرانى با اشاره به دستیابى به رکورد جدید تولید در این 
ناحیه اظهار کرد: خط تاندم میل 5 قفســه اى نورد سرد در سال 
1384 ریومپ شــد و این خط از حالت غیر پیوسته به پیوسته 

تغییر داده شد.
وى افزود: به موجب ایــن تغییر، تولید نامــى این خط از 750 
هزار تن در ســال به یک میلیون و 500 هزار تن رســید؛ البته 
در جریان این ریومپ، مشــکالت و نواقصى وجود داشت که 
قرار بود شرایطى براى رفع این نواقص فراهم شود اما به دلیل 
وجود تحریم و مشــکالت تأمین قطعات یدکى، این تغییرات 
محقق نشد و به همین خاطر شرایط رسیدن به تولید نامى نیز 

فراهم نشد.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: اتفاق 
مبارکى که در ماه گذشته در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
محقق شد، این بود که براى نخســتین  بار بعد از سال 84، خط 

تاندم میل توانست از مرز تولید نامى عبور کند.

ارتقاى ظرفیت تولید اسمى سالیانه 
محسن استکى مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه با 
اعالم رکورد ماهیانه 131 هزار تن در ماه 30 روزه و با یک روز 
کارى کمتر در گفت وگو با خبرنگار فوالد تصریح کرد: رسیدن 
به این مهم لبیک به پیام مقام معظم رهبرى در ســال «تولید، 
پشــتیبانى ها، مانع زدایى ها» و در شــرایط دشوار تحریم هاى 

ظالمانه بوده است.
وى افزود: دســتیابى به این رکورد در مــاه 30روزه و با تولید 
گریدهاى ویژه، مستحکم و کیفى، نشــان از همدلى و انگیزه 
کارکنان شاغل در تاندم مداوم ناحیه نورد سرد و واحدهاى مرتبط 

در فوالد مبارکه دارد.
مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: خط تاندم 
مداوم در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه به عنوان تنها خط 
نورد 5 قفسه اى در تولید ورق سرد نوردیده در کشور به منظور 
پاسخگویى به نیاز صنایع پایین دست به خصوص خودروسازان 
و لوازم خانگى ورق هاى گالوانیزه و رنگى و ورق هاى سرد مورد 

مصرف در کشور است.
وى عنوان داشــت: در ســال 1384 با اجراى ریومپ و اضافه 
شدن تجهیزات جانبى به خط تاندم مداوم، این خط ارتقا یافت 
و ظرفیت تولید اسمى سالیانه از 750 هزار تن به یک میلیون و 

500 هزار تن ارتقا پیدا کرد.

رفع موانع تولید با استفاده از توان داخلى 
اســتکى بیان کرد: با توجه به گذشــت چندین سال  از آخرین 
تغییرات و نوســازى در این خط بــا وجود اشــکاالت زیاد و 
محدودیت هاى تأمین قطعات یدکى و قطــع ارتباط با فضاى 
تکنولوژیک خارج از کشور به دلیل تحریم هاى ظالمانه در طول 
این سال ها، این خط با موانع تولیدى زیادى مواجه بوده اما با توجه 
به استراتژیک بودن محصوالت تولیدى در این خط با استفاده از 
توان داخلى و رفع موانع تولید این خط به رکورد تولید 131 هزار 

تن در ماه دست پیدا کرد.
وى ابراز داشت: رکورد قبلى این خط در مردادماه 1399 با تولید 
127 هزار و 500 تن بوده که امید است با حمایت مدیران مربوطه 
و تالش و همدلى کارکنان صادق و شایسته مجموعه نورد سرد 
شاهد توفیقات روزافزون و رسیدن به رکوردهاى تولید و کیفى 

بیشترى باشیم.
مدیر محصوالت ســرد شــرکت فوالد مبارکــه اضافه کرد: 
وابستگى خطوط پایین دست ناحیه نورد سرد و افزایش نیاز بازار 
به ورق هاى استراتژیک تولیدى در این خط نشان از اهمیت خط 
تاندم مداوم فوالد مبارکه در کشــور دارد؛ مواد مورد استفاده در 
ورودى این خط، کالف هاى گرم اسیدشویى شده هستند که در 
خطوط اسیدشویى نورد سرد تولید و به این خط تحویل مى شوند.

تولید ورق مورد نیاز صنایع خودروسازى و لوازم 
خانگى

وى عنوان داشــت: ازجمله محصوالت تولیدى در این خط، 
نورد ورق هاى رویه خــودرو، ورق هاى فوق شــکل پذیر در 
صنایع خودروسازى، ورق هاى رنگى و گالوانیزه مورد نیاز لوازم 
خانگى، ورق هاى سرد استحکام باال میکروآلیاژى و ورق خام 
مورد نیاز خطوط گالوانیــزه از ضخامت هاى 0,3 میلى متر تا 3 
میلى متر و عرض 550 تا 1670 میلى متر است؛ نکته قابل تأمل 
در این زمینه پاسخگویى این خط به افزایش کیفیت و استحکام 
مورد نیاز بازار و افزایش تنوع گریدهــاى تولیدى همزمان با 
افزایش عمر کارکــرد تجهیزات خط، رســیدن به این میزان 
تولید در ماه 30 روزه را بیش از پیش ارزشــمند و قابل تحسین

 مى کند.
استکى تأکید کرد: تمرکز بر تولید کیفى و کمى به منظور قطع 
وابستگى کشــور به گریدهاى خاص و پیشــرفته ورق سرد با 
امکانات و ظرفیت هاى موجود در برنامــه عملیاتى ناحیه نورد 
سرد بوده و در ابتداى این ماه با برنامه ریزى مناسب و هماهنگى 
بین مجموعه هاى تولیدى و پشتیبانى مرتبط دستیابى به این 
رکورد بى نظیر در دستور کار قرار گرفت و طى برنامه ریزى هاى 
انجام شده و کنترل لحظه به لحظه شرایط و پارامترهاى تولید و 
جلوگیرى از وقوع توقفات طوالنى و اضطرارى، شاخص هاى 

عملیاتى تولید ارتقا یافت.

کاهش مصارف مواد مصرفى و انرژى 
وى عنوان داشت: به عنوان مثال شاخص در دسترس بودن خط 
در این ماه به 80,86 درصد رسید که از هدف خود به میزان 76 
درصد به طور محسوســى باالتر بوده است؛ همچنین شاخص 
PDW (تناژ تولید خط در هر ساعت) از مقدار هدف خود(220 
تن در ســاعت) به 225 تن در ساعت رســید؛ شاخص کیفیت 
محصوالت در این ماه به میزان 98 درصد رسیده که از متوسط 
سال(97,56) بیشتر بوده که نشان مى دهد تداوم تولید و کاهش 
توقفات در خطوط مداوم موجب ارتقــاى کیفیت محصوالت 
مى گردد. مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: این رکورد در حالى به ثبت رسیده که توجه مدیریت تولید در 
خط، بر حفظ منابع و کنترل هزینه هاى تولید معطوف بوده است؛ 
مصارف مهم و عمده در خط تاندم در این ماه کاهش محسوسى 
داشته، به طورى که میزان مصرف غلتک پشتیبان(میلى متر بر 
تن تولید) به میزان 50 درصد، نرخ مصرف غلتک کارى 6 درصد 
و مصرف ویژه روغن نورد(گرم بر تن تولید) 33 درصد نســبت 
به میانگین مصارف خط تاندم  در سال 1400 کاهش پیدا کرده 
است که این مهم ارزش اقتصادى ثبت این رکورد تولید را بیش 

از پیش نمایان مى کند.

 افزایش 20 درصدى تولید کالف تسمه
وى اذعان داشــت: عالوه بر رکورد ثبت شده در آبان ماه، تولید 
ورق هاى خاص که در خط نورد با شــرایط سخت تر و سرعت 
پایین تر هستند، نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز داشته 
است؛ در آبان ماه 2 هزار و 127 تن کالف تسمه تولید شد و میزان 
تولید کالف ســخت میکروآلیاژى 5594 به میزان 20 درصد 
افزایش پیدا کرد که بیشترین میزان تولیدى در ماه در سال هاى 

گذشته بوده است.
استکى بیان کرد: همچنین تولید گرید 5593 بیش از 30 درصد 
افزایش و تولید گریــد 5592 بیش از 2,5 برابــر ماه هاى قبل 
بوده که این مقادیر هم در نوع خود یک رکورد محســوب شده 
و تولید این ورق هاى ســخت خودرو، رکورد فوق را ارزشمندتر 
مى کند؛ رسیدن به این موفقیت بدون همکارى و کار گروهى 
و همدلى و حمایت واحدهاى ذیربط محقق نمى شد که جا دارد 
از حمایت هاى مدیر ناحیه نورد سرد، واحدهاى پشتیبانى، واحد 
برنامه ریزى نورد سرد و نورد گرم و همچنین تمامى همکاران و 
واحدهاى مربوطه که در رسیدن به این موفقیت نقش داشته اند، 
تشــکر و قدردانى نمایم چراکه این موفقیت در راستاى تداوم 
موفقیت هاى مجموعه فوالد مبارکه در سال تولید،پشتیبانى ها 

و مانع زدایى ها مى باشد.

مدیر نورد سرد فوالد مبارکه خبر داد؛

عبور از ظرفیت اسمى و ثبت رکورد تاریخى 
تولید ورق هاى نورد سرد در تاندم مداوم

ره 
ف
د

نیروگاه حرارتى اصفهان بیش از یک میلیارد و 906 میلیون کیلو وات ساعت انرژى 
الکتریکى تولید و به شبکه سراسرى تحویل شد.

معاون مهندسى و برنامه ریزى شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان، با بیان اینکه 
ظرفیت نامى تولید واحد هــاى مولد برق این نیروگاه 835 مگاوات اســت، گفت: 
واحد هاى بخارى مولد برق این نیروگاه تا پایان آبان ســال جــارى یک میلیارد و 
906 میلیون و 101 هزار کیلووات برق خالص تولید و تحویل شبکه سراسرى برق 

کشور داد.
حســین امنیه افزود: این مقدار تولید برق با لحاظ متوســط مصرف ماهیانه 200 
کیلووات براى هر خانوار، معادل مصرف ماهیانه بیش از 9 میلیون و 530 هزار خانوار 

است.
نیروگاه اصفهان داراى پنج واحد بخارى مولد برق با ظرفیت هاى متنوع است که در 
صورت تامین آب و سوخت مورد نیاز، قادر به تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالن 

شهر اصفهان در اکثر فصول سال خواهد بود.

تولید1/9میلیارد کیلو وات ساعت برق 
در نیروگاه اصفهان

مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شــهداى گرانقدر شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
دوران دفاع مقدس، با حضور تعدادى از مسئولین کشورى، مدیران و خانواده شهداى 

این شرکت برگزار شد.
در این مراسم ابتدا رئیس روابط عمومى، پیام مرتضى ابراهیمى مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان را قرائت کرد. در بخشى از پیام آمده است: زنده نگه داشتن نام 
شهدا، توجه به تمام ارزش هاى انسانى است. آنان به سوى میعاد الهى گام برداشتند و 
خانواده هاى گرامى ایشان اعم از والدین، همسر و فرزندان ماندند تا با حضور خویش 

عظمت و بزرگى کار سرپرست خویش را بر دیدگان به تصویر بکشند.
فرمانده تکاوران نیروى دریایى ارتش جمهورى اســالمى نیز در این مراسم با بیان 
اینکه شهداى جمهورى اســالمى از هر حیث در دنیا نمونه هستند، اظهار داشت:  
آرامش و حریت امروز ما مرهون فداکارى هاى شــهداى انقالب و جنگ تحمیلى 

است.
امیر امیر مسعودى تصریح کرد: امروز هم اگر ایثار و جانفشانى مدافعان حرم نبود، به 
یقین بدانید که دشمن هیچ چیز براى ما باقى نمى گذاشت و این راه شهدا همچنان 
ادامه دارد، بدانید که شهداى ما در میان همه نیروهاى مسلح جهان از هر حیث بى 

نظیر و نمونه بودند.
گلباران یادمان شهداى شرکت و تقدیر از خانواده شــهدا از دیگر برنامه هاى این 

مراسم بود.

بزرگداشت خاطره شهداى شرکت 
پاالیش نفت اصفهان 

5
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فرمانده کل ســپاه گفت: هر مخاطره اى به برکت وجود 
بســیجیان به یک فرصت براى شــکوفایى اســالم و 

سربلندى کشور تبدیل شده است.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمى در نمایش اقتدار 
بسیجیان خراســان جنوبى تصریح کرد: بسیج در مقابل 
تهاجم فرهنگى دشمن ایستاده است،  بسیج فرمول حل 
مسائل خطیر و سرنوشت ساز جامعه است. بسیجیان در هر 

صحنه اى فعال هستند و بسیج نسخه آرامش ملى است.
وى اظهار کرد: هر مخاطره ســختى را به برکت حضور 
فداکارانه بسیج به یک فرصت براى شکوفایى اسالم و 

سربلندى اسالم تبدیل مى کنیم.

سرلشکر سالمى با بیان اینکه بسیجیان تیرهاى بال را به 
جان خریدند تا قامت مردمان سرزمینشان استوار بماند، 
گفت: جنگى که هشت سال بر ملت ایران تحمیل شد یک 
نقشه جهانى سیاسى بود و بعد از آنکه انقالب، استقالل و 
آزادى را به ارمغان آورد همه شیاطین بزرگ و کوچک از 
شرق و غرب در یک توطئه جهانى همدست شدند وگرنه 

صدام به تنهایى نمى توانست در این مسیر حرکت کند.
سرلشکر سالمى اظهار کرد: بسیج از ملت و ملت از بسیج 
جدا نیست و این راه شکست ناپذیرى مردم شریف ایران 
اسالمى در برابر مشکالتى اســت که با آن روبه رو بوده

 است.

دادستان کل کشــور با بیان اینکه بیش از 14 هزار خودرو 
در پارکینگ هاى ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر 
توقیف هستند، گفت: 80 درصد خودروهاى توقیفى باید تا 

پایان سال تعیین تکلیف شوند.
پیرو دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور، مبنى 
بر تسریع تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف و یا ضبط شده 
در خصوص پرونده هاى مواد مخدر، حجت االسالم محمد 
جعفر منتظرى دادستان کل کشور از پارکینگ خودروهاى 
توقیفى مرتبط با پرونده هاى مواد مخدر در منطقه شهریار 
بازدید کرد. دادستان کل کشور در این بازدید در جریان آمار 
خودروهاى توقیفى، تعداد و ســال توقیف، نحوه مزایده و 

فروش و نحوه نگهدارى قرار گرفت. منتظرى همچنین بر 
تسریع در رسیدگى و تعیین تکلیف 80 درصدى خودروهاى 

توقیفى تا پایان سال جارى تأکید کرد.
وى تصریح کرد: آنچه مربوط به دســتگاه قضایى است 
باید انجام شود و اگر نیاز به بخشنامه یا دستور است انجام 

خواهیم داد.
بنابراین گزارش، حجت االسالم والمسلمین محسنى اژه اى 
رئیس قوه قضاییه بیست و نهم آبان ماه طى دستورى به 
دادستان کل کشور تأکید کرد که نسبت به تعیین تکلیف 
وسایل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در خصوص پرونده هاى 

مواد مخدر، تسریع صورت گیرد.

بسیج از ملت و ملت از بسیج 
جدا نیست 

تکلیف 14 هزار خودروى 
توقیفى روشن مى شود

خاموشى در راه است؟
هنــوز    باشگاه خبرنگاران جوان |
خاموشى هاى تابســتان از خاطر مردم نرفته 
است که خاموشــى هاى زمستان و فصل سرد 
هم به نوعى دیده مى شود. فریدون حسنوند، 
رئیس کمیسیون انرژى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: با توجه به خاموشى هاى فصل تابستان 
پیش بینى مى شود در فصل زمستان هم احتمال 
خاموشى وجود داشته باشد. در نتیجه تمهیدات 
الزم باید اندیشیده شــود و امکانات کل کشور 

براى مقابله با مشکالت بسیج باشد.

قاچاق به فیلم تئاتر هم 
رحم نکرد

فیلم-تئاتــر «الیورتوییســت» با    صبا|
گذشت یک ساعت از اکران آنالین، به صورت 
غیرقانونى در فضاى مجازى منتشر شد. این اثر 
پرستاره که به کارگردانى حسین پارسایى، در 
زمستان 96 در تاالر وحدت روى صحنه رفته 
بود، ساعت 20  دوم آذرماه به صورت انحصارى 
در پلتفرم نماوا به اکران آنالین رسید، اما نسخه 
قاچاق آن در ساعت 21 همان روز منتشر شد. 
در ماه هاى اخیر هر فیلمى که به صورت آنالین 
اکران شده، پس از گذشت ســاعتى از شروع 
نمایش، به صورت قاچاق به انتشار رسیده است.

مینو محرز اخراج شد
دکتــر مینو محــرز از    دیده بان ایران|
ریاســت مرکز تحقیقات ایدز دانشــگاه علوم 
پزشــکى تهران که از پایه گذارانش بود کنار 
گذاشــته شــد. مینو محرز، پژوهشگر«ایدز» 
ســازمان جهانى بهداشــت درایران اســت. 
دکترمحرز نقش مؤثرى در پذیرش این بیمارى 
درکشور و انگ زدایى از بیماران مبتال به ایدز 
داشــت. وى نســبت به این برکنارى واکنش 
نشــان داد و گفت: وظیفه خودم دانستم که تا 
جایى که بودم و هســتم به مردم خدمت کنم. 
حال زمانى است که کم کم باید کنار برویم تا 

جوان تر ها بیایند.

طرح تردد شبانه براى 
درآمدزایى نبود

یــر  ز و   خبرگزارى صدا و سیما |
کشور گفت: طرح ممنوعیت تردد شبانه براى 
درآمدزایــى دولت نبــوده و حتمــًا این تصور 
اشتباه است. احمد وحیدى در پاسخ به سئوال 
خبرنگارى که پرســید طــرح ممنوعیت تردد 
شبانه تا چه حد موفق بوده به ویژه اینکه گفته 
مى شود این طرح براى درآمدزایى دولت بوده 
است؟ افزود: اینکه (این طرح براى درآمدزایى 
دولت بوده) حتمًا اشــتباه اســت چرا که آنقدر 
هزینه هایــى که براى دولت ایجاد مى شــود، 
زیاد اســت که آورده اى براى دولت نداشــت. 
وى گفت: این طرح براى ســالمت مردم بوده 
و بخاطر جلوگیــرى از دورهمى ها و تردد اجرا 
شده و با بهبود شرایط اثرگذارى خود را از دست 

داده است.

کشف جنازه در قله دماوند
پیکــر یــک کوهنورد توســط     رکنا |
امدادگران در زیر خروارها برف پیدا شــد. یک 
تیم امدادى از پایگاه امداد و نجات رینه با هدف 
دسترسى به پیکر یک کوهنورد در منطقه دره 
یخار دماونــد اعزام شــدند و در ارتفاع 4650 
مترى پس از جستجو در کوالك شدید موفق به 
پیدا کردن جسد این کوهنورد شدند. با توجه به 
حجم عظیم بهمن رخ داده، پیکر این کوهنورد 
در زیر خروارها برف قرار داشــت که توســط 
امدادگران بیرون آمده و به پایین منتقل  شــد. 
جنازه این کوهنورد زیر 50 سانت برف کشف 
شد و علت این حادثه ریزش بهمن عنوان شده 
اســت که این کوهنورد زیر بهمن مانده و در 

همان محل دفن شده است.

پیام تبریک رهبر انقالب 
به مناسبت هفته بسیج 

  ایرنا | حضرت آیــت ا... خامنــه اى در پیامى 
با تبریــک هفته بســیج،«همت بلنــد، خردمندى، 
درست اندیشى و توکل به خدا» را ابزارهاى تجربه شده 
براى غلبه بر مشکالت کشور دانستند. متن این پیام 
به شرح زیر است: بسم ا... الرحمن الرحیم. هفته  بسیج 
بر همگان مبارك باد، به ویژه بر رویش هاى تازه و با 
طراوت بسیجى که همچنان مانند نسل پیش از خود، 
فرزندان محبوِب امام راحل عظیم الشــأنند. عزیزان! 
قدرشناس جایگاه خود باشید و بدانید که با هّمت بلند، و 
در پرتو خردمندى و درست اندیشى، و با اعتماد و توّکل 
به خداوند دانا و توانا، مى توانید در همه  مسائل عمومى 
کشور و ملت، اثربخش و مشکل گشا باشید. این تجربه  
چند دهه  ملت ایران است. و السالم علیکم و رحمه ا.../ 

سّیدعلى خامنه اى/ 3 آذر 1400

حقوق یک حدى دارد
حجت االسالم و المســلمین سید    انتخاب|
ابراهیم رئیســى صبح روز چهارشنبه در جلسه هیئت 
دولت با اشــاره به موضوع حقوق هــاى غیر متعارف 
تصریح کرد: حقوق یک حدى دارد کــه حد آن باید 
براى تمام افراد شاغل در دولت و شرکت هاى دولتى 
مشخص شــود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت 
شود. مردم انتظار شــنیدن اخبارى درباره حقوق هاى 
چند ده میلیونى را ندارند و به حقوق نجومى باید خاتمه 

داده شود.

اکران فیلم در نماز جمعه 
طبق اعالم ستاد نماز جمعه    دیده بان ایران|
تهران، نماز جمعه این هفته تهران در مصالى بزرگ 
امام خمینى(ره) تهران اقامه مى شود و در پایان نیز فیلم 
سینمایى «منصور» براى نمازگزاران اکران مى شود. 
فیلم «منصور» به کارگردانى و نویســندگى سیاوش 
سرمدى و تهیه کنندگى جلیل شعبانى محصول سال 
1398 است. این فیلم روایتگر بخشى از داستان زندگى 
شهید ســتارى اســت که در آن بخش هاى ناگفته از 

هشت سال دفاع مقدس نیز روایت شده است.

رطب خورده...
در حالى وزیر بهداشــت بــا ابراز    برترین ها |
خوشــحالى اعالم کرده که واکسیناســیون عمومى 
کرونا در ایران باعث شــگفتى اندیشمندان شده که 
تصویرى منتسب به کارت واکسن بهرام عین اللهى 
در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده که نشان مى دهد 
وى تنها یک دوز واکسن دریافت کرده است! در تصویر 
کارت واکسن منتسب به وزیر بهداشت دولت رئیسى 
تاریخ تزریق واکسن وى 26 اسفند سال گذشته اعالم 
شده. این در حالى است که مسئوالن وزارت بهداشت 
 تنها راه مقابلــه با کرونا را تزریق هر دو دوِز واکســن 

مى دانند.

تورم در امارات هم 
به قله رسید

  ایسنا| دومینوى افزایش قیمت ها این بار به 
امارات رسید. به نظر مى رسد روند کاهش قیمت ها در 
همسایه جنوبى ایران متوقف شده باشد؛ چرا که نرخ 
تورم امارات در ماه سپتامبر باز هم در محدوده مثبت 
باقى ماند. تورم 1/19 درصدى ثبت شــده در این ماه 
نسبت به ماه قبلى 0/64 درصد بیشتر شده است. نرخ 

تورم امارات براى 26 ماه متوالى منفى بود. 

آمار عجیب برق گرفتگى 
در 7 ماه!

آمارهاى ســازمان پزشکى قانونى    تسنیم|
کشور نشان مى دهد که آمار تلفات برق گرفتگى در پنج 
سال اخیر روندى افزایشى داشته و از 595 نفر در سال 
1395، به 739 فوتى در سال گذشته (1399) رسیده 
است؛ در هفت ماهه امسال 552 نفر بر اثر برق گرفتگى 

در کشور جان خود را از دست دادند.

خبرخوان

یکى از امضاکنندگان طرح صیانــت از حقوق عامه در 
مقابل حیوانات مضر و خطرنــاك گفت که این طرح در 

اولویت کار مجلس نیست.
محمدحسن آصفى، نماینده اراك گفته است:

تا زمانى که مشــکالت مربوط به کاهــش ارزش پول 
ملى، بیکارى، گرانى، تورم و مسکن حل نشود ما سراغ 
چنین طرح هایى نمى  رویم. اینطور نیســت که بگوییم 
این موضوع در حال حاضر اولویــت دارد. چنین چیزى 

در اولویت نیســت و جزو طرح هاى عادى است که در 
دستور کار مجلس قرار گرفته است. . این طرح هم جزو 
طرح هایى اســت که از مجالس قبل بوده و نمایندگان 
امضا جمع کرده اند و آن را در دستور کار گذاشتند. چیزى 
نیست که بگوییم قرار است فردا مجلس به این موضوع 
رسیدگى کند و بعید مى دانم اصًال در این مجلس به آن 
نوبت برسد. اولویت مجلس امروز اشتغال، گرانى، تورم، 

مسکن و بیکارى است. 

رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
از افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در کشور خبر داد و گفت: 
ثابت شــده که اگر این دو بیمارى همزمان در کسى رخ 

دهد، بیمارى شدیدتر و مرگبارترى خواهد شد.
دکتر محمد مهدى گویا درباره وضعیت شــیوع آنفلوآنزا 
در کشور گفت: موارد آنفلوآنزا  در کشور در حال افزایش 
اســت و تاکنون بیش از 200 مورد ثبت شــده با تأیید 

آزمایشگاهى به ما گزارش شده است.

وى افزود: البته در زمینه موارد آنفلوآنزا هنوز به حد آستانه 
هشدار نرسیده ایم، اما به نظر مى آید که به زودى به این 
حد آستانه مى رسیم. راه هاى پیشگیرى از آنفلوآنزا کامًال 

مشابه پیشگیرى از کووید19 است.
گویا تأکید کرد: مــا از همراهى ایــن دو بیمارى یعنى 
آنفلوآنزا و کووید19 نگرانى داریم. ثابت شده که اگر این 
دو بیمارى همزمان در کسى رخ دهد، بیمارى شدیدتر و 

مرگبارترى خواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى ایران با اشاره به عدم 
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانى و اجرایى نشدن 
تجارت آزاد در کشــور، توضیح داد: امروز با وجود آنکه 
افغانستان به دست طالبان افتاده اما این کشور همچنان 
عضو سازمان تجارت جهانى است و مبادله کاال و صادرات 
آن و جابــه جایى پول بــه راحتى در این کشــور انجام 

مى شود. این در حالى است که ما همچنان با گمرکات و 
حقوق ورودى و بسیارى از دیگر مقررات مواجه هستیم.

على شریعتى توضیح داد: وقتى از عضویت در توافق هاى 
همکارى اقتصادى صحبت مى کنیم باید به طور دقیق 
مشــخص کنیم که چه نیازى داریم و در عوض توانایى 

براى صادرات به کشورهاى مقصد خواهیم داشت. 

 آرمــان عبدالعالــى نــام یک متهــم به قتل اســت.
آرمان عبدالعالى از ســال 92 به اتهام قتل دختر مورد 
عالقه خود راهى زندان شــد. آرمان عبدالعالى با رأى 
دادگاه به قصاص محکوم شــد. آرمان عبدالعالى چند 
بار تا پاى چوبه دار رفت. سرنوشت نهایى پرونده آرمان 
عبدالعالى صبح دیروز با عدم رضایت خانواده غزاله و به 

دار آویخته شدن در زندان شهید رجایى پایان یافت.
حکم قصاص آرمان اجرا شد و پرونده اى که در آن افراد 
زیادى براى نجات جان یک متهم تالش کردند بسته 
شد. به این ترتیب تالش این افراد بى نتیجه ماند چرا که 
اولیاى دم با اصرار بر اجراى حکم صبح دیروز آرمان به 

دار مجازات آویخته شد.
ساعت از نیمه شب چهارشنبه، 3 آذر ماه گذشته بود که 
در تماس با پدر و آرمان به آنها اطالع دادند که ساعتى 
بعد آرمان پاى چوبه دار خواهــد رفت. خانواده آرمان و 
غزاله پشت در زندان رجایى رفتند و هر دو خانواده تردید 

داشتند که این حکم اجرا خواهد شد یا نه.
باالخره تردیدها به یقین تبدیل شد و تشریفات قانونى 
براى اجراى حکم آغــاز شــد.آرمان از قرنطینه پیش 
از اجراى حکــم به بند بازگشــته بود.او پیــش از این 
5 بار به سوییت انفرادى منتقل شده و با تعویق حکم به 
بند برگشته بود. همین کافى بود که گمان داشته باشد 
این چهارشنبه زمان اجراى حکم او نیست و مثل بارهاى 
قبل به او مهلتى داده شده باشد. اما ساعت 11 شب در 
حالى که آرمان در بند زندان بود، او را براى اجرا حکم از 

بند خارج کردند.
پدر آرمان در مورد آخرین مالقات با فرزندش به «رکنا» 
گفت :«قرار نبود آرمان این هفته پــاى چوبه دار برود. 
نیمه شــب در حالى پاى چوبه رفتیم که از قبل مالقات 
آخر با پسرمان نداشتیم. قبل از اجراى حکم، اولیاى دم 

را دیدیم و من و همســرم بار دیگر به پاى آنها افتادیم 
و التماس کردیم که آرمان را ببخشــند کــه فایده اى 

نداشت.»
پدر آرمان که تنها چند ســاعتى بود جسد فرزند خود را 
تحویل گرفته، به حدى بیقرار و ســوگوار اســت که به 
سختى سخن مى گوید: «آرمان برادرش را ندیده بود. 

شــنیدم که قبل از اجراى حکم گفته بود اجازه بدهید 
برادرم را ببینم.که این خواسته اش انجام نشد.» 

او با ضجه و التماس مى گوید: «پسرم تا آخرین لحظه 
زندگى اش درس خواند. به مردم بگویید او چقدر دلش 
مى خواست به همنوعان خود کمک کند. چقدر امیدوار 

بود ولى آرمان دیگر برنمى گردد.»

هنوز زمان صبحانه خوردن فرا نرسیده و به همین زودى 
سواران به صف شده و آماده شــروع مسابقه هستند. 13 
هیوالى ترسناك، در میان ســروصداى الستیک هاى 
ماشین و بوق زدن هایشــان، براى داشتن جاى کافى به 

هم تنه مى زنند. 
البته که جام جهانى سال آینده به این بخش از جهان خواهد 
آمد اما در قطر، اغلب مردم محلى با ورزش باســتانى شتر 
سوارى یا شتردوانى یا مسابقه سرعت شترها بزرگ شده 
و نسبت به آن یک وسواس تغییر ناپذیر دارند. این ورزش 
بسیار رقابتى، شبکه تلویزیونى خاص خود را دارد که هر روزه 

طرفداران را در جریان آخرین اخبار قرار مى دهد. 
در زمین مسابقه شترسوارى الشحانیه  هزاران شتر، تا جایى 
که چشم کار مى کند، در حال تمرین صبحگاهى هستند، 

شترهایى که برخى از آنها یک میلیون پوند قیمت دارند.
برخالف گذشته اما دیگر خبرى از سواران انسانى نیست. بعد 
از مخالفت هاى بسیار نسبت به سن سواران که در برخى از 
موارد سن آنها به چهار سال نیز مى رسید، استفاده از سواران 

انسانى در سال 2005 ممنوع شد. امروزه ابزارهاى روباتیکى 
که وزنى کمتر از 3 کیلوگرم دارند به زین بســته شــده و 
مى توان آنها را از راه دور کنترل کرد. مربیان از شالق، افسار 
و حتى صحبت کردن و تشویق از طریق میکروفن براى 
تهییج شترها استفاده مى کنند. شترها با سرعتى نزدیک 
به 25 مایل بر ساعت در پیست شنى به پیش مى روند در 
حالى که کاروانى از خودروها آنها را دنبال کرده و مربیان 
از واکى تاکى براى کنترل کردن حیوانات خود اســتفاده 
مى کنند. درست شــبیه یک رالى خودرویى در دل بیابان 
است. با روشن شدن هوا، شترها از اسطبل هایشان بیرون 
مى آیند. یک به یک، این شــترها از یک جاده مشترك با 
خودروها عبور مى کنند اما عبور شترها بر خودروها تقدم 
دارد. اما موضوع دیگرى که تأیید مى کند شترها در قطر 
پادشاه یا بهتر بگوییم، ملکه هســتند این است که اغلب 

شترهاى مسابقات شترسوارى، ماده هستند. 
مسابقات معموًال در مســافت هاى 6، 8 و 10 کیلومترى 
انجام مى شود که بسته به سن و سایز شتر تعیین مى شود.

بسته شدن مرموزترین پرونده  جنایى کشور 

پایان «آرمان»

اینجا به شترسوارى بیشتر اهمیت مى دهند
 تا جام جهانى!

نماینده اراك: اولویت ما گرانى است نه سگ گردانى

افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در کشور 

 در تجارت آزاد حتى از طالبان هم عقب تریم

 حســن عباســى، رئیس اندیشــکده یقین و 
تئوریسین اصلى جریان پایدارى در بخشى از 
اظهاراتش درباره دانشــگاه امام صادق(ع) که 
در ویدیویى در فضاى مجازى و شــبکه هاى 
اجتماعى پخش شده است، گفت: کل اعضاى 
هیئت علمى اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در 
20 سال گذشته از مســئولین اقتصادى کشور 
بودند. چرا اقتصاد کشور، اسالمى نشده است؟

او افزود: مگر رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
امام صــادق (ع) یعنى آقــاى مصباحى مقدم، 
رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس نبود؟ ایشان 
مگر عضو مجلس خبرگان رهبرى نیست؟ مگر 
ایشــان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیست؟ آقا مگر شما چند مسئولیت باید داشته 

باشید تا بتوانید کار کنید؟ 
عباســى خطاب به غالمرضا مصباحى مقدم 
ادامه داد: شما عضو مجمع تشخیص مصلحت، 
عضو مجلس خبرگان رهبرى، رئیس کمیسیون 
اقتصــادى مجلس، رئیس دانشــکده اقتصاد 
دانشــگاه امام صــادق(ع) و عضو شــوراى 
فقهى بانک و بورس هســتید اما در تلویزیون 

مى نشینید و حرف دیگرى مى زنید.

حمله تند 
حسن عباسى به 
یک عضو مجمع

طبق قانون کار هرساله شوراى عالى کار متشکل از سه 
نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت 

درباره افزایش دستمزد کارگران تصمیم گیرى مى کند. 
در این شرایط روز سه شــنبه اولین جلسه تصمیم گیرى 
براى افزایش دستمزد سال 1401 برگزار شد که به گفته 
نماینده کارگران این جلسه صرفاً بیان نظرات کارشناسى 
بوده است. اولیا على بیگى گفته که نمایندگان کارگران به 
دنبال این هستند که در رقم نهایى اعالم شده عالوه بر 

تورم به رقم سبد معیشت کارگرى نیز توجه شود.
او تصریــح کرد: ســال 1400 ســال ســختى براى 
کارگران بــوده و به همین دلیل نماینــدگان کارگران 
به دنبال افزایش دستمزدى متناســب با شرایط فعلى 

هستند.
به گفته على بیگى در اولین جلســه افزایش دســتمزد 
مباحث کارشناســى مطرح شــده و تصمیم نهایى در 
اسفند ماه امسال اتخاذ خواهد شد. در این تصمیم گیرى 

نماینــدگان کارگران، کارفرمایــان و دولت به صورت 
سه جانبه مشارکت خواهند داشت.

اگرچه هنوز هیچ گمانه زنى دربــاره افزایش حقوق ها 
مطرح نشده اما پیش از این چند سناریو، درباره افزایش 

حقوق ها مطرح شده است.
برخى مى گویند احتماًال افزایش حقوق کارمندان دولت 
بیش از 15 درصد نباشد. اگر قرار باشد حقوق کارگران 
هم به همین میزان افزایش پیدا کند، حداقل حقوق سال 

1401 به حدود سه میلیون تومان مى رسد.
اما رئیس ســازمان برنامه و بودجه پیــش از این گفته 
بود قرار اســت حقوق کارکنان دولت به صورت پله اى 
افزایش پیدا کند و باالترین میــزان افزایش حقوق 30 

درصد است.
بر اســاس این گفته میرکاظمى ممکن اســت حقوق 
کارگران 30 درصد بیشتر شود و پایه حقوق کارگران به 

3٫4 میلیون تومان برسد.

آغاز جلسات افزایش دستمزد براى سال 1401 
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فرهنگ بسیجى یعنى 
خدمت بیشتر به مردم 

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: فرهنـگ بسـیجى به معنـاى خدمت بیشـتر 
به مردم و تـالش روز افزون براى حل مشـکالت و 
پیشـرفت اسـت. محمدرضا جان نثارى در صبحگاه 
مشترك دستگاه هاى اجرایى استان به مناسبت هفته 
بسـیج در اسـتاندارى اصفهان افزود: انجـام وظیفه، 
مقاومت، کار بیشتر و توسعه از جمله صفات بسیجیان 
به شمار مى رود. وى ادامه داد: دولت سیزدهم دولت 
بسیجى است و با افتخار این موضوع را بیان مى کند 
و فرصت جایگاه و خدمات ما به واسطه خون شهدا و 

تالش ایثارگران است.

صادرات 14 میلیون ُتن  
مواد معدنى در سال

مدیرکل گمرك استان اصفهان گفت: سیاست هاى 
اقتصادى کشور مبنى بر افزایش صادرات است و بر 
این اساس هر ساله بالغ بر 14 میلیون تن مواد معدنى 
و سنگ از این اسـتان به خارج کشور صادر مى شود. 
رسـول کوهسـتان در مراسـم افتتـاح شـانزدهمین 
نمایشـگاه بین المللى سـنگ، معادن ماشین آالت و 
صنایع وابسـته در اصفهـان افزود: بخـش عمده اى 
از صادرات کشـور و اسـتان اصفهان را  مواد معدنى 
و سـنگ  تشـکیل مى دهـد. وى خواهان فـرآورى 
مواد خام  مواد معدنى و سنگ  قبل از صادرات شد  و 
گفت: الزم اسـت که با فراورى مواد معدنى ارزآورى 

بیشترى را وارد کشور کنیم.

 
رونمایى از 

تمبر اختصاصى کمشچه 
در آئینـى از تمبـر اختصاصى کمشـچه شـهر نان و 
برکت رونمایى شـد. شـهردار کمشـچه در این آئین 
گفـت: در خـرداد سـال 87 بزرگترین نـان جهان به 
طول 8 متـر و  وزن 25 کیلو گرم در شـهر کمشـچه 
پخته و درسـازمان جهانى یونسـکو و پـس از آن در 
سـال 91 مهارت پخت، 13 نوع نان سنتى کمشچه 
به شماره 768 در فهرسـت آثارناملموس کشور ثبت 
شـد. محمد طرمه فروشـانى افزود: در حـال حاضر 
روزانه حدود 300 هزار قرص نان درقالب 20 نوع نان 
سـنتى، صنعتى و رژیمى در 250 واحد نانوایى تولید 
و در سراسـر کشور توزیع مى شـود. در این آئین پس 
از رونمایى از تمبر، مهر اختصاصى شـرکت پست به 

صورت نمادین روى تمبر زده شد.

اصفهان 
دوباره بارانى مى شود

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از گذر موج بارش زا و احتمـال بارش پراکنده به ویژه 
در مناطق غربى و جنوبـى در روز جمعه پنجم آذرماه 
خبر داد. آسـیه آقایى با بیان اینکـه روز جمعه بارش 
باران در بسیارى از مناطق و ریزش برف در ارتفاعات 
اسـتان محتمل اسـت، اظهار داشـت: روز پنجشنبه 
(امروز)به دلیل استقرار جوى به نسبت پایدار، کاهش 
دما و مـه صبحگاهـى افزایش غلظـت آالینده هاى 
جوى در مناطق مرکزى و صنعتى به ویژه کالنشهر 
اصفهان دور از انتظار نیسـت و آسـمان سایر مناطق 
صاف تا قسـمتى ابرى و گاهى وزش بـاد پیش بینى 

مى شود.

اصالح شبکه آبرسانى 
اصالح شبکه آبرسانى روسـتاهاى بادجان و دره بید 
فریدن بـه طـول 1350 متر انجام شـد. بـه گزارش 
روابـط عمومى آبفاى فریـدن، این اصالحـات تاثیر 
به سـزایى در کاهش هدر رفت آب و حوادث ناشـى 
از فرسـودگى شـبکه به دنبال داشـت. همچنین 15 
فقـره کنتور فرسـوده نیز در ایـن دو روسـتا تعویض 
شـد. در اقدامى دیگـر در منطقه فریدن، بـا توجه به 
ضرورت مدیریت کیفیت وجلوگیرى از آلودگى آب، 
مخـازن 1000 قدیـم و جدید شـهر داران شستشـو

 شد.

خبر

استاندار اصفهان گفت : نگاه بسیجى در منظومه مسوولیت، 
برون دادى جز خدمت ندارد.

سید رضا مرتضوى با اشاره به سالروز تشکیل بسیج، گفت: 
بسیج مجموعه اى است که مردم را براى احیاى ارزش هاى 
آسمانى و انســانى گرد هم آورد و هدف این نهاد حفظ و 
ارتباط مجموعه انســانى حول ارزش هاى اخالقى براى 
خدمت رسانى به خلق خداست. اســتاندار اصفهان اظهار 
کرد: اگرچه امام خمینى (ره) فرمان دستور تشکیل بسیج را 
پنج آذر 58 صادر کردند و با این دستور خود، تبلور جدیدى 
از بسیج ارائه کردند که این تفکرى است که ریشه در اعصار 

مختلف دارد.

وى ادامه داد: این هویت پیرامون ولى خدا شکل مى گیرد و 
الزم است هر نوع کارکردى بر اساس این شالوده و مبناى 

فکرى حرکت داده مى شود.
مرتضوى تصریح کرد: بر اساس این تفکر هر کار و تالش و 
کوششى به ویژه در راستاى خدمت به جامعه عبادت است. 
وى تصریح کرد: از این منظر خدمت رسانى به خلق بدون در 
نظر گرفتن رنگ، نژاد، ملیت، فقر و غنى، صرفاً در چارچوب 
و مبانى فکرى جریان دارد. اســتاندار اصفهان گفت: اگر 
این نگاه در مسیر جامعه و مســووالن حاکم شد رحمت 
الهى نیز جارى مى شود و انسان ها از ظرفیت هاى محدود، 

بهره مندى بیشترى خواهند داشت.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: بر اساس 
آخرین گزارش ها و اطالعات موجود، این استان در زمان 

حاضر در شرایط هشدار و پیک بیمارى آنفلوآنزا قرار ندارد.
پژمان عقدك افزود: جمعیت مراجعه کننده به مراکز درمانى 
به دلیل بیمارى آنفلوانزا به طور مرتب بررسى مى شود و اگر 
نسبت به شرایط مشابه روزها یا سال گذشته، تفاوت جدى و 
زیادى داشته باشد، شبکه بهداشت نسبت به آن هشدارهاى 

الزم را مى دهد و اقدامات مقتضى انجام مى شود.
وى بابیان اینکه در زمان حاضر پیک آنفلوانزا در اســتان 
اصفهان وجود ندارد، اظهار داشت: واکسن آنفلوانزا از اوایل 
مهر امسال در بخش هاى دولتى و خصوصى استان توزیع 

شد و تاکنون حدود 85 هزار نفر آن را تزریق کرده اند.
عقدك با اشــاره به اینکه در دوران قبل از کرونا، هرچند 
ســال یک بار با پیک بیمارى آنفلوانزا مواجه مى شــدیم، 
خاطرنشــان کرد: از زمان شــیوع ویروس کرونا به دلیل 
رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى، شدت این بیمارى و موارد 
دیگر مانند سرماخوردگى و سینوزیت به شدت کاهش یافته 
است. وى بابیان اینکه همان موارد بهداشتى که براى کرونا 
باید رعایت شود درباره پیشــگیرى از بیمارى آنفلوانزا نیز 
باید انجام شود، تأکید کرد: اطالع رسانى هاى الزم از سوى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در صورت بروز تغییر جدى 

در موارد ابتال به آنفلوانزا صورت مى گیرد.

اصفهان در شرایط پیک 
آنفلوآنزا قرار ندارد

بسیج برون دادى 
جز خدمت ندارد

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 
گفت: در جلساتى که نمایندگان صنف کشاورزان 
با مسئوالن اســتانى داشــتند مصوباتى گرفته 
و بنابراین شــد که کشــاورزان از محل تحصن 
خود خارج شــوند، به دلیل بدعهدى هاى گذشته 
کشــاورزان به مصوبات جدید اعتمــاد ندارند اما 
ســعى ما بر این اســت که اعتماد آنها را به دولت 

جدید جلب کنیم.
حســین وحیدا در گفت وگو با ایمنا افزود: البته با 
توجه به نا اطمینانى هایى که از گذشــته در بین 
کشــاورزان نسبت به عملى نشــدن مصوبات به 
وجود آمده است، برخى افراد از جمع کردن چادر 
خــوددارى کردند که نماینــدگان صنف در حال 
مذاکره با این افراد هستند تا از ادامه تحصن خود 

دست بکشند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 
همچنین در رابطه با ایــن مصوبات گفت: بر این 

اساس قرار شــد اقدامات الزمى که درون استانى 
بوده و تا کنون انجام نشــده اســت انجام شود، 
همچنین قرار شد خط قرمز شــرب در پشت سد 
120 میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده و مابقى 
در اختیار کشاورزان قرار گیرد و تصمیم گیرى براى 
بازگشــایى زاینده رود به جهاد کشاورزى استان و 

نظام صنفى کشاورزان واگذار شد.
وحیــدا اضافه کــرد: برخى از مصوبات جلســه 
صنف کشــاورزان با اســتاندار اصفهان همچون 
بارگذارى هــاى اضافه بــر زاینــده رود و جبران 
خسارت کشــاورزان هم در سطح ملى باید عملى 
شود که استاندار اصفهان وعده پیگیرى آن را داد.

وى خاطرنشان کرد: به دلیل بد عهدى هاى گذشته 
کشاورزان به مصوبات جدید اعتماد ندارند اما سعى 
ما بر این است که اعتماد آنها را به دولت جدید جلب 
کنیم تا مشکالت حل شــود. سعى مى شود که تا 
پایان امروز چادر کشاورزان از زاینده رود جمع شود.

رئیس پلیــس راهنمایى و رانندگــى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان از تغییر در ساعات اجراى 
طرح زوج و فرد در هســته مرکزى شهر اصفهان 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: با توجه به 
بازگشایى مدارس و فعالیت نداشتن سرویس هاى 
مدارس نگرانى هایى براى والدین به وجود آمده بود 
که در هنگام انتقال دانش آموزان خود به مدارس 
مشمول جریمه ورود غیرمجاز به محدوده اجراى 

طرح شوند.
وى افزود: به همین منظور جلسات و رایزنى هایى 

جهت رفاه حال این دسته از شــهروندان صورت 
گرفت و در نهایت تصمیم گرفته شد تا طرح مذکور 

تنها در زمان عصر اجرا شود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: بر این 
اساس طرح زوج و فرد در زمان صبح لغو و عصرها 

از ساعت 16 الى 21 اجرایى مى شود. 
وى در خصوص والدینى کــه در روزهاى ابتدایى 
بازگشــایى مدارس به دلیــل ورود غیرمجاز به 
محدوده طرح زوج و فرد مــورد اعمال قانون قرار 
گرفتند گفت: موضوع مورد بررســى قرار خواهد 

گرفت.

 جمع  آورى چادر کشاورزان 
از بستر زاینده رود 

شهردار اصفهان: میدان امام على (ع) سال ها پیش ساخته شده
اما مورد استفاده بهینه قرار نگرفته است 

میدان امام على (ع) 
منطقه گردشگرى مى شود

طرح زوج و فرد در اصفهان 
عصرگاهى شد

دستگیرى قاچاقچى سالح با 2000 فشنگ جنگى 

طرح پاکسازى اطراف مدارس اصفهان از خرده فروشان مواد مخدر  

برخورد جدى با واحدهاى آالینده در اصفهان 

شهردار اصفهان با بیان اینکه میدان امام على (ع) سال ها 
پیش ساخته شده، اما مورد اســتفاده بهینه قرار نگرفته 
است، گفت: با نگاه اقتصاد فرهنگ، اتفاقاتى در میدان 
امام على(ع) رخ خواهد داد که بازنماى تاریخ و فرهنگ 

شهر خواهد بود.
على قاسم زاده در جلسه بررســى پیشرفت پروژه هاى 
مهم عمرانى شــهر اظهار کرد: یکى از مناطقى که به 
نوعى معرف شخصیت اصفهان به شمار مى رود، منطقه 
میدان امام على (ع) است که پیمانکاران از سال ها پیش 
در آن به عنوان یک کالن پروژه شهرى فعالیت کرده و 

در حال تکمیل پروژه هستند.
وى افزود: بازدیدى از برخى پروژه هاى شهردارى انجام 
دادیم که خوشبختانه شــرایط خوبى داشتند؛ از جمله 
پروژه مجتمــع تجارى کمر زرین که بــا یک معمارى 

زیبا آماده مى شــود تا به یکى از بازارهاى طالى شهر 
تبدیل شود.

شهردار اصفهان با بیان اینکه پروژه مجتمع تجارى کمر 
زرین با مشارکت مردم و استفاده از نظرات کسبه طراحى 
شــده و تجربه میدان امام على (ع) در آن نهفته است، 
تصریح کرد: این مجتمع یکــى از اتفاقات خوب در این 
منطقه شهر اســت که تا قبل از پایان سال شاهد افتتاح 

پروژه خواهیم بود.
قاســم زاده با بیان اینکه در این جلســه میــدان امام 
على (ع) بــه عنوان منطقه گردشــگرى مــورد توجه 
قرار گرفت، خاطرنشــان کرد: با طراحــى محور جدید 
گردشگرى و رخدادهایى که در میدان در آینده نزدیک 
خواهیم داشت، یکى از مقاصد شهروندان و گردشگرانى 
که به اصفهان ســفر مى کنند، میدان امــام على (ع) و 

محله هاى پیرامون آن خواهد بود.
وى با اشاره به نقش اقتصاد فرهنگ در پروژه میدان امام 
على (ع)، اظهار کرد: میدان امام على (ع) سال ها پیش 
ساخته شده، اما مورد استفاده بهینه قرار نگرفته است، از 
این رو با نگاه اقتصاد فرهنگ، اتفاقاتى در آن رخ خواهد 
داد که بازنماى تاریخ و فرهنگ شهر خواهد بود؛ در واقع 
اقتصاد فرهنگ مى تواند منبع درآمد پایدار براى مدیریت 

خود میدان امام على (ع) نیز باشد.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: تاکنون شهردارى در 
این پروژه هزینه مى کرده است، اما مقرر شده از این پس 
با کمیته اى که با محوریت معاونت فرهنگى، اجتماعى 
شهردارى تشــکیل شــده، میدان امام على (ع) مقصد 
گردشــگرى و اتفاقات فرهنگى با نــگاه خوداتکایى، 

خودکفایى و اقتصاد فرهنگ باشد.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از 
دستگیرى یک قاچاقچى سالح و کشف بیش از 2 هزار 
فشــنگ جنگى و دو قبضه اســلحه جنگى در عملیات 
مأموران پلیس امنیــت عمومى ایــن فرماندهى خبر 

داد.
سرهنگ جهانگیر کریمى اظهار کرد: به منظور اجراى 
طرح تشدید برخورد با قاچاقچیان سالح، مأموران پلیس 
امنیت عمومى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان با 
اشــراف اطالعاتى خود دریافتند فردى در حال انتقال 
محموله اى از انواع سالح و مهمات به شهرهاى مرکزى 

و فروش آنها در بین مشــتریان خود است که بالفاصله 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وى افزود: پس از کسب اطالعات الزم و اخذ مجوزهاى 
قضائى اکیپى متشــکل از نیروهاى مجرب این پلیس 
به محورهــاى مواصالتى و منتهى به شــهر اصفهان 
اعزام کــه در نهایت حین کنتــرل خودروهاى عبورى 
در یکى از محورها به یک دســتگاه خودروى سوارى 
پراید مشکوك و آن را براى بررسى هاى بیشتر متوقف 

کردند.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان ادامه 

داد: در استعالم هاى صورت گرفته مشخص شد راننده 
قاچاقچى سالح است که در پوشش مسافرت خانوادگى 
به همراه همسر خود به سمت استان اصفهان آمده است، 
مأموران با هوشیارى خود توانستند دو هزار و 550 عدد 
فشنگ جنگى به همراه دو قبضه اسلحه جنگى و یک 
قنداق چوبى که به شکلى ماهرانه در بدنه خودرو جاساز 

شده بود را کشف کنند.
ســرهنگ کریمى تصریح کرد: در ایــن رابطه خودرو 
توقیف و متهم به همراه پرونــده تحویل مرجع قضائى 

شد که با قرار صادره روانه زندان شد.

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
از آغاز طرح پاکسازى اطراف مدارس و محالت همجوار 
این منطقه از خرده فروشان مواد مخدر و معتادان همزمان 

با بازگشایى مدارس خبر داد.
محســن یار محمدیــان افزود: اجــراى ایــن طرح به 
فرماندارى هاى استان ابالغ شده است و همچنین مدیرکل 

آموزش وپرورش اســتان اصفهان  به مدیــران نواحى و 
مناطق مدارس در بخشنامه اى اعالم کرده است که موارد 
خریدوفروش مواد مخدر و یا وجود معتادان را گزارش دهند.

وى با اشاره به ضرورت و اهمیت پاك سازى مناطق آلوده 
اطراف مدارس گفت: تأمین امنیت دانش آموزان و ایجاد 
آرامش خاطر براى خانواده هــا ازجمله اهداف اجراى این 

طرح است.
دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
افزود: در سال جارى با اجراى طرح هاى پاك سازى بیش 
از ســه هزار معتاد متجاهر که عمل خود را آشــکار انجام 
مى دهند در اصفهان دســتگیر و به مراکز ماده 16 منتقل

 شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با 
اشاره به پایدارى و انباشت و تشدید آالینده هاى هوا در 
کالن شهر اصفهان و ســایر مراکز پرجمعیت و صنعتى 
استان، از تشدید پایش شــبانه روزى و برخورد جدى با  
واحدهاى تولیدى، صنعتى، معدنى، صنفى و کارگاهى 

آالینده در استان خبر داد.

ایرج حشمتى از اجراى اقدامات و تمهیدات ویژه براى 
مقابله با شــرایط آالیندگى هوا خبر داد و گفت: تشدید 
پایش شبانه روزى و برخورد جدى با  واحدهاى تولیدى، 
صنعتى، معدنى، صنفى و کارگاهى آالینده در دستور کار 

قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به اعمال قانون 

و تشدید برخورد با انواع وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه 
فنى اشــاره کرد و افزود: کاهش یا توقف فعالیت هاى 
عمرانى توام با آلودگى، کاهش فعالیت واحدهاى صنعتى 
و معدنى بالقوه آالینده پیرامون شهرها، برخورد جدى با 
عامالن پسماند سوزى در داخل و حریم شهرها نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.

مدیر سد زاینده رود با اشاره به اینکه در حال حاضر 
تنها 14 درصد سد زاینده رود آب دارد، گفت: سامانه 
بارشى اخیر توانست به صورت مقطعى ورودى سد 

زاینده رود را افزایش دهد.
سیدمجتبى موســوى درباره آخرین وضعیت سد 
زاینده رود با توجــه به بارش هــاى اخیر، اظهار 
کرد: روز چهارشــنبه 3 آذر ماه ذخیره ســد زاینده 
رود 168/9 میلیــون مترمکعــب و ورودى آن 
11/9 و خروجى سد حدود  12 مترمکعب بر ثانیه 

است.
وى تاکید کرد: در حال حاضر سد زاینده رود تنها 14 

درصد آب ذخیره دارد.
موســوى با اشــاره به وضعیت بارش ها، گفت: از 
ابتداى ســال آبى جارى تاکنون، میزان بارش ها 
در سرشاخه هاى کوهرنگ 97.6 میلیمتر بود که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 173 میلیمتر 
و در میانگین بلندمدت 190 میلیمتر بود، کاهش 

بارش داشته ایم.
مدیر سد زاینده رود با بیان اینکه سازمان هواشناسى 
پاییز کم بارشــى را پیش بینى کرده است، افزود: 
بارش ها در این مدت به صورت باران بود و تنها در 
ارتفاعات و منطقه فریدونشهر بارش ها به صورت 

برف بود.

وى تاکید کرد: در حال حاضر ذخیره ســد زاینده 
رود نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشته 
که این معادل حدود 8 میلیون مترمکعب اســت، 
همچنین ذخیره سد نسبت به میانگین بلندمدت 73 

درصد کاهش داشته است.
موســوى درباره میزان اندك ذخیره ســد زاینده 
رود و ضــرورت کاهــش مصرف ســهم ســایر 
بخش هــا، توضیــح داد: همواره میــزان توزیع 
بخش ها بر اساس ذخیره ســد زاینده رود از سوى 

وزارت نیرو ابالغ مى شود.
وى با بیان اینکه پیش از این بارش ها، خروجى سد 
زاینده رود نزدیک دو برابر ورودى سد بود، اظهار 
کرد: این سامانه بارشى اخیر توانست ورودى سد 
زاینده رود را افزایش دهد و به نوعى اثر مقطعى بر 

ورودى سد زاینده رود داشت.
مدیر ســد زاینده رود با اشــاره به نگرانى ها براى 
تامین آب شــرب و کاهش کیفیت آب در پى افت 
ذخیره سد زاینده رود، گفت: به طور قطع مقامات 
استانى و وزارت نیرو پایش هاى مداوم را بر آب سد 
زاینده رود انجام مى دهند و آب منطقه اى نیز بنا به 
تکالیف مراجع باالدستى با حفظ و استفاده بهینه از 
ذخایر استراتژیک، متعهد به تامین آب شرب مردم

 است.

 86 درصد سد زاینده رود خالى است
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فریبا کوثرى مقابل دوربین 
«کن – پامنار» رفت

ماجراى ازدواج واقعى
 «کیانو ریوز» در یک فیلم

فریبا کوثرى همزمان با سالروز تولدش نقش خودش 
را در فیلم «کن - پامنار» به کارگردانى اشــکان 
درویشى و تهیه کنندگى شیما جبرائیلى پور بازى 

کرد.
اولین اثر بلند اشــکان درویشى چندى پیش 
آغاز شد و روز دوشنبه یکم آذرماه فریبا کوثرى 
که به عنوان مشاور پروژه این فیلم را همراهى 
مى کند، همزمان با سالروز تولدش طى سکانسى 
کوتاه نقش خودش را به صورت افتخارى در این فیلم 
ایفا کرد. کوثرى هدفش از حضور افتخارى به عنوان 
مشاور و بازیگر در فیلم «کن – پامنار» را این موضوع 
عنوان کرد که قرار است موسسه خیریه فرشته هاى 
بهشتى درآمد حاصل از بلیت فروشــى این فیلم را 
صرف امور خیریه کند. پس از پایــان فیلمبردارى 
این سکانس، جشن تولدى براى این بازیگر شناخته 
شده ســینما، تئاتر و تلویزیون از سوى عوامل فیلم 
برگزار شد و رشید مظاهرى، امید جهان و على طیبى 

مهمانان ویژه این مراسم بود.
«کن – پامنار» که بر اســاس طرحى از اشــکان 
درویشى و با فیلمنامه سیروس همتى ساخته مى شود، 
روایتى اســت از زندگى کودکان کار در محله هاى 
فقیرنشین مناطق پایین شــهر تهران و حمایت از 

دختران مظلوم افغانستان.
همچنین قرار اســت درآمد حاصل از بلیت فروشى 
«کن – پامنار» از طریق موسسه خیریه فرشته هاى 
بهشتى که در تولید این فیلم نیز همکارى مى کند، در 

اختیار نیازمندان قرار گیرد.
این فیلم عالوه بر ســیامک صفرى و فریبا کوثرى 
بازیگران دیگــرى نیز دارد که طــى روزهاى آتى 

معرفى خواهند شد.

کیانو ریوز، بازیگر 57 ســاله مشــهور و محبوب 
هالیوود، در مصاحبه جدیدى از ماجراى «ازدواج» 
خود با وینونا رایدر گفته اســت. او و رایدر در سال 
1992 براى نقشــى کــه در فیلــم «دارکوال»ى 
فرانسیس فورد کاپوال داشــتند، در برابر دوربین به 

عقد یکدیگر درآمدند.
وینونا رایدر پیش تر گفته بود معتقد است به خاطر 
آنکه براى آن صحنه از یک کشیش واقعى استفاده 
شــده بود،  او و همبازى اش کیانو ریوز، در زندگى 
واقعى با یکدیگر زن و شــوهر هســتند. ریوز در 
مصاحبه جدید خود با نشــریه اسکوایر به صحبت 

درباره این موضوع پرداخته است.
او در اینباره گفت: «ما یک برداشــت کامل از یک 

مراسم ازدواج با کشیش هاى واقعى داشتیم.»
در سال 2018 رایدر در مصاحبه اى درباره صحنه  
ازدواج او با همبازى اش، ریوز، در فیلم «دراکوال» 
صحبت کرد. او در اینباره گفت: «ما در دراکوال واقعًا 
ازدواج کردیم. در آن صحنه فرانسیس [فورد کاپوال] 
از یک کشیشى رومانیایى واقعى استفاده کرد. ما یک 
مستر شات داشتیم و آن کشیش مراسم ازدواج را به 

طور کامل برگزار کرد.»

این روز ها برخى از خوانندگان پاپ در آثار سینمایى و سریال هاى نمایش خانگى 
بازى مى کنند.

این روز ها فضاى رقابتى در میان سریال هاى نمایش خانگى به چشم مى خورد؛ 
البته نه بر سر محتواى داستان و کیفیت آن، بلکه بر سر جذب چهره ها. هر کدام از 
مجموعه ها در تالش هستند تا از افراد نامى بیشترى در پروژه خود استفاده کنند 

تا مخاطبان بیشتر جذب سریال شوند.
در این میان شاهد حضور خواننده ها در سریال هاى شبکه نمایش خانگى هستیم. 
این روزها خوانندگانى چون امیر مقاره در سریال «جزیره» به کارگردانى سیروس 
مقدم، سیروان خسروى در سریال «حرفه اى» به کارگردانى مصطفى تقى زاده 
و رضا یزدانى در سریال «میدان سرخ» به کارگردانى ابراهیم ابراهیمیان و آرش 
عدل پرور در فیلم سینمایى «حکم تجدید نظر» دیده مى شوند. پیش از این هم 

فرزاد فرزین در سریال هاى عاشقانه، مانکن و ملکه گدایان ایفاى نقش کرد.
سید محمد حسینى منتقد سینما درباره حضور خواننده ها در عرصه بازیگرى اظهار 
کرد: این امر یک اتفاق طبیعى است؛ از زمان شیوع کرونا دیگر کنسرت ها برگزار 

نمى شوند و خواننده ها به سمت بازیگرى روى آورده اند.

او ادامه داد: علت اینکه خواننده ها به صورت حرفه اى در ســریال هاى نمایش 
خانگى حضور پیدا نمى کنند، وجود فضاى رقابتى در بین فیلمسازان و نبود داستان 
عمیق در این سریال هاست. متاسفانه سازنده هاى این سریال ها فقط تشنه  دیده 

شدن هستند و دیگر به کیفیت آن توجه نمى کنند.
سعید خانى تهیه کننده سینما هم در این باره گفت: تولیدات فیلم  و سریال هاى 
نمایش خانگى باال رفته و بازیگران براى نقش ها کم هســتند. ما مجبوریم از 
خواننده ها دعوت به کار کنیم؛ چراکه آنها به دلیل اجراى کنســرت مقدمات را 
بازى را مى دانند. به اضافه اینکه طرفداران آنها باعث دیده شدن بیشتر سریال 

یا فیلم مى شوند.
او که تهیه کننده ســریال حرفه اى اســت، درباره چگونگى حضور ســیروان 
خســروى در این ســریال گفت: گزینه هایى از بازیگران مد نظر مــا بودند تا 
نقش ســیامک را بازى کنند؛ اما درگیــر کار دیگرى بودند. مــا در نهایت به 
سیروان خسروى رســیدیم. او ســه ماه براى نقشــش تمرین کرد و بعد ما را 
براى ســپردن نقش مجاب کرد. خوشــبختانه با اســتقبال خوبــى هم روبرو 

شده است.
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فریبا کوثرى مقا
–«کن – پامنار

فریبا کوثرى همزمان با سالروزت
را در فیلم «کن - پامنار» به ک
درویشى و تهیه کنندگى شیم

کرد.
اولین اثر بلند اشــکان در
آغاز شد و روز دوشنبه یکم
که به عنوان مشاور پروژه
تو مى کند، همزمان با سالروز
کوتاه نقش خودش را به صورت
ایفا کرد. کوثرى هدفش از حضو
پ–پا –مشاور و بازیگردر فیلم«کن

عنوان کرد که قرار است موسس
تفر بل از حاصل درآمد بهشت خواننده هاى پاپ در سریال هاى 

نمایش خانگى چه مى کنند؟
کلبه عمو پورنگ که 30 میلیون بیننده در تلوبیون 
داشته این روزها توسط طیفى با انتقادهاى عجیب 

غریبى مواجه شده است.
داریوش فرضیایى که با عنوان عموپورنگ در حوزه 
کودك شناخته مى شــود، به برخى انتقادات علیه 
برنامه کلبه عموپورنگ واکنش نشــان داد و گفت: 
کلبه عموپورنگ یک برنامه کودکانه اســت که در 
فضایى شــاد مفاهیم آموزشــى را بدرستى منتقل 
مى کند؛ اصًال رقص در آن وجود ندارد، از نظر ساختار 
با بچه محل، محلــه گل و بلبــل و کتابخانه عمو 
پورنگ تفاوت هاى بسیار دارد و آیتم هاى متنوعى را 

به  نمایش مى گذارد.
فرضیایى افزود: کلبــه عمو پورنگ یــک برنامه 
تلویزیونى اســت که تمام بازیگران آن از استادان 
بازیگرى و دانشگاه هســتند و برنامه از چند مرحله 

عبور مى کند تا اجازه پخش بگیرد.
این مجرى کودك بــه انتقادى کــه درباره نقش 
مورچه ها شده بود اشاره و اظهار داشت: مورچه هاى 
برنامه ما متحرك، ورزشــکار و در حال تمیز کردن 
محیط  زیست هســتند؛ مورچه ها در اینجا به طور 
فانتزى، زندگى اجتماعى، احترام به محیط  زیست، 
رازدارى و همســایه دارى را بــه بچه هــا آموزش 

مى دهند.

وى تأکید کــرد: در این برنامه همه شــخصیت ها 
خصیصه خاص خودشــان را دارنــد، در قالب آن 
خصیصه یک رفتار را آموزش مى دهند، مثًال بز دانا 
در کلبه عمو پورنگ کمتر خطا دارد همیشه تالش 
مى کند حیوانات دیگر را به راه درست هدایت کند، 
اشتباهات شــان را به آنها گوشزد کند، شخصیت ها 
اصًال در کلبه عمو پورنگ رفتارزشــت و بد آموزى 

ندارند.
این برنامه ســاز تلویزیون ادامه داد: از بى مهرى ها 
گالیه اى ندارم؛ برنامه ام در«تلوبیون »30 میلیون 

بازدیدکننده داشته است.
وى اضافه کرد: ادعا نمى کنــم 100 درصد برنامه 
خوب اســت ،ولى 90 درصد محتواى آن مفاهیم 
آموزشى درست دارد، ضمن اینکه در دوران کرونا 
با همه خطرات همه پاى کار بودند و با شرایط مالى 
سخت هنوز دســتمزد کامل نگرفته اند؛ به عشق 

بچه ها سر کار رفتند.
فرضیایى گفت: تمام عوامل کلبه عموپورنگ 8 ماه 
کار مداوم انجام دادند که بازخوردهایش بسیار خوب 
بود، انتظار دارم برخى که نکاتى را مطرح مى کنند 
جانب انصاف را رعایت کنند؛ من با داشتن مادر پیر با 
60 نفر در دوران کرونا ارتباط داشتم، سه بار به شدت 

سرما خوردم و بسیارى از عوامل هم کرونا گرفتند.

داریوش فرهنگ در دومین همــکارى اش با داود 
میرباقرى در سریال «ســلمان فارسى» در نقش 

کاپیتان کشتى هانیبال ظاهر شده است.
این کارگردان، نویســنده و بازیگر که «ســلمان 
فارســى» دومین همکارى اش بــا داود میریاقرى 
است ، در این سریال مرد دریاست و در دریا زندگى 

مى کند.
پیش از این داریوش فرهنگ در سریال «معصومیت 
از دست رفته»، در کاراکتر شخصیت عبیدا... بن زیاد 

به ایفاى نقش پرداخته بود.
ساخت سریال «سلمان فارسى» حداقل پنج سال 

به طول خواهد انجامیــد و تاکنون حدود 25 درصد 
از این سریال تاریخى تولید شده است. ضمن اینکه 
از میان 20 هــزار بازیگرى که براى این ســریال 
شناســایى شــده اند، بیش از 1500 بازیگر جلوى 

دوربین داود میرباقرى قرار گرفته اند.
سریال «ســلمان فارسى» در ســه فصل روایت 
مى شود که تاکنون بخش زیادى از فصل بیزانس 

که 25 درصد از کار است تصویربردارى شده است.
شروع سریال «سلمان فارسى» سال 98 از قشم بود 
و حاال پس از دو سال عوامل براى ادامه کار به مدت 

دو ماه به زودى عازم قشم مى شوند.

«عمو پورنگ»: ما نمى رقصیم

داریوش فرهنگ کاپیتان شد

لیندا کیانى بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور در برنامه «خندوانه» ماجراى الل شدن خود در دوران 
کودکى را تعریف کرد.

لیندا کیایى در برنامه خندوانه گفت: آبادانى هستم و زمان جنگ با خانواده به تهران آمدم. کالس 
اول ابتدایى روبروى مدرسه ما در تهران بمباران شد و مدتى الل شدم! حتى چند روز به 
خاطر دورى از این حوادث، به خانه خاله ام رفتیم اما آنجا هم بمب زدند و دوباره با 

موج انفجار وسط اتاق پرت شدیم. 
این بازیگر درباره اخالق خود بیان کرد:حسادت در من خیلى کم است و خیلى رو 
راست هستم. به نظرم باید با سیاست تر زندگى کنم؛ یک جا هایى باید زیرکى 

بیشترى داشته باشم.
کیانى درباره تحصیل در رشته فلسفه گفت: همیشه یکسرى سوال داشتم 
و کسى پاسخگوى آنها نبود؛ یادم است کالس چهارم ابتدایى بودم خواهر 
دوســتم گفت هر جوابى در زندگى بخواهى به دســت بیاورى باید فلسفه 

بخوانى! به همین دلیل با پشتکار بسیار فلسفه خواندم.
در بخشى از برنامه کیانى درباره مادرش گفت: تمام زندگى من مادرم است. 

اگر بداخالقى مى کنم خودش مى داند که با تمام وجودم خیلى دوستش دارم.
رامبد جوان هم به همین بهانه پیامى به مــادرش داد و گفت: هما خانوم خیلى 
مخلصم من هم شما را خیلى دوست دارم. تو یکى از مهمترین آدم هاى زندگى ام 
هستى. همانطور که پدرم، خواهرم، همسرم و نوردخت در زندگى ام مهم هستند. 

مادرم مى خواهم بگویم، چاکرتم.

ماجراى الل شدن 
خانم بازیگر در کودکى!

لیلى گلستان نویســنده، مترجم و مدیر گالرى گلستان درباره برپایى نمایشگاه 
نقاشى هاى کیمیایى که قرار است از فرا در این گالرى اففتاح شود خاطرنشان 
کرد: من از سن بیست و سه چهار سالگى با آقاى کیمیایى آشنا هستم و دوستى 
ما تا کنون ادامه دارد. وقتى با من تماس گرفت و گفت که نقاشــى کرده ام ابتدا 
حیرت زده شــدم زیرا در تمام این دوران نمى دانستم که آقاى کیمیایى نقاشى 
مى کند. او گفت که از دوران نوجوانى براى دل خودش نقاشــى مى کند و این 

مساله براى من بسیار جالب بود.
گلســتان درباره نقاشــى هاى کیمیایى توضیــح داد: آثار سرشــار از تخیل و 
خیال بافى هاى عجیبى هستند که از مسعود کیمیایى اصال بعید نیست، قصه 
گویى دارند که مسعود کیمیایى استاد آن است، رنگ فوق العاده اى در آن ها به 
کار رفته است و همچنین اندازه تابلوها قابل توجه است زیرا نقاشى در ابعاد بزرگ 
جسارت زیادى مى خواهد و آثا او همه ابعاد بزرگ (حداقل یک متر و حداکثر 2 
متر) هستند. از آنجایى که گالرى من کوچک ترین گالرى تهران است، مجبور شدیم از بین حدود 37 کار حدود 10 تا را انتخاب نکنیم تا این 

تابلوها براى ارایه در گالرى جا شوند. به هر حال کارها را انتخاب کردم و آقاى کیمیایى هم من را در این انتخاب آزاد گذاشتند.
وى افزود: کارهاى نقاشى او سبک فیگوراتیو اســت، یعنى همه آثار فیگورهاى آدم، پرنده، ماشین، ماهى و… است و هیچ حالت انتزاعى 

ندارند و همه تصاویر واقعى هسنند.

نقاشى هاى کیمیایى پر از تخیل، قصه، رنگ و جسارت است

«فکر نمى کنم لنگه جلیلوند بتواند به وجود بیاید.» این جمله را 
سیامک اطلسى که خود نیز مدتى پیش قربانى ویروس منحوس 
کرونا شــد، در توصیف همکار خود، چنگیز جلیلوند گفته است. 
صحبتى که منوچهر والى زاده، دیگر دوبلور نام آشــنا هم بر آن 

تاکید داشته است.
حنجره طالیِى دوبله ایران، مى گفت، عاشــق کارش اســت و 
کارش براى او یک نفر محسوب مى شود؛ همان طور که وقتى 
یک نفر را دوست داریم، به او عشق مى ورزیم، دوبله هم براى 

مرحوم جلیلوند، چنین حالتى داشت.
چنگیز جلیلوند دوبلور، مدیر دوبالژ و هنر پیشه سینما و تلویزیون 
بود که سال گذشــته دوم آذر ماه در پى مبتال شدن به کرونا از 

دنیا رفت.
جلیلوند متولد 1314 در شیراز بود. او فعالیت هنرى خود را سال ها 
قبل از انقالب شروع کرد و مدتى نیز در خارج از کشور به سر برد. 

اما از آنجا که به گفته خودش عاشق ایران بود، سرانجام بعد از 
24 سال اوایل دهه هشتاد، به کشور بازگشت و کار دوبله را از سر 
گرفت.  جلیلوند، پس از بازگشت از آمریکا، با فیلم «عصر روح» 

کارش را آغاز کرد و به جاى لیام نیسن حرف زد.
البته فعالیت هنرى جلیلوند فقط به دوبله و صداپیشگى محدود 
نمى شد. چهره با صالبت و دلنشین این هنرمند و توانایى هنرى 
که تنها محدود به صدا نبود، سبب شــد تا او در چندین فیلم و 
سریال نیز هنرنمایى کند. همین باعث شــده بود تا جلیلوند از 
معدود دوبلورهایى باشــد که عالوه بر صدا چهره  آشنایى هم 

براى مخاطب دارند.
آخرین حضور تلویزیونى او بازى در ســریال «سلمان فارسى» 
است. جلیلوند یک سال قبل از مرگش، در این سریال تاریخى 
که هنوز  هم در حال تصویربردارى است، نقش کوتاهى در قامت 

یک اسقف رومى را ایفا کرد. 

چنگیز جلیلوند در سریال هاى دیگرى همچون «عبور از پاییز» 
و «یلدا» نیز ایفاى نقش کرده است. او همچنین به عنوان داور در 
دو مسابقه تلویزیونى «مسابقه ستاره بیست» و «جادوى صدا» 

نیز حضور داشته است.

براى اولین سالگرد درگذشت چنگیز جلیلوند

هنرمندى که لنگه اش پیدا نمى شود!
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یاسین سلمانى بازیکن تیم سپاهان و تیم هاى امید و تیم ملى قصد تمدید قرارداد 
خود با تیم سپاهان را ندارد و به نظر مى رسد در پایان فصل راهى یک تیم اروپایى 

خواهد شد.
یاسین سلمانى در تیم ملى جوانان و در بازى هاى مقدماتى جام ملت ها 
در دوران مربیگرى سیروس پورموســوى چهره شد. او بعد از ارایه 
بازى هاى خوب براى تیم ملى جوانان رفته رفته به لیست 18 نفره 
سپاهان راه پیدا کرد اما در زمان مربیگرى امیر قلعه نویى شانس 
زیادى براى همراهى این تیم پیدا نکرد اما با آمدن محرم نوید 
کیا شرایط براى این بازیکن جوان گرگانى عوض شد. یاسین به 
لطف اینکه فصل گذشته یکى از تعویضى هاى خوب لیگ برتر بود 
به اردوى تیم ملى هم دعوت شد. اگر چه یاسین براى بازى در تیم اسکوچیچ هنوز 
فرصتى به دست نیاورده است اما در این شرایط سنى بر تن کردن پیراهن تیم ملى و 

قرار گرفتن در مسیر صعود به جام جهانى یک افتخار بزرگ است.
اما یاسین سلمانى براى ادامه مسیر خود یک تصمیم جالب گرفته است. تصمیمى 
شبیه سردار آزمون که بازیکن هم اســتانى او به شمار مى رود. حضور در یک تیم 

اروپایى در حالى که هنوز در لیگ برتر تبدیل به بازیکن ثابتى نشده است. 
 اگر به یاد داشــته باشید سردار آزمون هم در تیم ســپاهان بود که راهى تیم روبین 
کازان شد. در آن برهه از زمان سرمربى تیم ســپاهان امیر قلعه نویى بود و طبیعتًا 
از آنجایى که براى نتیجه گیرى تحت فشــار هواداران بود خیلى نمى توانست به 

جوان ها بازى دهد. نمایش خوب سردار در تیم اکبر محمدى موجب شد تا باشگاه 
روسى سردار آزمون را دعوت به حضور در فوتبال این کشور کند در حالى که سردار 
مثل این روزهاى یاسین سلمانى جایگاه ثابتى در تیم باشگاهى اش نداشت. از این نظر 
یاسین سلمانى گام ها جلوتر از سردار آزمون است چرا که او در سپاهان بازى مى کند.
سردار در ادامه مسیر آنقدر براى تیم روبین کازان خوب کار کرد که اکنون 8 سال 
از حضور او در فوتبال روســیه سپرى شده  و او در ســه فصل اخیر به همراه زنیت 
قهرمان لیگ برتر روسیه شده است. سردار به لطف همین عملکرد در تیم ملى هم 
سال هاست به یک بازیکن ثابت و تأثیرگذار تبدیل شده است. سردار آزمون هم در 
اردو  هاى ابتدایى حضور در تیم ملى بازى نمى کــرد و حتى خط هم خورد. حاال 
یاسین سلمانى مى خواهد درست راهى را برود که ســردار رفته است. او به لطف 
ارائه بازى هاى خوب براى تیم ملى جوانان در بازى هاى مقدماتى جام ملت ها و 
همچنین نمایش خوب در ترکیب تیم امید در بازى هاى مقدماتى قهرمانى زیر 23 
سال آسیا با پیشنهادات خوبى از سوى تیم هاى اروپایى مواجه شده است و به نظر 
مى رسد یاسین پیش از آنکه در لیگ برتر ایران چهره شود لیگ برتر را ترك خواهد 
کرد. مقصد بعدى او کدام تیم است؟ اکنون مشخص نیست اما به طور حتم با توجه 
به عدم تمایل براى تمدید قرارداد خود با سپاهان برنامه اش جدایى از این تیم و ادامه 
فوتبال در آنسوى مرزهاست. هافبک دفاعى اى که هم در سپاهان و هم در تیم هاى 
جوانان و امید نشــان داد با گلزنى میانه خوبى دارد و این براى هافبک دفاعى یک 

حسن ِویژه است.

کاپیتان تیم امید
 مسیر سردار را مى رود ؟

براساس اعالم سایت «فوتبال دیتابیس»، تیم فوتبال سپاهان، با 1520 امتیاز، 
در رتبه سوم ایران، پانزدهم آسیا و 247 جهان قرار دارد.

 اما ذوب آهن، دیگر تیم استان اصفهان با 1357 امتیاز در رده هفتم ایران است؛ 
این تیم در رتبه 87 آسیا و 913 دنیا جاى دارد. 

 در این رده بندى، پرسپولیس، همچنان بهترین تیم ایران است و استقالل در 
رتبه دوم قرار دارد.

بعضى از بازیکنان ایرانى در لیگ قهرمانان آســیا تجربه بازى مقابل ریوالدو 
برزیلى را دارند. او در تیم بنیادکار بازى مى کــرد و مقابل تیم هاى ایرانى قرار 

گرفت. 
بهادر عبدى بازیکن سابق قرمزها خاطره اى از او بازگو مى کند و مى گوید: «با 
بنیادکار بازى داشتیم و من مأمور مهار ریوالدو بودم. خیلى سفت مقابلش بازى 
مى کردم. چون من طرفدار بارسا هستم بعد از بازى پیش او رفتم تا تیشرتش 
را بگیرم. قبًال بازیکن برزیلى داشــتیم و من کمى این زبان را یاد گرفته بودم. 
ریوالدو با عصبانیت کلماتى گفــت که من فهمیدم. رفتــار او طورى بود که 
کاپیتان بنیادکار به رختکن پرسپولیس آمد و عذرخواهى کرد و لباسش را هم به

 من داد.

احمد نوراللهى هافبک ملى پوش ایرانى در ترکیب شباب االهلى ماندنى شد تا 
بازگشت این ستاره ملى پوش به پرسپولیس به تعویق بیافتد.

یک سایت اماراتى خبر داد باشگاه شباب االهلى تصمیم گرفت کارلوس ادواردو 
هافبک برزیلى اش را در لیست خروج قرار بدهد و به جاى این بازیکن کارتابیا 

بازیکن آرژانتینى را به این تیم در نقل انتقاالت زمستانى برگرداند.
این درحالى اســت که پیش از برخى از رسانه هاى امارات از جانشینى هافبک 
آرژانتینى در ترکیب شــباب االهلى به جاى احمد نوراللهى هافبک ملى پوش 

کشورمان خبر داده بودند.
بدین ترتیب هافبک سابق سرخ پوشان در ترکیب شباب االهلى تا پایان فصل 

ماندگار شد و به جاى او هافبک برزیلى این تیم اماراتى را ترك مى کند. 
مهدى قائدى دیگر بازیکن ایرانى شباب االهلى است که قرارداد پنج ساله با این 
باشگاه شهر دبى دارد. هر دو بازیکن ملى پوش ایرانى این روزها شرایط خوبى 

در ترکیب شباب االهلى دارند.

مدیر باشگاه آتاالنتا ایتالیا به خبر جذب ســردار آزمون مهاجم تیم ملى ایران 
واکنش نشان داد.

رسانه هاى روسى و ایتالیایى در روزهاى اخیر از عالقه باشگاه آتاالنتا ایتالیا به 
جذب سردار آزمون مهاجم ایرانى تیم زنیت خبر داده اند.

حتى گفته مى شود نمایندگان باشگاه آتاالنتا با سفر به سنت پترزبورگ روسیه 
و تماشاى بازى زنیت با یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا، بازى سردار آزمون 

را زیر نظر گرفته اند.
این در حالى است که حتى اخبارى از تمایل باشگاه زنیت براى معاوضه آزمون 

با «میرانچوك» مهاجم آتاالنتا مطرح شده است.
این موضوع واکنش باشگاه آتاالنتا را در پى داشــت. «اومبرتو مارینو» مدیر 
کل باشــگاه آتاالنتا پیش از بازى این تیم مقابل یانگ بویز به صورت رسمى 
به سئوالى درباره آزمون پاسخ داد؛ هرچند جواب او به صورت کلى بود و پاسخ 

شفافى به آن نداد.
مارینو درباره احتمال جذب آزمون و معاوضه این مهاجم ایرانى با میرانچوك با 

زنیت، گفت: شما هرگز نمى توانید اخبار نقل و انتقاالت را از من بشنوید. 
وى افزود: االن زود است. در حال حاضر در ماه نوامبر هستیم و یک ماه و نیم 

دیگر تا نقل و انتقاالت باقى مانده است.

باشگاه منچستر یونایتد به باشگاه الهالل عربستان تبریک ویژه گفت.
تیم فوتبال الهالل عربستان در فینال لیگ قهرمانان آسیا 2021 به مصاف تیم 
پوهانگ استیلرز رفت و با نتیجه 2 بر صفر به پیروزى رسید تا جشن قهرمانى در 

قاره کهن را برپا کند.
صفحه رسمى منچستر یونایتد به زبان عربى به قهرمانى باشگاه سعودى واکنش 
جالبى نشان داد و با انتشار تصویرى قدیمى از سامى الجابر اسطوره الهالل در کنار 

سر آلکس فرگوسن این قهرمانى را تبریک گفت.
اکانت باشگاه منچستر یونایتد در این زمینه نوشــت: به باشگاه دوست الهالل 

عربستان چهارمین قهرمانى در آسیا را تبریک مى گوییم. 
الهالل با این قهرمانى باالتر از پوهانگ استیلرز کره با 4 قهرمانى پرافتخارترین 

باشگاه قاره کهن شناخته شد.

یاسینسلمانى بازیک
خود با تیم سپاهان

خواهد شد.
یاسین سلم
دور در
باز
س
ز
ک
لطف

به اردوى تیم ملى هم
فرصتىبه دست نیاو
قرار گرفتن در مسیر
اما یاسین سلمانى بر
شبیه سردار آزمونک
اروپایى در حالى کهه
 اگر به یاد داشــته باش
کازان شد. در آن بره
از آنجایى که براى نت

سپاهان سوم شد، ذوب آهن هفتم

بدرفتارى «ریوالدو» با یک ایرانى

تکلیف احمد نوراللهى
 در شباب االهلى مشخص شد

واکنش مدیر باشگاه آتاالنتا
 به معاوضه آزمون

واکنش جالب منچستر یونایتد به قهرمانى الهالل در آسیا

مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن در مورد ماجراى قاسم حدادى فر و جدایى او از 
تیم  عنوان کرد: قاسم به نظرم مى توانست ادامه بدهد. یک مقدار این حاشیه اى که 
ایجاد شد، بد بود. بحثى که پیش آمده بود یک بحث کامًال فنى بود، ولى یک مقدار 
احساسى شد. این مشکل باید در زمین تمرین ملت حل مى شد و این حرف ها پیش 
نمى آمد. روزهاى اول که من بودم، صحبت شد و مى شد آن را مدیریت کرد. از آن 
طرف آقاى حدادى فر هم احساسى عمل کرد و پست خداحافظى گذاشت که بازتاب 
زیادى داشت و راه را براى بازگشــتش به تیم سخت تر کرد. به نظرم راه بازگشت 
وجود داشت. امیدوارم بتواند برگردد و بازى کند و در شرایط خوبى خداحافظى کند.
مجتبى فریدونى درباره صحبت هایى که در رابطه با خداحافظى قاســم حدادى 
فر در دربى اصفهان مطرح شده بود البته با مخالفت حدادى فر به جایى نرسید، با 
تأکید بر این نکته که بازى رســمى به هیچ وجه فضاى مناسبى براى خداحافظى 
نیست، ادامه داد:«باالخره باید بازى اى که در نظر گرفته مى شود و مراسم در شأن 
قاسم باشــد. اینطور خداحافظى نهایتًا مى تواند 5 دقیقه بازى کند. قبًال دیدید که 
براى آقاى مهدوى کیا این اتفاق افتاد و حاشیه ساز شد و یحیى گل محمدى هم 
خیلى وارد حاشیه شد. به نظرم کسى که پیشنهاد انجام بازى خداحافظى در چنین 
بازى اى را داده، خیلى در جریان فوتبال نبوده اســت. باید یک تیم خوب خارجى 
یا داخلى انتخاب شود و در یک بازى دوســتانه مراسم خداحافظى برگزار شود، نه 
در یک بازى حساس. این بدتر است اگر نمى گذاشتند بهتر بود. اگر 5 دقیقه بیاید 
و برود زشت اســت. به نظرم بازى خداحافظى اول فصل یا بین نیم فصل و صرفا 
مراسمى باشــد براى خداحافظى. تا جنبه فان هم داشته باشد نه اینکه حساسیت

 داشته باشد.

فریدونى: ماجراى حدادى فر
 احساسى   شد

مراسم معارفه مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن صبح دیروز(چهارشنبه) در محل باشگاه 
برگزار شد و على احسانى رسماً کار خود را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه آغاز کرد.
مرتضى یزدخواستى عضو هیات مدیره شرکت ســهامى ذوب آهن در این مراسم به 
شرایط تیم هاى باشگاه اشاره کرد و گفت: آرامشى که امروز در باشگاه حاکم شده، نتیجه 
کار کارشناسى است. تصورم بر این است که امروز از دغدغه هاى گذشته فاصله گرفتیم 

و از حواشى دور شدیم. ما هنوز در ابتداى راه هستیم و برنامه روشنى براى آینده داریم.
عضو هیات مدیره شرکت سهامى ذوب آهن به تغییر در هیات مدیره باشگاه نیز اشاره 
و عنوان کرد: با تصمیم هاى صورت گرفته دو نفر از مدیران ارشد شرکت سهامى ذوب 
آهن به جمع اعضاى هیات مدیره اضافه شدند تا بتوانیم به اهداف مان نزدیک تر شویم. 
ما مسیر درستى را انتخاب کردیم تا دست به دست هم شرایط بهترى براى ذوب آهن 

رقم بخورد.
یزدخواستى با اشاره به لیست 12 نفره کاندیداى مدیریت باشگاه ذوب آهن خاطرنشان 
کرد: على احسانى با توجه به سوابق و برنامه ها به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب شد و 

ما این انتخاب را به فال نیک مى گیریم تا آغازگر مسیر جدیدى باشیم.

على احســانى نیز در این مراســم عنوان کرد: با حمایت هایى که از سوى هیأت مدیره 
و کارخانه صورت گرفته، روزهاى خوبى در انتظار باشــگاه خواهد بــود. ما نیازمند تغییر 
دیدگاه هســتیم و براى پایدار بودن و حرکت رو به جلو باید تفکر خــود را تغییر دهیم. با 

توانمندى هایى که در مجموعه باشگاه وجود دارد در مسیر پیشرفت گام برخواهیم داشت.
در این مراسم همچنین ابراهیم علیخانى، مدیر مالى کارخانه و مهندس نصیرى، مدیر 
ارشد بهره بردارى شرکت ذوب آهن به عنوان اعضاى جدید هیات مدیره معرفى شدند. 

روى حمایت همه جانبه ما حساب کنید
در همین حال مدیرعامل جدید ذوب آهن با حضور در ورزشگاه ذوب آهن، در دیدار خود 
با مهدى تارتار سرمربى تیم فوتبال بزرگساالن؛ کادر فنى و بازیکنان این تیم گفت: در 
کنار هم تالش خواهیم کرد براى سربلندى نام ذوب آهن در قالب یک تیم بزرگ بجنگیم 
روى حمایت همه جانبه شرکت ســهامى ذوب آهن و هیئت مدیره و مجموعه باشگاه 

ذوب آهن حساب کنید و با اقتدار بجنگید.
مهدى تارتار سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن نیز ضمن  عرض خوش آمد گویى و تبریک 

انتصاب على احسانى به عنوان مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: همه اعضاى تیم 
ذوب آهن تالش خواهند کرد تا با اقتدار در زمین مســابقه بجنگند و به دنبال کســب 

بهترین نتیجه خواهیم بود.

مدیرعامل ذوب آهن رسماً کارش را آغاز کرد

مهدى ترابى با 5 پاس گل، عنوان بهترین پاسور لیگ قهرمانان آسیا را از آن خود کرد.
ترابى یکى از ستاره هاى لیگ قهرمانان آسیا بود. بازیکنى که در مرحله گروهى خوش درخشید و تک گل تیمش در دور 
یک هشتم نهایى را وارد دروازه استقالل تاجیکستان کرد و در پایان این دوره از رقابت ها، عنوان بهترین پاسور جام 

را از آن خودش کرد.
ترابى در مرحله گروهى روى 7 گل تیمش تأثیر مســتقیم داشــت. او در دو بازى با الوحده و گواى هند به 
سیدجالل حسینى پاس داد، در بازى با الریان هم به کنعانى زادگان و هم به کمال کامیابى نیا پاس دارد و 
در تقابل با گوا به شهریار مغانلو نیز یک پاس گل داد و با 5 پاس گل، عنوان بهترین پاسور لیگ قهرمانان 

آسیا را از آن خودش کرد.
نام ترابى در میان بازیکنانى که بیشــترین خلق موقعیت را داشــته اند نیز دیده مى شــود. هافبک توانمند 
سرخپوشان موفق شد در لیگ قهرمانان آسیا 22 مرتبه براى هم تیمى هایش موقعیت خلق کند. او رتبه نخست را 
با شین جین هو هافبک پوهانگ شریک شد که البته این بازیکن تا دیدار فینال در مسابقات حضور داشت و توانست 

آمارش را بهبود بخشد.
در میان بیشترین تعداد سانتر در لیگ قهرمانان آسیا نیز آیاندا پاتوسى حضور دارد. هافبک فوالد موفق شد در 7 دیدارى 
که براى تیمش به میدان رفت، 56 مرتبه براى مهاجمین تیمش به روى دروازه حریفان سانتر کند و در رتبه دوم بیشترین 

تعداد سانترهاى لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت.
محمدرضا اخبارى نیز دیگر نماینده ایران در میان برترین هاست. ســنگربان تراکتور توانست در 5 دیدار از 6 مسابقه 
مرحله گروهى کلین شیت کرده و دروازه اش را بســته نگه دارد. البته او در مرحله یک هشتم نهایى برابر النصر موفق 
نشد دروازه اش را بسته نگه دارد و پس از جو هیون وو سنگربان ملى پوش اولسان که 6 کلین شیت داشت، در جایگاه 

دوم قرار گرفت.

ترابى در میان برترین هاى لیگ قهرمانان
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دوم قرار گرفت.

ترابى در میان

رئیس کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال در خصوص افزایش جرایم تخلفات انضباطى 
به نکاتى اشاره کرد.

ابوالفضل حســن زاده محمدى گفت: کمیته انضباطى به منظور پیشگیرى از افزایش و 
شیوع تخلفات و کارآمدى بیشتر تنبیهات انضباطى در راستاى بند 6 ماده 35 اساسنامه 

فدراســیون فوتبال، افزایش میزان جرایم و حد نصاب قطعیت آنها را به هیات رییســه 
فدراسیون فوتبال پیشنهاد داد که این موضوع در جلســه مورخ 4 آبانماه مطرح و مورد 
موافقت قرار گرفت و روز 30 آبان ماه نیز این مصوبه به تمامى هیاتها و باشگاهها ابالغ شد.

وى در ادامه بیان کرد: بر همین اساس جرایم تعیینى از سوى کمیته انضباطى فدراسیون 
فوتبال نسبت به تخلفات ارتکابى از تاریخ یکم آذرماه ســال 1400 به بعد براى تمامى 
اشــخاص حقیقى تا میزان 250 میلیون ریال و براى تمامى اشخاص حقوقى تا میزان 
500 میلیون ریال قطعى و غیر قابل تجدید نظر خواهى و الزم االجرا محسوب مى شود.

رئیس کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال گفت: حداکثر جریمه قابل اعمال براى تخلفاتى 

که از تاریخ یکم آذرماه براى اشخاص حقوقى مرتبط با لیگ هاى برتر ثبت مى شود، هفت 
میلیارد ریال و براى سایر لیگ ها سه میلیارد و پانصد میلیون ریال خواهد بود.

حسن زاده ادامه داد: حداکثر جریمه قابل اعمال براى تخلفاتى که از یکم آذر ماه، اشخاص 
حقیقى مرتبط با لیگ هاى برتر مرتکب مى شوند، ســه میلیارد و پانصد میلیون ریال و 

نسبت به سایر لیگها یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال است. 
وى در پایان گفت: مطابق مقررات انضباطى، در صورت وجود سوابق تخلفاتى مرتکب 
(یعنى تکرار تخلف) و یا تعدد تخلف، کمیته انضباطى مجاز به تعیین جریمه مازاد بر سقف 

تعیینى مى باشد.

جریمه هاى سنگین کمیته انضباطى
 در انتظار فوتبالى ها
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026009636 مورخ 1400/07/11 هیات یک خانم صغرا زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 30 کدملى 1291270965 صادره اصفهان فرزند غالمعلى 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243,14 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى مع الواسطه از مالکیت 

اشرف مسعود موضوع سند انتقال 2338-24/8/29 دفترخانه 67 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/19 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/04 - م الف: 

1219971 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/407

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

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

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 9284- 1400/08/03 هیات سوم آقاى محمدرضا اعتصامى رنانى به 
شناسنامه شــماره 1270629662 کدملى 1270629662 صادره اصفهان فرزند احمدرضا 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 321,82 مترمربع از پالك شماره 3787 فرعى 
از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمدعلى 

اعتصامى طبق تقسیم نامه شماره 67671 مورخ 1361/04/23 دفتر خانه 77 اصفهان 
ردیف 2ـ راى شــماره 9378- 1400/05/08 هیات ســوم آقاى اکبــر عبداللهى رنانى به 
شناسنامه شماره 170 کدملى 1290161887 صادره اصفهان فرزند صادق در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 160,27 مترمربع از پالك 434 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضى مورد ثبت صفحات 101 و 104 

و 107 و 110و 352 دفتر 558 و 38 امالك
ردیف 3ـ راى شماره 9377- 1400/08/05 هیات سوم آقاى عبدالرسول عبداللهى رنانى به 
شناسنامه شماره 74 کدملى 1290200823 صادره اصفهان فرزند صادق در ششدانگ یک 

باب ساختمان به مساحت 119,26 مترمربع از پالك شماره 434 فرعى از 18 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضى مورد ثبت صفحه 113 

دفتر 558 امالك و از مالکیت اکبر عبداللهى رنانى مورد ثبت 352 دفتر 38 امالك
ردیف 4ـ راى شماره 9226- 1400/07/29 هیات آقاى حبیب اله صادقیان رنانى به شناسنامه 
شماره 716 کدملى 1290666466 صادره اصفهان فرزند خداداد در نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151,56 مترمربع از پالك شماره 679 فرعى از 18 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکیت عباس 

صادقیان رنانى ورثه حسین صادقیان رنانى در صفحه 110 دفتر 43 امالك 
ردیف 5- راى شــماره 9227- 1400/07/29 هیات ســوم خانم طیبه جوان بخت وازیچه 
به شناسنامه شــماره 194 کدملى 1290202028 صادره اصفهان فرزند صادق ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 255,17 مترمربع از پالك شماره 679 فرعى از 18 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضى طبق ســند انتقالى 
26982 مورخ 1357/08/17 و مع الواســطه از مالکیت عباس صادقیان رنانى ورثه حسین 

صادقیان رنانى در صفحه 110 دفتر 43 امالك  
ردیف 6- راى شــماره 9225- 1400/07/29 هیات ســوم الهه کبیرى رنانى به شناسنامه 
شماره 4335 کدملى 1293169757 صادره اصفهان فرزند رضا در نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151,56 مترمربع از پالك شماره 679 فرعى از 18 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکیت عباس 

صادقیان رنانى ورثه حسین صادقیان رنانى در صفحه 110 دفتر 43 امالك 
ردیف 7- راى شماره 9311- 1400/08/04 هیات سوم آقاى صفر صباغ رنانى به شناسنامه 
شــماره 195 کدملى 1290303789 صادره اصفهان فرزند حســین در ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 164,67 مترمربع از پالك شــماره 195 فرعى از 19 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکیت حسین صباغ رنانى 

مورد ثبت صفحه 235 دفتر 81 امالك 
ردیف 8- راى شماره 8271- 1400/07/07 هیات دوم آقاى محمدکریم على جانى رنانى به 
شناسنامه شماره 185 کدملى 1290319685 صادره اصفهان فرزند على محمد در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 93,95 مترمربع قســمتى از پالك شماره 3274 فرعى از 18 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا کالهدوزى 

از سند شماره 5906 مورخ 1338/5/31 دفترخانه شماره 68 اصفهان 
ردیف 9- راى شماره 9310- 1400/08/04 هیات سوم آقاى محمدامین عسگرى رنانى به 
شناسنامه شماره 1270560451 کدملى 1270560451 صادره اصفهان فرزند محمدتقى در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33,10 مترمربع از پالك شماره 995 فرعى از 17 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکیت على کروندى 

رنانى طبق سند انتقالى 7729 مورخ 1322/07/25 دفتر 46  اصفهان
ردیف 10- راى شماره 9237- 1400/08/01 هیات سوم خانم فاطمه میرآبادى به شناسنامه 
شماره 287 کدملى 1290406693 صادره فرزند ســیدمهدى در /ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 236,94 مترمربع پالك شماره 30 فرعى از 17 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محسن سهرابى فرزند احمد و سید ناصر موسوى ثبت 
در صفحه 225 و 221 دفتر 204 تأئید

تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/19 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/04- م الف: 
1219973- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /8/404

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008003031 - تاریخ ارســال نامــه: 1400/09/02 - نظر به 
اینکه سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شــماره: 13938 فرعى از 2- اصلى که در دفتر 
557 صفحه 496 بنام یعقوب آقاسى ثبت و سند تکبرگ صادر گردیده و بموجب سند شماره 
37534- 94/4/11 دفتر پنج شهرضا در رهن بانک تجارت شهرضا میباشد اینک نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008013361- 1400/8/30 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 96900- 1400/8/30 بگواهى 
دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده اســت مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1229400- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /9/106

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 هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3351 مورخ 1400/07/10 آقاى مهدى حبیب الهى نجف آبادى فرزند اسماعیل  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 189/06 مترمربع قسمتى  از پالك شماره 540  اصلى واقع در 
قطعه7 نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق سند رسمى شماره 
7574 - 92/02/18 و 17132 - 28-94/06 دفترخانه 275 نجف آباد  مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/19 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/04 - 

1219213/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 
آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/388

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 هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3480 مورخ 1400/07/17آقاى حسنعلى کافى موســوى  نجف آبادى فرزند 
غالمحسین  چهار دانگ مشاع و خانم زهره خاکى نجف آبادى فرزند مرتضى دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143/62 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1291/2 اصلى 
واقع در قطعه10 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق سند 
رسمى شماره 27330 - 99/04/23 دفترخانه 275 نجف آباد مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/04 - - 1219310 
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /8/390

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

راى شــماره 140060302026008938 مــورخ 1400/06/30 هیات چهــار خانم اقدس 
گرگریان به شناسنامه شماره 1130 کدملى 1971154385 صادره از مسجد سلیمان فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127,74 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان از مالکیت مالک 

رسمى محمد صدرى از سند 2338- 24/08/29 دفترخانه 67 اصفهان
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/09/04 - م الف: 1219879 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

8/402/

تاسیس
شرکت سهامى خاص نقطه عطف اتصال درتاریخ 1400/08/27 به شماره ثبت 69305 به شناسه ملى 14010523699 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه کارهاى پیمانکارى اعم از خدماتى وتاسیسات وتجهزات ،تهیه ،نصب 
وتعمیرات ونگهدارى سیستمهاى تهویه برودتى و حرارتى،چیلر و سردخانه هاى صنعتى و خانگى- احداث و راه اندازى کارگاههاى تامین و تعمیر قطعات انواع سیســتمهاى تهویه - نصب و راه اندازى سیستمهاى سرمایشى و حرارتى اعم از صنعتى و خانگى - امور بهره بردارى از تاسیسات حرارتى و برودتى- تعمیر 
ونگهدارى از تاسیسات حرارتى و برودتى و برقى، مخابراتى، تلویزیونى، رادیویى ، نورى بى سیم - طراحى ،ساخت و نصب و اجراى کلیه سیستم هاى تاسیساتى ساختمان اعم از برودتى و حرارتى ، طراحى و اجراى لوله کشى گاز داخل منازل و اماکن ، طراحى و اجراى لوله کشى آب و فاضالب ، طراحى و نصب سیستم هاى 
مکانیکى و برقى ساختمان ، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه سیستم هاى تاسیساتى و برقى و مکانیکى ساختمان ،انجام کلیه امور تاسیساتى اعم از الکتریکال و مکانیکال، ارائه خدمات نصب و لوله کشى اسپیلت، نصب چیلر ،نصب و تعمیر دوربین و دزدگیر ،نصب درب کرکره و بازو برقى ،برق کشى ساختمان 
، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در 
راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى 
: استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله عطار ، بلوار عطار ، کوچه فرعى 6 غربى ، پالك 3 ، ساختمان یاران ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستى 8318763933 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000 ریال نقدى منقسم به 500 سهم 10000 ریالى تعداد 
500 سهم آن با نام عادى مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 117 مورخ 1400/08/15 نزد بانک ملى شعبه عطار شاهین شهر با کد 1703205 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على محمدى پارسا به شماره ملى 1741258847 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى امین بهبهانیان به شماره ملى 5279565504 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى معین بهبهانیان به شماره ملى 5279892981 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هئیت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد فرخ روز به شماره ملى 1285064941 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال آقاى بهنام حاجى زمانى به شماره ملى 1289453985 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 (1228043)

بحران کمبود آب در کشــورمان یک بحث ملى 
است و بســیارى از اســتان ها درگیر مشکالت 
خشکسالى و زیست محیطى هستند و حتى گاهى 
براى تأمین آب شرب مصرفى خانه ها نیز با مشکل 
مواجه مى شوند. مدیریت منابع آب در کشورمان 
در چنین شرایطى بسیار حائز اهمیت است و در این 
موضوع نباید اســتانى فکر کرد بلکه همه به هم 

وابسته هستند و باید ملى تدبیر کرد. 
گاهى برخى نمایندگان اســتان ها در بحث آب 
فقط استان خود را مى بینند و توجه ندارند که دیگر 
استان ها نیز نیاز به آب دارند و باید امکانات کشور 

على السویه تقسیم شود. 
اگر هر استانى دارایى خود را متعلق به خود بداند 
که شیرازه کشور از هم پاشیده مى شود، هر استانى 
یک استعدادى دارد، یک استان جنگل دارد، یک 
استان نفت و گاز دارد، یک اســتان منابع اصلى 
آب را دارد، یک استان ســنگ و آهن دارد، یک 
استان ساحل دریا دارد، صادرات و واردات دارد و 
خالصه همه اینها متعلق به یک کشور است و باید 

مجموعه این دارایى ها عادالنه و با تدبیر بین همه 
مردم تقسیم و توزیع شود. 

موضوع حقآبه نیز یکى از موضوعاتى است که باید 
عادالنه و با تدبیر و با توجه به شرایط خشکسالى 
کشور رعایت شود. یک اســتانى که پر آب است 
و رشته کوه هاى سر منشــأ آب ها در آنجاست

 نمى تواند بگوید این آب ها مال من است و بقیه 
استان ها از تشنگى رنج ببرند! 

استان هاى نفت خیز نمى توانند بگویند نفت مال 
ماست و منافعش صرفاً باید صرف استان ما شود، 
بلکه باید این منافع به همه کشور برسد و همانطور 
که در جنگ هشــت ســاله مردم تمام کشور به 
کمک استان هاى جنگ زده شــتافتند، در بهره 
ورى از امکانات کشــور نیز همه سهیم هستند و 
نباید حس ناسیونالیستى و شــهرى و استانى و 
منطقه اى داشت بلکه به فکر همه کشور باشیم 

چرا که همه ما یک ملتیم. 
البته خوشــبختانه این تعــاون و روحیه برادرى 
در همه کشور ما وجود دارد و شــاهد آن هر گاه 
سیلى و یا زلزله اى در استانى رخ داده تمام مردم و 

مسئولین کشور بسیج شده اند تا مشکل آن منطقه 
را رفع کنند و تا این حمّیت و اتحاد بین مردم ایران 

باشد این کشور آسیب ناپذیر است.
 

درد دل کشاورزان اصفهانى
 اآلن هم اگــر به بحث خشــکى زاینــده رود 
مى پردازیــم صرفاً از منظر ملى اســت و ما باید 
همانطور که به فکر هموطنان سیلزده و زلزله زده 
اســتان هاى دیگر بودیم به فکر کشاورزانى که 
قرن ها و نسل ها در حاشیه این رودخانه کشت و 
زرع داشتند و اآلن حدود 20 سال است از امکان 
کشــت و زرع محرومند و در اصل نان آنها بریده 

شده است، باشیم. 
قریب 120 هزار خانوار در حاشیه این رودخانه به 
خصوص در منطقه شرق اصفهان کامًال اشتغال 
خود را از دست داده اند و هیچ منبعى براى کسب 
درآمد ندارند،  البته در ســال هــاى 92، 96 و 99 
کمک هاى بســیار جزئى تحت عنــوان جبران 
خسارت به آنها شده است، مثًال در سال 92 به هر 
خانواده اى پانصد هزار تومان، در ســال 96 مبلغ 

یک و نیم میلیون تومان و در سال 99 که بیشترین 
مبلغ بوده که به هر خانواده اى پنج میلیون تومان 

اختصاص دادند. 
کشــاورزى مى گفت من از کشــت یک هکتار 
زمینم در ســال مبلغى حدود یــک صد میلیون 
تومان درآمد دارم و حال آنکه پنج میلیون تومان 
جبران خسارت، خرج یک ماهه زندگى من نیست 
تا برسد به خرج ســاالنه ام و خالصه حرف هاى 

زیادى دارند. 
روز یک شنبه ســى ام آبان، بنده ساعتى به کنار 
کشاورزان متحصن در کف رودخانه زاینده رود در 
کنار پل تاریخى خواجو رفتم و به درد دل هاى آنها 
گوش دادم، عموم این کشاورزان توده هاى فقیر و 
زحمتکش هستند که دوست دارند از کار و دسترنج 
خود ارتزاق کنند و اکثراً از روستاهایى هستند که در 
طول جنگ تحمیلى بسیار هم شهید داده اند و در 
همین تحصن هم اهالى هر روستایى عکس هاى 
شهداى خود را نصب کرده اند و به انقالب اسالمى 
و رهبرى معظم و  خون شهدا سخت پایدار هستند. 
رئیس جمهورى ســابق در هر دو دوره انتخابات 
ریاســت جمهورى اش براى جلــب آراء مردم 
اصفهان قول احیاى رودخانه زاینــده رود را داد 
ولى هیچ اقدامى نشد جز همین مختصر کمکى 
که خرج یک ماهه آنان هم نبــود ولى این مردم 
شــهید پرور بارها براى جلوگیرى از سوء استفاده 
رسانه هاى دشمن، سکوت اختیار کردند و به انتظار 
راه حل مسئوالن نشستند ولى ظاهراً آنها عادت 
کرده اند تا سر و صدایى در جایى بلند نشود نسبت 

به حل مشکلى، خودشان پیش قدم نشوند! 

خشکى زاینده رود فاجعه اى ملّى 
است

مردم اصفهان نمى گویند آب دیگــران را به ما 
بدهید بلکه مى گویند آبى که هزاران سال مورد 
استفاده ما بوده است و در بســتر رودخانه زاینده 
رود جریان داشته است آن را به ما برگردانید، آنها 
مى گویند همان مصوبات قانونى شوراى عالى آب 
را عمل کنید و قرار بود همان میزان آبى که از منشأ 
زاینده رود براى استان یزد و یا موارد دیگر برداشت 
مى شود با احداث تونل ســوم کوهرنگ همان 
حجم آب به رودخانه زاینده رود اضافه شود تا این 
رودخانه دچار خشکى نشود و مردم منطقه اصفهان 
هم متضرر نشوند گرچه خشکى زاینده رود تخریب 
زیست محیطى فراوانى دارد و عالوه بر فرونشست 

زمین در بسیارى از مناطق و خطر از بین رفتن آثار 
باستانى جهانى این شــهر، خطر خشکى باتالق 
گاوخونى و انتشــار ریزگردهاى سّمى آن حتى تا 

شعاع یک هزار کیلومتر وجود دارد. 
پس بنابراین خشــکى زاینده رود مسئله اى ملى 
است و فقط اهالى اصفهان ضرر نمى کنند، بلکه 
همه کشــور صدمه و ضرر مــى بینند و خالصه 
این موضوع مهم را باید به سرعت رسیدگى کرد 
گرچه تا کنون بسیار دیر شده است و ممکن است 
با پیشــروى فرو نشست زمین شــاهد مهاجرت 
و آوارگى میلیون ها نفر از مرکز کشــور به دیگر 

نقاط باشیم! 
بنده با متخصصین آب در کشور صحبت کرده ام 
و آنها مى گویند به راحتى راه حل قضیه وجود دارد 
و خوشبختانه کار احداث تونل سوم کوهرنگ در 
طول24 کیلومتر و در قطر 4/1 متر به پایان رسیده 
و حتى به طور امتحانى آزمایش هم شده است و با 
انتقال 120 میلیون متر مکعب آب از این تونل به 

بستر زاینده رود مشکل حل مى شود.

نگاهى به گستره منابع آبى مرکزى 
و جنوب شرقى کشور

البته اگر نگاهى به گستره منابع آب در کشور داشته 
باشیم متوجه مى شویم که آب به اندازه کافى در 
کشور وجود دارد ولى دولت مرکزى و وزارت نیرو 
در تقسیم آب بســیار محتاطانه و ضعیف عمل 
کرده اند و به محض خروش چند نماینده مجلس 
از اجراى طرح هاى ملى و علمى و راهبردى خود 

عقب نشینى کرده اند.
محض اطالع بدانید که میزان حجم آب متوسط 
شصت ساله دراز مدت در حوضه آبریز دز و کارون 
بزرگ بالغ بر 24 میلیارد متر مکعب در سال است 
که از سرشاخه هاى اســتان هاى زاگرس نشین 
مانند چهارمحال و بختیارى، اصفهان و کهگیلویه 
و بویراحمد به سمت خوزستان مى رود و بیش از 
12 میلیارد متر مکعب آن به دریا مى ریزد و حال 
آنکه کل آب مصرفى اســتان هاى چهارمحال 
و بختیارى و یزد و اصفهان بــه یک میلیارد متر 

مکعب نمى رسد.
از سوى دیگرى از حوضه آبریز کرخه و مارون در 
استان خوزستان که از اســتان لرستان و مناطق 
جنوب اســتان فارس وارد این اســتان مى شود 
بالغ بر هشت میلیارد متر مکعب است و مجموعًا 
در ســال بیش از32 میلیارد متــر مکعب آب از 

استان هاى باال دستى و همجوار وارد خوزستان 
مى شود و معلوم است با این حجم گسترده آبى که 
ثروت عمومى کشور به حساب مى آید چه کارها 
که نمى توان کرد ولى الزمــه اش کار علمى و 
برنامه ریزى صحیــح و توجیه افکار عمومى و به 
مصلحت کشــور عمل کردن اســت و اّال اگر به 
زورآزمایى نمایندگان استان ها در مجلس باشد 
کار به جایى نمى رسد، باید فکر ملى کرد و صالح 
کشور را دید و قاطعانه پیش رفت و اّال در آینده اى 
نه چندان دور شاهد نزاع هاى بیِن استانى خواهیم 

بود و وحدت ملى کشور از بین خواهد رفت.
الزم به ذکر است آب هاى موجود در کشور منحصر 
به اینها که گفتیم نیست و حوضه هاى آبى شمال 
غرب و شرق کشور و رشــته کوه البرز هم جاى 
خود را دارند که فعًال محل بحث در این یادداشت 
نیست. البته در این مقال وزارت جهاد کشاورزى نیز 
باید توسعه کشاورزى را متناسب آمایش سرزمین 

ها قرار دهد و تولید محصوالت کشــاورزى هر 
منطقه اى متناســب با میزان بهره ورى از آب در 
آن منطقه باشد مثًال کشــت برنج در مناطق کم 
آب نباید انجام شود و شــیوه آبیارى ها هم باید 
علمى و مناسب هر منطقه باشــد تا از هدر رفت 
آبها جلوگیرى شود.  آنچه مسلم است اولین نیاز 
مردم کشور تأمین آب شرب است که این وظیفه 
مهم بر عهده دولت و حکومت مرکزى است و پس 
از آن باید بهره ورى اســتان ها از آب ها عادالنه 
پیگیرى شود و مسائل زیست محیطى هم حتمًا 
لحاظ و رعایت شــود و توجیه افکار عمومى هم 
براى هر کارى الزم و ضرورى اســت و بخشى 
نگرى و منفعت اســتانى دیدن باید ممنوع باشد 
و در تصمیمات، ملى نگرى باشــد و از گفتمان 
اختالف افکنى بین استان ها که گاهى متأسفانه 
توسط برخى نمایندگان و یا مسئولین محلى ایراد 

مى شود جلوگیرى و وحدت ملى حفظ شود.

در حاشیه بحران آب در کشور و خشکرودى زاینده رود

همه ما یک ملتیم

مرتضى نجفى قدسى
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تاسیس
شرکت سهامى خاص ساختمانى اوستا مهام آویسا درتاریخ 1400/08/25 به شماره ثبت 69285 به شناسه ملى 14010517626 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : دریافت اعتبارات بانکى ریالى و ارزى ، یوزانس ، فاینانس ، ریفاینانس جهت شرکت عقد قرارداد 
با شرکت هاى دولتى و خصوصى -شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى ساخت انواع ملک صفر تا صد خرید فروش انواع زمین ملک تکمیل و نیمه ساز طراحى و اجراى انواع ساختمان صنعتى تجارى 
ادارى مسکونى باغ ویال صفر تا صد 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 سپاهان شهر ، بلوك 241 ، کوچه سامان ، خیابان سروش ، پالك 15 ، ساختمان آفتاب ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستى 8179973673 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 
ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 140081767 مورخ 1400/08/18 نزد بانک گردشگرى 
شعبه سیتى سنتر با کد 3311 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رضا رضازاده مبارکه به شماره ملى 5410044411 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى احسان رضازاده مبارکه به شماره ملى 5410190394 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مهرى ایرانپور مبارکه به شماره ملى 5419130351 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مرتضى هاشمى درچه عابدى به شماره ملى 1270531980 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى 
امیرعلى میرزائى به شماره ملى 1273335041 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1228051)

آگهى تغییرات
شرکت نسیم سبز اسپادانا سهامى خاص به شــماره ثبت 41040 و شناسه ملى 
10260587350 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/07/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا امیرى بشــماره ملى 1280407077 به عنوان 
مدیر عامل و مریم امیرى بشــماره ملى 1285063333 بــه عنوان رئیس هیأت 
مدیره و محمدحسن امیرى بشماره ملى 1292165091 بعنوان نایب رییس هیأت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت با 
امضاءآقاى علیرضاامیرى یا مریم امیرى وبا مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیأت مدیره خواهدبود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1228053)

هر چند وقت یک بار
 فست فود بخوریم؟

لزوم انجام روزانه نیم ساعت 
پیاده روى

عالئم بیمارى قلبى

مسئول تغذیه برنامه تحول ســالمت و تغذیه بالینى دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشت گفت: روزانه نیم ساعت پیاده روى براى ارتقاى 

سالمت قلب الزم است.
ترابى ادامه داد: براى داشتن یک ســبک زندگى سالم باید در طول روز 
از پنج گروه اصلى مواد غذایى مانند نان و غالت، میوه و ســبزى، شیر و 
لبنیات و گوشت و حبوبات همچنین مغز دانه ها و تخم مرغ استفاده کرد. 
افراد در چنین شرایط زندگى ماشینى و صنعتى باید تا حد امکان از روغن و 
چربى کم تر استفاده کنند. برخى از چربى ها مانند روغن هاى نباتى جامد 
و چربى هاى حیوانى خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را افزایش مى دهد.

وى بیان کرد: براى داشتن قلبى سالم باید از بروز چاقى و اضافه وزن پرهیز 
کرد. دریافت کالرى بیش از نیاز بدن موجب چاقى خواهد شد و به همین 

دلیل باید از خوردن بیش از حد پرهیز کرد.
ترابى تاکید کرد: یکى از راه هاى داشتن قلبى سالم انجام فعالیت هاى 
بدنى و تحرك الزم در طول روز اســت و افراد ورزش منظم را بر اساس 
شرایط سنى شان را انجام دهند. مطالعات نشان مى دهد که روزانه حداقل 

باید نیم ساعت پیاده روى کنند تا وضعیت جسمانى خوبى داشته باشند. 
مسئول تغذیه برنامه تحول ســالمت و تغذیه بالینى دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشت گفت: افراد براى داشتن سالمت جسمانى باید از 
مواد حاوى فیبر بیشتر استفاده کنند. فیبر در میوه و سبزى و داده کامل 
غالت است و مصرف این مواد غذایى خطر بروز مشکالت و بیمارى هاى 

قلبى را کاهش مى دهد.

 متخصص قلب و عروق با شاره به اینکه دردهاى قلبى تیرِکشنده نیستند 
و حداقل یک دقیقه طول مى کشند گفت: معموال دردهاى قلبى در هنگام 

فعالیت روى مى دهند و درد در وسط قفسه سینه احساس مى شود.
محمود افتخارزاده متخصص قلب و عروق در پاسخ به اینکه آیا مى توان با 
ورزش فشار خون باال را کنترل کرد گفت: ورزش قطعا موجب پیشگیرى و 
همینطور کاهش فشار خون مى شود اما نمى تواند به تنهایى و بدون کمک 

دارو فشار خون را به حدى برساند که بتوان دارو را حذف کرد.
وى درباره ضربان نرمال قلب در کــودکان توضیح داد: نوزادان ضربان 
تندترى نســبت به افراد بالغ دارند. هرچه رشــد بیشتر مى شود ضربان 
قلب هم کاهش مى یابد و یکى از دالیل مهم آن هم فعال بودن سیستم 
سمپاتیک در کودکان است. معموال اگر سرعت باالى نبض در کودکان 
عادى بوده و عالمتى نداشته باشد و تاکى کاردى سینوسى فیزیولوژى 
دوره کودکى بوده و بیمارى تلقى نمى شود. اما برخى آریتمى ها در اطفال 
هستند که ضربان قلب کودك به صورت مداوم تند است و مى تواند موجب 
آسیب به عضله قلب شود بنابراین بهتر است کودکانى که ضربان قلب 
باالیى دارند حتما نوار قلب بگیرند تا اطمینان یابند که ریتم قلب سینوسى 

است . اگرچه این نوع آریتمى شیوع کمى دارد.
متخصص قلب و عروق کشورمان با اشــاره به اینکه در زمان استرس 
ضربان قلب افزایش مى یابد گفت: دردهاى قلبى تیرکشــنده نیستند و 
معموال حداقل یک دقیقه طول مى کشند. این دردها در هنگام فعالیت 
و در وسط قفسه سینه اتفاق مى افتد و مى تواند تا 4 دقیقه هم ادامه پیدا 
کند. اگر فردى عالوه بر افزایش تپش قلب عالئمى همچون عرق سرد 
هم در هنگام استرس داشت حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کند.

افتخارزاده در توضیح بزرگ شدن دریچه میترال گفت: این واژه معموال 
در خصوص نارسایى دریچه میترال به کار مى رود. هنگام انقباض بطن 
چپ که باید خون از دریچه وارد ریشه آئورت شده و در بدن پخش شود از 
دریچه برگشته و وارد دهلیز مى شود. اگر مقدار برگشت این خون کم باشد 
اهمیت چندانى ندارد ولى اگر این مقدار زیاد بوده و منجر به بزرگ شدن و 
ضعیف شدن عضله بطن چپ شده باشد، حتما باید به پزشک مراجعه کرد 

تا شدت نارسایى دریچه مشخص شود.

یک متخصص تغذیه درباره میزان مصرف فست فودها توضیحاتى را ارائه کرد.
نرگس جوزدانى درباره مضرات بى رویه مصرف فست فودها گفت: مصرف فست فودها 
محتواى چربى اشباع رژیم غذایى افراد را افزایش مى دهد و باعث چاقى و افزایش وزن 

خواهد شد.
او افزود: احتمال دارد که فســت فودها باعث چاقى در فردى هم نشوند، چرا که شاید 
میزان خوردن آن کم باشد، اما به علت اینکه محتواى اسید چرب اشباع را باال مى برد 

فرد را به سمت و سوى ابتال به کبد چرب، بیمارى هاى قلبى و عروقى و ... سوق دهد.
جوزدانى تصریح کرد: گاهى اوقات برخى افراد الغر دچار بیمارى هاى قلبى و عروقى 

مى شوند که علت آن مصرف غذاهاى پر چرب و فست فود هاست.
او با بیان اینکه غذاهاى فست فودى تنها آن چیزى نیســت که از رستوران سفارش 
مى دهیم یا اینکه در رســتوران مصرف مى کنیم، تاکید کــرد: خیلى از غذاهاى آماده 
مصرف مانند: انواع ناگت، شنیسل مرغ، کوکو سبزى، کتلت و ... که تهیه مى کنیم و به 

سرخ کردن آن ها مى پردازیم هم جزو فست فودها به شمار مى آیند.
جوزدانى گفت: زیاده روى در مصرف غذاهایى که سریع آماده مى شوند حتى آن هایى 
در داخل خانه سرخ مى شوند جزو رده فســت فودها قرار مى گیرند، یعنى احتمال دارد 
که فرد در طول هفته به صورت مرتب گوشت چرخ کرده مصرف کند که در اینصورت 
محتواى چربى آن زیاد است و به علت سرخ شدن در رده فست فودها قرار خواهد گرفت.

او ادامه داد: غذاهاى سرخ شــده محتواى چربى و اسید اشباع رژیم را باال مى برند. اگر 
فردى داراى رژیم غذاى متعادل و مناسبى است، مى تواند هفته اى یک بار به رستوران 

برود و غذاهاى استاندارد مصرف کند؛ چرا که آن ها چربى باالیى ندارند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: با توجه به کم تحرکى بهتر است که افراد هر 
دو هفته یک بار از غذاهاى بیرون استفاده کنند تا دچار اضافه وزن نشوند و به اینصورت 

اندام ایده آل خود را همواره حفظ کنند.
جوزدانى بیان کرد: برخى ها غذاهایى مانند: شنیسل، همبرگر، مرغ سوخارى و ... را در 
داخل خانه درست مى کنند که در اینصورت باید هفته اى یک بار یا دو هفته یک بار آن 
را مصرف کنند، البته این قانون باید براى کسانى اجرایى شود که وزن ایده آلى دارند و 
دچار مشکالت خاص یا بیمارى هاى زمینه اى نیستند وگرنه در اینصورت حداقل میزان 

چربى و سرخ کردنى باید براى افراد در نظر گرفته شود.
او گفت: چاقى مادر همه بیمارى هاست، وقتى که فردى چاق مى شود دچار بیمارى هاى 
متابولیک، گرفتگى عروق، بیمارى هاى قلبى، دیابت، کبد چرب، ایجاد کندى هضم 
و جذب، فشــار روى پاها به علت افزایش وزن و ... مى شود، بنابراین باید در این زمینه 

توجه ویژه اى صورت بگیرد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى بیان کرد: همه افراد باید در مصرف فست فودها 

حد تناسب را رعایت کنند تا بتوانند بدنى سالم داشه باشند.
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گاهى اوقات بدن قادر به تولید انسولین کافى براى کاهش 
قند خون نیست. زمانى که این اتفاق رخ مى دهد، سطوح قند 
خون همواره باال باقى مى ماند. این شرایط خطر ابتال به بیمارى 
قلبى، نارسایى کلیوى، از دســت دادن بینایى و مشکالت 
سالمت دیگر را افزایش مى دهد. افزایش قند خون با نشانه ها 
و عالئمى همراه است که توجه به آنها مى تواند از جدى شدن 

شرایط پیشگیرى کند.

1.تکرر ادرار
زمانى که قند خون وارد کلیه ها مى شــود، آب بیشترى توسط آنها 
جذب مى شود که این شرایط تکرر ادرار را به همراه دارد. اگر با تکرر 
ادرار مواجه هســتید، بدون اینکه در میــزان مایعات مصرفى خود 

افزایشى داده باشید، بررسى سطح قند خون ایده خوبى است.

2. احساس خستگى مداوم
اگرچه قند خون انرژى مورد نیاز ما را تامین مى کند اما میزان بیش 
از اندازه آن مى تواند شرایطى کامال متضاد را شکل داده و با احساس 

خستگى مداوم مواجه شوید. هنگامى که قند خون باالست، گلوکز 
فراوانى هدر مى رود و نتیجه این شرایط چیزى جز احساس خستگى 
نیست. تکرر ادرار نیز شرایط را وخیم تر مى سازد زیرا موجب کم آبى 
بدن شــده و همان گونه که مى دانید کم آبى بــدن یکى از دالیل 

احساس خستگى محسوب مى شود.

3. افزایش تشنگى
زمانى که کلیه ها نمى توانند گلوکز را پاالیش کنند، بدن با کم آبى 
مواجه مى شــود. این شرایط نه تنها احساس تشــنگى را افزایش 
مى دهد، بلکه موجب افت عملکرد اندام هاى مختلف نیز مى شود. 
هنگامى که به طور مکرر دفع ادرار را انجــام مى دهید، بدن آب از 
دست مى دهد و تشنگى بر شما غالب مى شود. این موجب چرخه اى 
باطل مى شود زیرا هرچه بیشتر آب بنوشــید، نیاز به دفع ادرار نیز 

بیشتر خواهد شد.

4. تارى دید
میزان بیش از اندازه قند در بدن موجب تورم عدسى چشم ها مى شود 

که این شــرایط تارى دید را به همراه دارد اما زمانى که قند خون 
کاهش یابد بینایى شما نیز به حالت عادى بازمى گردد. به این نکته 
توجه داشته باشید که اگر قند خون باال حالت مزمن به خود بگیرد 

مى تواند آسیب دائمى به قدرت بینایى شما وارد کند.

5. آهنگ کند بهبود زخم ها
قند خون باال مى تواند بر اعصاب و گردش خون شما تاثیرگذار باشد 
و شرایط را براى رسیدن خون به زخم ها یا کبودى ها دشوارتر سازد. 
اگر روند بهبودى بریدگى یا کبودى بیش از مدت زمان عادى طول 
مى کشد به پزشک مراجعه کنید تا شرایط به صورت دقیق بررسى شود.

6. کاهش وزن بى دلیل
این شرایط ممکن است براى افرادى که کاهش وزن را هدف قرار 
داده اند چیز خوبى به نظر برســد اما کاهش وزن ناشى از قند خون 
باال روندى سالم نیست. زمانى که سلول هاى بدن به میزان کافى 
گلوکز دریافت نمى کنند، از عضله و چربى براى تامین انرژى استفاده 
مى شود. از دست دادن عضله موجب کند شــدن سوخت و ساز و 

احساس خستگى مى شود.

7. مغز مه آلود
همان گونه که پیش تر نیز اشاره شــد، قند خون سوخت مورد نیاز 
سلول هاى انسان را تامین مى کند و انرژى در اختیار ما قرار مى گیرد. 
زمانى که بدن با قند خون بیش از حد مواجه اســت، به جاى تامین 
سوخت و انرژى، هدررفت آن را تجربه مى کنیم و بدن آنچه را که نیاز 
دارد، دریافت نمى کند. این شرایط به طور معمول به شکل گیرى مغز 

مه آلود و فقدان تمرکز منجر مى شود.

8.  خونریزى لثه
موارد مختلفى از جمله کمبود ویتامین C مى توانند موجب خونریزى 
لثه ها شوند و قند خون باال نیز یکى از این دالیل است. سطوح باالى 
قند خون موجب تجمع باکترى هاى بد در دهان مى شود و این شرایط 
احتمال خونریزى لثه را هنگام مسواك زدن یا استفاده از نخ دندان 

افزایش مى دهد.

آشکارترین نشانه هاى دیابت

یک پزشــک گفت: افرادى که به دلیل موقعیت شغلى شــان مجبور به نشستن یا 
ایستادن طوالنى مدت هستند از این موضوع پرهیز کرده و پس از هر یک ساعت، به 

مدت 10 دقیقه تغییر موقعیت بدهند.
نوش آفرین محمودیان گفت: تعریف واریس بیرون زدگى هاى عروقى اســت که 
به صورت غیر متعارف در اندام هاى غیر متعارف مثل صورت، پاها و دست ها ایجاد 

مى شود و شایع ترین بخشى که این بیمارى خود را نشان مى دهد پاهاست.
وى ادامه داد: دلیل واریس این است که خونى که از سرخرگ ها وارد شریان مى شود 
برگشت خون از سیاهرگ است که وارد ورید ها مى شود و وقتى جدار عروق وریدها 
و دریچه هاى خانه کبوترى که در وریدها وجود دارد دچار نارســایى و اختالل شود 

برگشت خون مختل مى شود و باعث تجمع خون در رگ ها مى شود.
این پزشک عنوان کرد: واریس مى تواند عمقى یا سطحى باشد. واریس سطحى به 
صورت عروق ریز عنکبوتى در سطح عروق دیده مى شود و عمقى آن به صورت عروق 
پیچ در پیچ وقتى فرد مى ایستد نمایان مى شود. واریس بیمارى شایعى است که شیوع 

آن در خانم ها 25 درصد و در آقایان 10 درصد در کل جامعه است.
این پزشک تصریح کرد:سه نوع واریس خفیف، متوسط و شدید داریم؛ واریس خفیف 
به صورت برجستگى رگ ها به رنگ بنفش و قرمز در سطح عروق است که فقط به 
لحاظ زیبایى اهمیت دارد و پیامد خاصى ندارد. در نوع متوسط ما گرفتگى عضالت، 

درد، تورم، سنگینى پا و بعضى مواقع اگزما، خارش و تغییر رنگ پوست است.
وى ابراز داشت:در نوع شدید که خطرناك بوده و باید درمان شود عروق طنابى شکل 
قطور را داریم و برجسته مى شوند و ممکن است ریسک ایجاد لخته را افزایش دهند. 

خون ریزى هاى شدید و تغییر رنگ پوست هم مى تواند از دیگر عالئم باشد.
محمودیان افزود:مهم ترین و اصلى ترین عامل واریس ارث و ژنتیک است و کسانى 
که در ژن شان این بیمارى وجود دارد اگر رفتارهاى پیشگیرانه را انجام ندهند درگیر 

این بیمارى مى شوند.
این پزشک خاطرنشــان کرد: عامل بعدى افزایش وزن است که در ریسک ابتالى 
بیشــتر به واریس هستند. ایســتادن و نشســتن طوالنى مدت، مصرف داروهاى 
هورمونى، باردارى در خانم ها و تغییرات هورمونى، افزایش سن و جنس مى تواند در 

این بیمارى موثر باشد.
وى بیان کرد: در خانمها در بیش از 50 سال و در آقایان در سن باالى 60 سال امکان 
ابتال به این بیمارى افزایش مى یابد. در جوانان هم عوامل مستعد کننده هستند که 

مى تواند فرد را در سنین پایین تر هم درگیر کند.
این پزشک درباره پیشگیرى و درمان بیمارى واریس، اظهار داشت: یکى از راه هاى 
پیشگیرى از ابتال به این بیمارى ورزش است؛ چون باعث بهبود جریان خون و افزایش 

خون رسانى مى شود.
محمودیان متذکر شد:  توصیه مى شود افرادى که به دلیل موقعیت شغلى شان مجبور 
به نشستن یا ایستادن طوالنى مدت هستند از این موضوع پرهیز کرده و پس از هر 
یک ساعت، به مدت 10 دقیقه تغییر موقعیت بدهند و اگر شرایط این را دارند که دراز 

بکشند این کار را انجام دهند.
وى تصریح کرد: کاهش وزن و پوشیدن جوراب واریس هم از راه هاى پیش گیرى 
است اما این امر باید با مشورت پزشک باشد؛ زیرا در افرادى که تنگى شریان یا آرتروز 
دارند این جوراب ها مى تواند آسیب زا هم باشــد؛ چون انسدادهاى عروقى را بیشتر 

مى کند. 

چطور دچار
 واریس نشویم؟

نتایج مطالعه  اى که توسط پژوهشگران دانشگاه اکستر انجام شد، 
نشان مى دهد افرادى که دچار کم خوابى طوالنى مدت هستند، به 
میزان بیشترى احساس مسن  تر بودن کرده و روند پیرى جسمى 

و ذهنى خود را سریع تر ارزیابى مى کنند.
سرنا ساباتینى، سرپرست این تیم تحقیقاتى درباره یافته هاى فوق 
مى گوید: با افزایش سن، همه ما تغییرات مثبت و منفى متعددى را 
در بسیارى از زمینه هاى زندگى خود تجربه مى کنیم. با این حال، 
برخى افراد تغییرات منفى بیشترى نسبت به دیگران درك مى کنند. 
همانطور که مى دانیم داشــتن درك منفى از پیرى مى تواند براى 

سالمت جسمى، روحى و سالمت شناختى آینده مضر باشد.
یک ســوال مهم در تحقیقات مربوط به ســالمندى این است 
که بفهمیم چه چیزى ذهنیت افراد را نســبت بــه فرایند پیرى 
منفى تر مى کند. تحقیقات  نشــان مى دهد که افراد کم خواب 
احساس پیرى بیشترى کرده و درك منفى ترى از پیر شدن خود 
دارند.به گزارش سیناپرس،به همین دلیل پرداختن به مشکالت 
خواب مى  توانــد درك بهترى از پیرى را در افــراد تقویت کند. 
پژوهشگران در بررسى هاى خود دریافتند که داشتن خواب کافى 

مى تواند مزایاى سالمتى دیگرى نیز در پى داشته باشد.

کم خوابى شما را 
پیر و بیمار مى کند



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خدایــا! ســتایش تــو را سزاســت کــه آفریننــده و معبــودى و  بنــدگان 
را بــه درســتى آزمایــش کــردى. خانــه آخــرت را آفریــدى و ســفره 
رنگارنــگ نعمــت هــا را گســتراندى و در آن انــواع نوشــیدنى، خوردنى، 
همســران، مهمانــداران، قصرهــا، نهرهــاى روان، میــوه و کشــتزاران، 
قــرار دادى. ســپس پیامبــرى را فرســتادى تــا انســان هــا را بــه آن خانــه 
و نعمت ها دعوت کند. افسوس که مردم نه آن دعوت کننده را اجابت کردند و 
نه به آنچه تو ترغیبشان کردى رغبت نشان دادند و نه به آنچه تو تشویقشان 

موال على (ع)کردى مشتاق شدند.
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شهردارى تودشک

 گزارش  عملکرد شهردارى تودشک  در 6 ماه اول سال1400
به استناد ماده 71قانون شهردارى ها

عملکرد 6ماه اول سال 1400 به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد .

منابع
عملکرد6ماههبودجه مصوب1400شرحردیف

 درآمدها
26,279,65013,437,893درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000

درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 120000
290,0001,700,791شهرداري

بها خدمات و درآمدهاي مؤسسات 130000
774,100268,118انتفاعی شهرداري

درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال 140000
3,440,0002,734,523شهرداري

کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي 150000
5,500,0003,718,174دولتی

716,250310,886اعانات ، کمک هاي اهدایی و دارائى ها160000
37,000,00022,170,385جمع کل درآمدها100000

جمع کل منابع حاصل از واگذاري 200000
25,500,00032,343,915دارایی سرمایه اي

جمع کل منابع حاصل از واگذاري 300000
00دارایی مالی

62,500,00054,514,300جمع کل منابع شهرداري 
00منابع سازمانها *، شرکتها و مؤسسات 

0کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور شده است
62,500,00054,514,300منابع بودجه کل تلفیقی شهردارى

مصارف
بودجه شرحردیف

عملکرد6ماههمصوب1400

ماموریت ها
19,111,95116,901,010کالبدى و شهرسازي1

محیط زیست و خدمات 2
7,659,25010,147,050شهري

ایمنی و مدیریت 3
122,500831,855بحران

12,873,00011,954,600حمل و نقل و ترافیک4
20,208,3005,766,137خدمات مدیریت5
400,000601,648اجتماعی و فرهنگی6

60,375,00046,202,300جمع کل مأموریت ها
تبصره پرداخت بدهی هاي قطعی شده 

2,125,0002,089,565سنواتی**

62,500,00048,291,865جمع کل مصارف شهرداري
06,222,435مازاد درآمد بر هزینه سال جارى

00مصارف سازمانها *، شرکتها و مؤسسات 
کسر مى شود ارقامى که دوبار منظور 

0شده است

62,500,00048,291,865مصارف بودجه کل تلفیقی شهردارى
06,222,435مازاد درآمد بر هزینه سال جارى

ارقام به هزار ریال ارقام به هزار ریال

اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد اجاره فضاهاي بالاستفاده خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir )به شرح ذیل واگذار نماید.

تذکر مهم:
1-کلیه مزایده گران باید قبل از واریز ودیعه وپیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره اقدام نمایند.

2-در صورتی که شرکت کنندگان داراي صالحیت تعیین شده در اسناد نباشند ویا مدارك خواسته شده در زمان انعقاد قرارداد کامل نباشد در 
صورت برنده شدن حذف خواهند شد. 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاري مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید ودریافت اسناد مزایده 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین  طریق امکان پذیر 

می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ،شرایط ونحوه اجاره در برد مورد اجاره سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانی 
وراهبري سامانه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه( setadiran.ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

آگهی مزایده اجاره 

م الف:1230016اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان

تاریخ انتشار نام مزایده
پایان زمان ارسال بازدیدازسامانه از تاریخودریافت اسناد

شماره مزایده در سامانهتاریخ بازگشائیپیشنهادقیمت

ساختمان جهت تولید محتواى 
آموزشى در کلیه رشته هاى آموزش 
فنى و حرفه اى  مرکزشهیدرجائى

1400/09/061400/09/061400/09/281400/09/295100003343000020

واگذارى فضا جهت چاپ و تکثیر و  
1400/09/061400/09/061400/09/281400/09/295100003343000021انتشارات اداره کل

چاپ اول چاپ اول 

به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیات هاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر است نسبت به 
تشکیل مجمع عمومى انتخاباتى هیات کوهنوردى و صعودهاى ورزشى استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیات 
به همراه اعضاى هیات رئیســه (نایب رئیس "از بین بانوان"، دبیر، خزانه دار، خبره ورزشى و دو نفر عضو که حداقل 
یک نفر از بین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد. بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست 
ریاست هیات دعوت مى نمایند جهت ثبت نام و اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیات رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز 
از روز چهارشنبه مورخ 1400/9/10 لغایت  روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17 به مدت 7 روز کارى از ساعت 8 الى 13 
به دبیرخانه مجمع واقع در دفتر هیات کوهنوردى استان اصفهان به آدرس اتوبان چمران، خیابان محمدطاهر، سالن 

ورزشى سنگ نوردى مراجعه نمایند. 
شرایط عمومى احراز رئیس هیات استان: 

1ـ التزام  به قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران        
2- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى (لیسانس) 

3- دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال  
4- سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال (طبق دستورالعمل) 

5- دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت (خدمت سربازى) یا معافیت 
6- فاقدتابعیت مضاعف بوده و در مرکز استان سکونت داشته باشد. 

مدارك مورد نیاز: 
1. اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید 
3. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات) 

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب 
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام) 

6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیات رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى پیشنهادى هیات 
رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیات استان در زمان ثبت نام 

7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز (طبق دستورالعمل) 
8. کپى و اصل کارت پایان خدمت و معافیت 

تبصره: حضور داوطلب ریاست هیات یا وکیل قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى مى باشد. 
الزم به ذکر است "آیین نامه نحوه فعالیت  هیات هاى استانى و شهرســتانى و دستورالعمل نحوه ثبت نام به انضمام 
فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات ورزشى مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار داده 

شده است"
 www.Isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

اطالعیه

هیأت کوهنوردى و صعودهاى ورزشى استان اصفهان- اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان


