
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه 7  آذر  ماه 1400 / 28   نوامبر 2021 / 22  ربیع الثانى 1443
سال هجدهم /شماره 4190 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

چطور احساسات خود را کنترل کنیم؟پایان ظرفیت شهرك هاى صنعتى اطراف اصفهانخداحافظ دوبله  دسته جمعى!  65 سال  خشکسالى و ترسالى در حوضه زاینده رود سپاهان از بقیه تیم ها تیم تر است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

پیاز
معجزه اى 

براى سالمندان

گاز گرفتگى 28 دانش آموز در کاشان 
3
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الگوى کشت در 
اصفهان نهایى شده 

است

پیاز خواص بسیار زیادى دارد و مصرف آن در افراد سالمند 
مى تواند بسیار مفید واقع شود. به گزارش جام جم آنالین، 

پیاز غنى از مواد مغذى است، به این معنى که کالرى 
کمى دارد اما سرشار از ویتامین و مواد معدنى است. این 

سبزى همچنین داراى ویتامین C زیادى است که...

معاون امور آب و خاك وزارت جهاد کشــاورزى 
گفت: الگوى کشت در اســتان اصفهان، کامًال 
نهایى شــده و به تایید شــوراى برنامه ریزى و 

توسعه استان رسیده است.
علیمراد اکبرى با بیان اینکه الگوى کشت کشور 
آماده و فاز نخست آن در پاییز وارد مرحله عملیاتى 
شده است، افزود: این الگو در چهار سناریو از جمله 
سناریوهاى کم آبى شدید، کم آبى متوسط، کم 

آبى خفیف و نرمال آماده شده است.
وى با اشاره به اینکه براى اجراى الگوى کشت، 

الزاماتى از جمله منابع...

بحران جدى در بحران جدى در 22 روستاى فریدن روستاى فریدن
3

پیش از ظهر دیروز در بخش طاهرآباد رخ داد؛

رتبه اول براى اللهیار
در نظرسنجى که چند روز پیش ســایت AFC طبق روال هر هفته 
درباره بهترین بازیکن آسیایى شاغل در فوتبال اروپا برگزار کرد، اللهیار 
صیادمنش توانست با اختالف زیادى رتبه نخست را از آن خود 
کند. در این نظرسنجى که با توجه به عملکرد بازیکنان آسیایى 
از تاریخ 16 تا 22 نوامبر جمع آورى شده بود، بازیکن ایرانى 

زوریا توانست با کسب 73 درصد...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون وزیر جهاد کشاورزى:

بهترین رنگ بندى 
کرونایى اصفهان 
در 3 ماه اخیر

آسیبى به پل هاى تاریخى اصفهان وارد نشده است
در پى اعتراضات روز جمعه؛

3

کاپیتان ذوب آهن: کاپیتان ذوب آهن: 

بازیکن فوالد را بازیکن فوالد را 
اخراج نکردند چون اخراج نکردند چون 

شماره اش را گم کردند!
2

2

شوراى نگهبانشوراى نگهبان
 پاسخ نامه پاسخ نامه
 الریجانى الریجانى

را مى دهد؟را مى دهد؟

برنامه آینده وزیر جهاد برنامه آینده وزیر جهاد 
کشاورزى؛ کشاورزى؛ 

توزیع هوشمند توزیع هوشمند 
غذا در غذا در 
اصفهان!اصفهان!

4

انتقاد  بهزاد خداویسى از «روزگار جوانىانتقاد  بهزاد خداویسى از «روزگار جوانى22» » 
و مقایسه اش با «روزگار جوانىو مقایسه اش با «روزگار جوانى11» » 

به فیات مى گویند ِفرارى!

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد سه پالك 
زمین با کاربرى تجارى واقع در بلوار ارم و معلم شهر جدید عالمه 
مجلسى (جنب دبستان البرز) را از طریق فراخوان عمومى به 

فروش برساند. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ شنبه 
 www.bonyadmaskan-isf.ir 1400/9/6 به آدرس اینترنتى

مراجعه نمایند.

 
 
 

 

آگهى فراخوان عمومى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

نوبت دوم نوبت دوم 

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند. 

ـ یک پالك مسکونى در روستاى اشکاوند شهرستان اصفهان 
ـ پنج پالك کارگاهى در روستاى تیدجان شهرستان خوانسار 

ـ چهارده واحد تجارى در روستاى نرگان شهرستان فالورجان (اولویت با 
افراد ساکن در روستا مى باشد) 

ـ یک پالك مسکونى در شهر سمیرم 
ـ چهار پالك تجارى در شهر بیده سمیرم 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ شنبه 1400/9/6 به 
آدرس اینترنتى www.bonyadmaskan-isf.ir مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده عمومى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

نوبت دوم نوبت دوم 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان در نظر دارد تعداد 75 رأس 
گاو شیرى، گوساله و تلیسه را بر اساس فرم مشخصات پیوســت، از طریق بر گزارى مزایده 
عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

(www.setadiran.ir)  و بــه صــورت یکجا به فروش برســاند(موضوع مزایده شــماره 
1000060010000006 در ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت)، متقاضیان شــرکت در مزایده 
مى توانند ضمن بازدید از دام هاى فوق بر اساس شرایط مندرج در اسناد پیوست، قیمت پیشنهادى 

خود را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ارائه نمایند. 
شرایط عمومى برگزارى مزایده:

الف) تاریخ انتشار مزایده در سامانه روز یک شنبه مورخ 1400/09/07 ساعت 10 صبح مى باشد.
الف) آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه روز شنبه مورخ 1400/09/13 ساعت 10 مى باشد.
ب)آخرین مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت تا ساعت 10 صبح روز 

سه شنبه مورخ 1400/09/23 مى باشد.
پ) زمان بازگشایى پاکتها ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24 مى باشد.

ت) تلفن تماس و هماهنگى بازدید: 09131341408 آقاى وفانیا

آگهى تجدید مزایده فروش

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان
م.الف .1231070
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ِرِ و ِرى و ى
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ن،

بدینوسیله مهلت تحویل اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت در خصوص مناقصه نگهدارى، 
راهبرى، سرویس و تعمیر کلیۀ تأسیسات (حرارتى و برودتىـ  آبـ  گازـ  گازوئیلـ  هواى 
فشرده و هر نوع لوله کشى) شرکت فرآورده هاى نسوز ایران حداکثر تا تاریخ 1400/09/15 

(ساعت 15/30) تمدید مى گردد. 
براین اساس متقاضیان مى توانند با توجه به تاریخ صدرالذکر جهت دریافت اسناد مناقصه 
  WWW.IREFCO.IR به وب سایت رسمى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران به نشانى
مراجعه و جهت تحویل اسناد مناقصه به نشانى شرکت واقع در اصفهان کیلومتر 52 جاده 
مبارکه دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران مراجعه نمایند و یا جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 52543740-031 داخلى 204 تماس حاصل فرمایند.

آگهى تمدید مهلت دریافت اسناد مناقصه

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوزایران

در نظرسنج
درباره بهتر
صیاد
کند
از
زو
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ر م رمششش م ش

9090 درصد واحد هاى مسکونى این دو روستا دچارشکاف، فرونشست وفرورفتگى شده اند درصد واحد هاى مسکونى این دو روستا دچارشکاف، فرونشست وفرورفتگى شده اند
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عضو کمیســیون عمران خطوط قرمز و شروط مجلس 
براى ورود شرکت هاى خارجى (شرکت هاى چینى) به 

ساخت چهار میلیون واحد مسکونى را تشریح کرد.
مجتبى یوسفى با اشاره به مذاکره با شرکت هاى خارجى 
براى ورود به بخش مسکن گفت: امروز فرصتى فراهم 
شــده که در بحث ساخت و ساز مســکن امکان انتقال 
تکنولوژى وجود داشته باشد اما خط قرمز مجلس براى 
ورود  شــرکت هاى خارجى این است که تمام مصالح از 
داخل  کشور تامین شود و همچنین در ساخت این پروژه از 

تکنسین، کارگر و مهندس داخلى استفاده شود.
این عضو کمیسیون عمران افزود: از دیگر خطوط قرمز 

ما براى مذاکره با شرکت هاى خارجى بحث تامین منابع 
مالى با شرکت هاى کنسرسیومى از روش تهاتر یا از سایر 
روش ها است که البته اگر شرکت هاى داخلى توان تامین 

مالى را داشته باشند باز هم اولویت با داخلى ها است.
وى ادامه داد: از دیگر خطوط قرمز مجلس این است که 
شرط ورود شرکت هاى خارجى انتقال تکنولوژى است و 

نه انتقال کار به خارجى ها.
این عضو کمیسیون عمران گفت: در حالى که در برخى از 
کشورها عمر مفید ساختمان حداقل از 80 سال باالتر بوده 
این عدد در ایران کمتراز 20 سال است و به این معناى 

اتالف منابع مردم و کشور  محسوب مى شود.    

طوالنى  ترین دوره خشکســالى اتفاق افتاده در حوضه 
آبریز زاینده رود و مناطق باالدست این رودخانه مرتبط 
با سال 1335 تا سال 1346 اســت که خشکسالى 11 

ساله اتفاق افتاد.
پس از آن از سال 1346 تا ســال 1361 شاهد ترسالى 
در این منطقه بودیم، از ســال 1361 تا ســال 1364 
خشکسالى 3 ساله با کاهش بارندگى رخ داد. بعد از این 
خشکسالى 3 ساله در ســال 1364 شاهد روند ترسالى 
بودیم که این حالت اقلیمى تا سال 1375 ادامه داشت. از 
سال 1375 تا سال 1378 به مدت 3 سال، بارش منطقه 
در حد معمولى بود اما پس از آن یک خشکسالى 4 سال و 

شرایط نرمال 6 ساله تا سال 1387 اتفاق افتاد.
در این بازه زمانى و از ســال 1387، روند خشکســالى 
10 ساله بر منطقه حاکم شــد و از سال 1398 ترسالى 
1 ساله به وقوع پیوســت. این روند با بارش هاى نرمال 
از سال 1398 آغاز شد و ســال آبى گذشته نیز بار دیگر 
وارد دوره خشکســالى شــدیم که هم اکنــون ادامه

 دارد.
براساس آمار بیان شده طى 65 سال اخیر تا کنون حوضه 
آبریز زاینده رود 27 سال در دوره ترسالى و 35 سال در 
بازه زمانى خشکسالى قرار داشته است و روند خشکسالى 

همچنان ادامه دارد.

شرط جدید براى ورود 
کارگران چینى به ایران

  65 سال  خشکسالى و ترسالى 
در حوضه زاینده رود

توزیع هوشمند غذا 
در اصفهان!

وزیر جهاد کشــاورزى    اقتصادنیوز |
یکــى از راه هاى مهم براى ارزان ســازى غذا را 
هوشمندسازى توزیع بیان و اضافه کرد: باید غذا 
از محل مزرعه، دامپــرورى و مرغدارى به طور 
مستقیم به دست مصرف کننده برسد. سیدجواد 
ساداتى نژاد خاطر نشان کرد: این هوشمندسازى 
از نزدیک یک ماه به صورت آزمایشى در تهران 
وکرج در حال اجرا اســت، از هفته آینده (جارى) 
نیز در اصفهان آغاز مى شود و به سرتاسر کشور 
تعمیم داده خواهد شد تا غذا با حذف دالل ها، به 
دست مصرف کننده و یا مستقیم در فروشگاه ها 

به فروش برسد.

درخشش یک  اصفهانى 
در آمریکا

فیلــم کوتــاه «فنگ شــویى    ایسنا|
وارونه» به نویسندگى و کارگردانى زیور حجتى، 
موفق به کســب جایزة بهترین فیلم از جشنوارة 
بین المللى فیلم کوتاه آمریکا شد. حجتى گفت: 
فیلم کوتاه «فنگ شویى وارونه» را سال 1397 
به تهیه کنندگى شــهردارى اصفهان ساختم و 
موضوع این فیلم نیز دربارة تربیت و ارتباط والدین 

با کودکان است. 

آمار تاسف بار فرار مغزها
بررســى هاى رصدخانــه    تجارت نیوز|
مهاجرت ایــران در بازه زمانى 80 تا 99 نشــان 
مى دهد که بیــش از 37 درصــد از المپیادى ها 
و بیــش از 25 درصد رتبه یک تــا 150 کنکور 
سراسرى  مقیم خارج از کشور هستند. همچنین 
در سال 2020 ایران از نظر مهاجرفرستى از میان 
232 کشور رتبه 54 را دارد! این در حالى است که 
در یک سال گذشــته زمزمه ها براى مهاجرت از 
کشور افزایش پیدا کرده اســت. پیمایش هاى 
رصدخانه مهاجرت ایران نشان از افزایش میل 
به مهاجرت در میان گروه هاى حرفه اى و فعاالن 

استارتاپ ها در سال هاى اخیر مى دهد. 

جواد مصدوم شد، نشد؟!
جواد عزتى، بازیگر سینما و    ستاره ها|
تلویزیون، در صفحه اینستاگرام خود، خبر بروز 
حادثه در هنگام رانندگى اش در جاده هاى گیالن 
را تکذیب کرد. در حالى که خبرگزارى مهر به نقل 
از رییس پلیس راه گیالن، حادثه رانندگى جواد 
عزتى را گزارش داده بود، این بازیگر در استورى 
اینســتاگرامش، این خبر را تکذیب کرد. رییس 
پلیس راه گیالن، جمعه شب با اشاره به انحراف 
خودروى جواد عزتــى در عمارلوى رودبار، گفته 
بود با تالش مردم محلى، خودروى این بازیگر به 
جاده اصلى انتقال داده شده و حال او خوب است.

گران  ترین منطقه تهران 
  تجارت نیوز | بر اساس آگهى هاى سایت 
دیوار براى خرید مســکن در تهران، لیســتى از 
متوسط قیمت خرید مسکن در برخى از محالت 
گران تهران به دست آمده است. بنا بر داده هاى 
این جدول، قیمت مسکن در ولنجک با متوسط 
نرخ 121 میلیون تومان گران ترین محله براى 
خرید خانه اســت و این محله به باالترین نرخ 

متوسط خرید مسکن در سال 1400 رسید.

خروج از وضعیت قرمز
بر اساس نقشه جدید رنگ بندى    ایسنا|
کرونا ، پس از 289 روز همه  شــهرهاى ایران از 
وضعیت «قرمز» کرونا خارج شــدند. آخرین بار 
در 24 بهمن 99 و در آســتانه شروع خیز چهارم 
هیچ شــهرى در ایــران قرمز نبــود. درآخرین 
وضعیت رنگ بندى کرونایى شهرهاى کشور، 22 
شهرســتان به رنگ نارنجى، 207 شهرستان به 
رنگ زرد و 219 شهرستان آبى اعالم شده است.

تجمع مقابل خدا فایده ندارد
   آفتاب نیوز | آیت ا... سید احمد علم الهدى 
در خطبه هاى نماز جمعه مشهد گفت: امروز در همه 
استانها مشــکل آب داریم و این مساله فقط مربوط 
به چند اســتان اصفهان و چهارمحال و بختیارى و 
یزد نیست و این مشــکل بخش عمده اش مربوط 
به کاهش نزوالت آسمانى در کشــور است. وقتى 
نزوالت آسمانى کم است مشــکل با تجمع درست 
نمى شود، درمقابل خدا تجمع فایده ندارد بلکه تجمع 
باید در نماز باران انجام شود. امام جمعه مشهد گفت: 
باید با احیاى این نظام میرابى، تقسیم صحیح همین 

موجودى کنونى آب کشور انجام شود.

اعراب در انتظار احیاى 
برجام

رابرت مالى نماینــده ویژه آمریکا     انتخاب |
در امور ایران گفته است کشــورهاى عرب منطقه 
خلیج فارس آماده اند که در صورت بازگشت ایران به 
تعهدات خود در برجام، روابط دیپلماتیک و اقتصادى 
خود با ایران را گســترش دهند تا ایران هم از نظر 
دیپلماتیک و هم از نظر اقتصادى در منطقه مشارکت 
داشته باشد. مالى که به تازگى از سفر به کشورهاى 
منطقه خلیج فارس بازگشته است مدعى شده است 
کشورهاى عرب چندان شیفته توافق برجام نیستند 
اما حاال متوجه این واقعیت هستند که نبود این توافق 
به معناى گسترش برنامه هســته اى ایران و رفتار 

منطقه اى خصمانه تر ایران است.

بماند براى سال بعد
بــا توجــه بــه مواضع     روزنامه کیهان |
آمریکایى ها و اروپایى ها به نظر مى رسد دور سختى 
از مذاکرات در وین در پیش اســت و در سال 2021 
اتفاق خاصى نخواهد افتاد و همه چشــم ها به سال 
2022 دوخته شده ، درحالى که برجامى که به دنبال 
احیاى آن هستند، یک ســال تا زمان نخستین بند 
غروبش یعنــى پایان محدودیت هاى موشــکى در 

قطعنامه 2231 باقى مانده است.

مهاجر ایرانى، رئیس پارلمان 
نروژ شد

مســعود قره خانى، سیاستمدار    عصر ایران|
ایرانى تبار حزب کارگر نروژ، توانست به عنوان رئیس 
جدید پارلمان این کشور انتخاب شود.  قره خانى 39 
ساله، متولد تهران اســت و در سال 1987 (1366)  
زمانى که تنها پنج سال داشــت با پدر و مادرش به 
نروژ مهاجرت کرد. پس از نامزدى و انتخاب مسعود 
قره خانى به عنــوان رئیس پارلمان نــروژ برخى از 
حمالت نژادپرستانه علیه وى در شبکه هاى اجتماعى 

انجام شد. 

آموزش همسر دوم دارى!
جنجال ایجادشــده بر سر     اعتمادآنالین |
راه انــدازى دوره آموزش همســر دوم دارى باعث 
شد مسئوالن یک موسسه ســعودى برگزارى این 
دوره را پیش از آغاز لغو کننــد. جمعیت «البر» که 
در استان الرس عربســتان فعالیت دارد قصد داشت 
براى مردان سعودى دوره آموزشى اى تحت عنوان 
«راه هاى   ایده آل ازدواج دوم» برگزار کند اما مجبور 
شد به دلیل جنجالى که به خاطر آن راه افتاد دوره را 
لغو کند. تعدادى از فعاالن فضاى مجازى هم با این 
دوره آموزشى به مخالفت پرداختند ولى برخى دیگر 
از این اقدام استقبال کردند که همین موضوع باعث 

بروز تنش در فضاى مجازى شد.

رابطه مذاکرات و ناآرامى ها
رحمت ا... فیــروزى پوربادى     خبر آنالین |
نماینده مردم نطنز در مجلس با اشاره به ناآرامى هاى 
اخیر اصفهان گفت: با توجه به نزدیک بودن مذاکرات 
دشمنان مى خواهند القا کنند که ایران از ثبات برخوردار 
نیست اما این حرکات هیچ تأثیرى بر روى اقتدار ایران 

و ملت ایران نخواهد داشت.

خبرخوان

رییس اتحادیه آجیل و خشکبار خاطر نشان کرد: صادرات 
تخمه ژاپنى به عراق باعث افزایش قیمت این محصول 
شده است. کشاورزان تمایل دارند که محصول خود را به 

بازرگانان عراقى بفروشند تا به مصرف کنندگان داخلى.
مصطفى احمدى ادامه داد: عراقى ها در گذشــته جنس 
مورد نیاز خود را از تهــران تهیه مى کردند، اما هم اکنون 
ســازو کار هاى تجارت در ایران را فــرا گرفتند و خود 

مستقیم با باغداران و کشــاورزان وارد معامله مى شوند. 
در گذشته کشــاورز جنس را به تهران ارسال مى کرد و 
هزینه کارگر و حمل و بار و.. پرداخت مى کرد، اما با فروش 
محصول به بازرگانان عراقى تمــام این مراحل حذف 
شدند در نتیجه سود بیشترى عاید کشاورز مى شود.بنا به 
اظهارات رییس اتحادیه آجیل و خشکبار، پسته و تخمه 

ژاپنى وارد نمى شود.

با نزدیک شدن به تقدیم بودجه 1401 به مجلس و فصل 
پایانى ســال، بحث تعیین حقوق ســال آینده گرم شده و 
زمزمه هاى رقم پیشنهادى دولت از یک سو و مزدبگیران 
از سوى دیگر جدى شده است. ســال گذشته رقم حقوق 
کارمندان به طور متوسط 25 درصد و رقم حقوق کارگران 

تقریبا 32 درصد افزایش پیدا کرد. 
حاال به نظر مى رسد دولت جدید حتى از دولت قبل یک گام 

عقب رفته و معتقد است اساسا افزایش حقوق مزدبگیران 
باعث تورم مى شود و امسال نباید حقوق ها افزایش پیدا کنند. 
آن چنان که از اظهارات دولتى ها مشــخص اســت رقم 
پیشــنهادى دولت براى افزایش حقوق سال آینده به طور 
میانگین 10 درصد اســت در حالیکه نرخ تورم ساالنه به 
گواه مرکز آمار 44 درصد و به گــواه بانک مرکزى حدود 

50 درصد است. 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان از رویت پشه 
خطرناك آئدس در محالت بندرعباس خبرداد و گفت: 

پیدا شدن این پشه خطرناك است و مردم مراقب باشند.
پشــه آئدس  ناقل بیمارى هاى خطرناك و کشنده اى 
همچون تب دنگى(دانگ) اســت که واکسن و درمان 
قطعى تاکنون براى آن کشف نشــده است. درد شدید 
حاصل از این بیمارى به گونه اى اســت که فرد تصور 
مى کند، اســتخوان هایش در حال شکستن هستند و از 

همین رو نیز به تب استخوان شکن معروف شده است.
دکتر فاطمه نوروزیان اظهار داشت:  این پشه سال گذشته 
در بندر لنگه یافت شده و به سرعت اقداماتى براى از بین 
رفتن آن انجام شد. اما در یکى دو روز گذشته متاسفانه 
این پشه در محالت شــهر بندرعباس راه یافت و سپس 

توسط همکاران حشره شناس ما صید شد.
وى تصریح کرد: از جمله اقداماتى که باید انجام شــود 
این است که پشــه هاى بالغ باید از بین بروند و تا شعاع 
یک کیلومترى مکانى که پشه آنجا رویت مى شود باید 

ضدعفونى شود.

نوروزیان گفــت: یکى از مناطقى که این پشــه در آنجا 
زیست مى کند بشقاب هاى زیر گلدان و اطراف آن است 
که آب در آنجا مى ماند، گیاه بامبو نیز محلى براى رشد 
این پشه اســت و نقاطى که آب کولر جمع مى شود نیز 

محل دیگرى براى رشد و نمو این پشه خطرناك است.
وى ادامه داد: پشــه در این محل ها مى تواند تخم ریزى 
و رشد پشه باشد و به همین دلیل بایستى در منازل سم 

پاشى شود.

ردپاى عراق درگران شدن تخمه ژاپنى !

فقط 10 درصد افزایش حقوق ؟!

شوراى نگهبان پاسخ نامه الریجانى را مى دهد؟

هرمزگان را یک پشه  تهدید مى کند 

گره کور پرونده ردصالحیت على الریجانى باز نشــده 
اســت و اصرار هاى الریجانى براى علنى شدن دالیل 
ردصالحیتش هنوز از سوى شوراى نگهبان اجابت نشده 
است. دالیلى که شوراى نگهبان بر آن ُمهر «محرمانه» 
زده است و الریجانى تاکید دارد این شورا اگر مهر محرمانه 
را از نامه اى که در آن به دالیل ردصالحیتش اشاره شده 

بردارد آن را علنى خواهد کرد.
بى توجهى شوراى نگهبان به این خواست رئیس سابق 
مجلس نه تنها او را به ســکوت نکشــانده که حاال خبر 
مى رسد على الریجانى در م تنى تفصیلى به مباحث مطرح 

شده از سوى شوراى نگهبان پاسخ داده و مکتوب مباحث 
خود را براى سران قوا و بسیارى از شخصیت هاى سیاسى 

ارسال کرده است.
بنا به گزارشــى که خبرگــزارى فارس منتشــر کرده، 
الریجانى در متنى که حدود 30 صفحه است سعى کرده 
به همه شبهات و سواالت شــوراى نگهبان پاسخ دهد. 
وى اظهار کرده، هرچند این قبیل اقدامات دیگر سودى 
براى وى ندارد، اما باعث اصالح رویکرد شوراى نگهبان 

مى شود.
اینکه علــى الریجانى بعــد از چندماه کــه از انتخابات 

گذشته و اصرار شــوراى نگهبان به علنى نکردن دالیل 
ردصالحیتش همچنان پیگیر این ماجراست نشان مى دهد 
او قصد عقب نشــینى و کوتاه آمدن در مقابل شــوراى 
نگهبان را ندارد، او حاال از مســیرى دیگر وارد شده و در 

پى اثبات اشتباه شوراى نگهبان در ردصالحیتش است.
باید دید نامه مکتــوب او به مقامات عالى کشــور با چه 
واکنشى از سوى شوراى نگهبان روبرو مى شود. آیا این 
شورا باالخره خود را ملزم به پاسخگویى مى داند یا بازهم 
پرونده ردصالحیت الریجانى ُمهر و موم و محرمانه باقى 

خواهد ماند.

دانشمندان روز پنجشنبه اعالم کردند که سویه جدیدى 
از بیمارى کووید-19 را در آفریقاى جنوبى شناســایى 
کرده اند. این ســویه جدید با تعداد باالى جهش هایى 
که دارد، مى تواند اثربخشــى واکســن هاى موجود را 
تهدید کند. ســازمان بهداشــت جهانى در جلسه روز 
جمعه خود، ســویه جدیــد اومیکــرون Omicron را 
در دســته  ویروس هاى «نگران کننــده» طبقه بندى 

کرد.
یک کارشناس کووید گفت: این فوق گونه جدید مى تواند 
چنان خطرى براى واکسن ها ایجاد کند که جهان با یک 
«همه گیرى کامال جدید» مواجه شود. دکتر دیوید نابارو، 
فرستاده ویژه سازمان بهداشــت جهانى گفت: این نوع 
یک تهدید جدى است زیرا گستردگى آن با 32 جهش 
نشان مى دهد که ظرفیت بیشترى براى فرار از مصونیت 

واکسن ها دارد.
وى افزود: به نظر مى رسد، این ویروس ظرفیت بیشترى 
براى فرار از دیوار دفاعى بدن خواهد داشت که همه ما 
در نتیجه واکسیناســیون هایى دریافت کرده ایم و این 
مورد نگران کننده است زیرا بازگشت به عقب و شروع 
دوباره مقابلــه با یک بیمارى همه گیر جدید را نشــان 

مى دهد.
روز پنجشنبه (25 نوامبر) در بوتسوانا و هنگ کنگ نیز 
موارد مثبِت ابتال گزارش شد؛ در هنگ کنگ مسافرى از 
آفریقاى جنوبى مبتال به این سویه بود و مورد دیگر نیز 
در یک فرد قرنطینه شده شناســایى شد.روز جمعه 26 
نوامبر اولین مورد در اروپا، در بلژیک شناسایى شد. طبق 
گفته  مقامات، این مورد مربوط به مســافرى بود که از 
مصر باز مى گشت. همچنین روز جمعه اولین مورد این 
گونه  جدید در مسافرى که از ماالوى به سرزمین هاى 

اشغالى فلسطین باز گشت، شناسایى شد.
در همین حال کشــورهاى اتحادیه اروپا نیز به سرعت 

سفرهاى هوایى از جنوب آفریقا را متوقف کردند.

اقدامات ایران بــراى مقابله با ویروس 
جدید

در ایران، رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت 
بهداشت با بیان اینکه سویه جدید کرونا در جنوب آفریقا 
داراى تعداد زیاد و باورنکردنى جهش است، گفت: تعداد 
زیاد جهش هاى ســویه جدید کرونا این احتمال را زیاد 
مى کند که این سویه هم شــدیدتر باشد و هم واکسن 

روى آن جواب ندهد.
محمد مهدى گویا درباره تمهیدات ایران براى جلوگیرى 
از ورود کروناى آفریقایى به کشــور، افزود: اگر ســویه 
جدید ویروس کرونا منتشــر شــود ممکن است نحوه 
مقابله و برخورد با آن بســیار ســخت باشد و نمى توان 
در زمان کمى این ســویه را قضاوت کــرد و باید چند 
هفته از رفتار این ویــروس و جهش هاى جدید بگذرد 
تا بتوان نظر قاطعانه تر و کارشناســى تــرى را مطرح 

کرد.
گویا بــا بیــان اینکه افــرادى که قصد مســافرت به 
کشورهاى آفریقاى جنوبى، بوتسوانا، نامیبیا، زیمباوه، 
لسوتو و اســواتینى دارند مســافرت خود را به تعویق 
بیندازند، افــزود: ما نیز تمام اطالع رســانى هاى الزم 
به مســافران را به تمام فرودگاه ها و مرزهاى زمینى و 

دریایى کشــور ابالغ کردیم و مسافران بدون آگاهى از 
کشور خارج نخواهند شد.

گویا ادامه داد: مــا در این مورد نهایت ســختگیرى را 
اعمال مى کنیم تا اتفاقى در کشور رخ ندهد، همچنین با 
توجه به اینکه ما در کشور پرواز مستقیم از این کشورها 
نداریم مانــع ورود افراد غیر ایرانى از این کشــورها به 
ایران خواهیم شد. همچنین اگر هموطنان ما که در این 
کشورها حضور داشته و حاال به هر دلیلى قصد بازگشت 
به ایران را دارند باید در دو نوبت تســت پى سى آر آنها 
منفى شــود در غیر این صورت مى بایســت در مراکز 

قرنطینه مرزى ما بمانند.

بازگشایى مدارس زود است
مینو محرز عضو کمیته علمى ستاد کرونا  نیز در خصوص 

سویه جدید ویروس کووید که در آفریقا شناسایى شده 
اســت، گفت: همه متخصصان این حوزه در دنیا و تمام 
نهاد هاى علمى در این خصوص به شدت اظهار نگرانى 
کرده اند چرا که واکسن آن طور باید روى این سویه موثر 
نیست. عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران 
ضمن اشاره به اینکه این جهش، ویروس را مسرى تر و 
سخت تر کرده اســت، افزود: اگر این سویه جدید جاى 
ویروس دلتا را در جهان بگیرد، فاجعه رخ مى دهدو وى  
در خصوص بازگشــایى مدارس با توجه شناسایى این 
جهش ادامه داد: به عقیده من هنوز براى بازگشایى زود 
است و باید کمى صبر کنیم تا ببینیم اوضاع چگونه پیش 
مى رود چرا که این ســویه خطرناك تر از واریانت هاى 
قبلى اســت و همه در مورد ظهور آن اظهــار نگرانى 

کرده اند.

مقام ارشد وزارت بهداشت ایران: اگر سویه جدید ویروس کرونا منتشر شود نحوه مقابله با آن بسیار سخت است

جهان در وحشت گسترش کروناى جدید
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کشف 7 قبضه سالح 
فرمانده انتظامى اسـتان اصفهان گفت: موفق شدیم 
در ورودى هـاى شـهر 7 قبضه سـالح کمـرى کلت 
و وینچسـتر کشـف کنیم؛ اخبـارى منتقل شـده که 
بعضى افراد مسـلح به سـالح کمرى بوده اند و در این 
رابطه افـرادى دسـتگیر شـده اند. سـردار محمدرضا 
میرحیـدرى، فرمانـده انتظامى اسـتان اصفهـان  در 
خصوص مجروحیت هاى حـوادث روز جمعه توضیح 
داد:  با توجه به سنگ پرانى و استفاده از مواد منفجره اى 
که در قالب ترقه جات و بمب هاى صوتى که بین مردم 
علیـه نیروهاى پلیس صـورت گرفته اسـت، تعدادى 
از همکارانـم مجروح شـدند و تعدادى نیز با سـاچمه 
مجروحیت پیـدا کردند. وى خبـر داد: بین مـردم نیز 
به همین صورت بوده اسـت و تعـدادى جراحت هایى 

سطحى داشته اند.

حال 2 مصدوم اعتراضات
 مناسب نیست 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: حال 2 
نفر از مصدومان اعتراضات روز جمعه اصفهان مناسب 
نیست اما تاکنون فوتى گزارش نشده است. نورالدین 
سلطانیان اظهار داشت: بسـیارى از این مصدومان در 
هنگام مراجعه، سـرپایى درمان و مرخص شدند. وى 
ادامه داد: سـایر مصدومانـى که هم اکنـون در مراکز 
درمانى بسـترى هسـتند به غیر از 2 نفر که نسبت به 
بقیه حال عمومى مناسبى ندارند، حالشان خوب است. 
تاکنون فوتى از حوادث روز جمعه در اصفهان نداشتیم.

73 درصد دز دوم 
را دریافت کرده اند

اسـتاندار اصفهان گفت: در حال حاضر بالغ بر 72/32 
درصد از گروه هدف 12 تا 18 سال اصفهان دوز نخست 
واکسن کووید19 دریافت کرده اند. سیدرضا مرتضوى 
با اشاره به رویکرد جارى استاندارى اصفهان در ستاد 
استانى مدیریت مقابله و پیشـگیرى از بیمارى کرونا 
اظهار داشت: اجراى طرح جامع شهداى سالمت طى 
20 روز در حال پیگیرى اسـت. وى خاطرنشـان کرد: 
همچنیـن 50/24 درصد از این گروه هـدف هر دو دز 
واکسن خود را براى ایمنى در مقابله ویروس منحوس 

کرونا دریافت کرده اند.

رئیس حوزه هنرى
 منصوب شد 

احمد نورى طى حکمى از سوى محمدمهدى دادمان، 
به ریاست حوزه هنرى انقالب اسالمى استان اصفهان 
منصوب شد. محمدمهدى دادمان رئیس حوزه هنرى 
انقـالب اسـالمى، طـى حکمـى، احمـد نـورى را به 
ریاسـت حوزه هنرى انقالب اسالمى استان اصفهان 
منصوب کرد. احمد نورى متولد 1365 و داراى دکترى 

تخصصى مدیریت رسانه است. 

تقدیر از مدیر
 روابط عمومى آبفا

در پى برگـزارى ویـژه برنامـه زنـگ آب و همچنین 
سـیزدهمین جشـنواره فراگیـرى نخسـتین واژه آب 
ویژه دانش آموزان کالس اولى، ابوالفضل مختارزاده، 
بخشـدار زواره با اهداى لوح تقدیـرى از تالش هاى 
مهرداد خورسـندى مدیر روابط عمومى شـرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان و سـایر کارکنان این دفتر 

قدردانى به عمل آورد.

جدیدترین قیمت طال و سکه   
هوشـنگ شیشـه بران رئیـس اتحادیه طـال و جواهر 
اصفهان گفت: روز شـنبه- 6 آذر ماه قیمت سکه طرح 
جدید با 120 هزار تومان افزایش به 12 میلیون و 650 
هزار تومان، سـکه طرح قدیم بدون تغییر 12 میلیون و 
400 هزار تومان، نیم سـکه با 20 هزار تومان افزایش 
به 6 میلیون و 520 هزار تومان، ربع سـکه بدون تغییر 
به 3 میلیون و 800 هزار تومان و سکه هاى یک گرمى 
بانک مرکزى نیز به 2 میلیون و 320 هزار تومان رسید. 

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: استان 
اصفهان به بهترین رنگ بندى همه گیرى کووید-19 در 
سه ماه اخیر تاکنون رسید و در زمان حاضر پنج شهرستان 
در وضعیت آبى (کــم خطر) قــرار دارند.پژمان عقدك 
افزود: بر اســاس آخرین رنگ بندى همه گیرى بیمارى 
کووید-19 از روز ششم آذر، هیچ شهرستان قرمز (بسیار 
پرخطر) یا نارنجى (پرخطر) در استان وجود ندارد و تعداد 
شهرستان هاى آبى (کم خطر) به پنج رسید درحالى که در 
هفته گذشته فقط یک شهرستان، آبى بود.وى با تأکید 
بر اینکه استان اصفهان در شــهریورماه امسال در اوج 
پیک پنجم کرونا قرار داشت و بیشتر شهرستان هاى آن 

در وضعیت قرمز و بسیار قرمز بودند اظهار داشت: ما در 
زمان حاضر همچنان درروند نزولى آمار کرونا قرار داریم.

عقدك شهرســتان هاى آبى اســتان را خور و بیابانک، 
برخوار، بویین میاندشت، دهاقان و تیران و کرون عنوان 
و اظهار امیدوارى کرد که روند کاهشــى آمار کرونا در 
اصفهان تداوم داشته باشد.عقدك بابیان اینکه افرادى 
که تاکنون براى دریافت واکسن کرونا مراجعه نکرده اند 
ممکن است واکسن هراس، واکسن گریز یا واکسن ستیز 
باشند، تصریح کرد: در طرح شــهداى سالمت تالش 
مى شــود تا با آموزش و اقناع سازى این دســته افراد ، 

پوشش واکسیناسیون در سطح جامعه افزایش یابد.

معاون برنامه ریزى و سرمایه گذارى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان گفت: زمین ها و شــهرك هاى صنعتى 
اطراف کالنشهر اصفهان اشباع شده است از این رو سرریز 
طرح هاى سرمایه گذارى بر اساس سند آمایش سرزمین به 
شهرستان هاى استان هدایت خواهد شد.محمد زینلى پور, 
افزود: بر اساس سند آمایش سرزمین، اجازه استقرار صنایع 
در اطراف اصفهان نیست و باید زمینه براى راه اندازى صنایع 
مناسب در شهرستان ها تسهیل شود.به گفته وى، موضوع 
مهم در توســعه صنعتى، جلوگیرى از رشد صنایع آب بَر و 
آالینده در استان اســت بنابراین به تناسب ظرفیت هاى 
هر منطقه، به توســعه صنعت در آن دقت مى شود.به گفته 

وى، دولت باید مشــوق هاى ســرمایه گذارى  و تقویت 
زیرساخت ها در شهرك هاى صنعتى شهرستان هاى غرب 
استان اصفهان را بیشــتر دنبال کند و در سازمان صنعت، 

معدن و تجارت نیز رویکرد خوبى به این مساله وجود دارد
زینلى پور با بیان اینکه همکارى با ســرمایه گذاران براى 
توســعه صنعتى شهرســتان هاى غرب اصفهان یکى از 
اولویت هاى این سازمان اســت، افزود: مجوزهاى صادر 
شــده براى راه اندازى طرح هاى صنعتى در این مناطق تا 
حصول نتیجه پیگیرى مى شود و چنانچه اشتغال مصوب 
شده محقق نشود، زمین هاى واگذار شده به سرمایه گذاران 

پس گرفته خواهد شد. 

پایان ظرفیت شهرك هاى
 صنعتى اطراف اصفهان  

بهترین رنگ بندى کرونایى
 اصفهان در 3 ماه اخیر

فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگى اســتان 
اصفهان گفت: به دنبال حوادث روز جمعه پنجم آذر 
در بستر رودخانه زاینده رود در اصفهان، آسیبى به 

پل هاى تاریخى این شهر وارد نشده است.
ســرهنگ عبدالرضا بافرانى افــزود: مراقبت ها و 
پایش انجام شده نشــان مى دهد که در حوادث روز 
جمعه در شهر اصفهان که در بستر زاینده رود و در 
محدوده پل هاى خواجو، فردوسى، جوبى (چوبى) و 
سى وسه پل اتفاق افتاد هیچ یک از پل هاى تاریخى 

دچار آسیب نشده است.
وى با اشــاره به تالش هاى صورت گرفته از سوى 
یگان حفاظــت میراث فرهنگى اســتان اصفهان 
اظهار داشت: با توجه به حضور شمارى از کشاورزان 
و مردم در بستر رودخانه زاینده رود در حدود 2 هفته 
گذشــته، یگان حفاظت میراث فرهنگى اصفهان 

در محل پل هاى تاریخى استقرار داشتند و به طور 
مداوم آن ها را پایش مى کردند.

بافرانى خاطرنشان کرد: جمعه 28 آبان که جمعى 
از مردم و کشــاورزان در جوار پل خواجو و بســتر 
زاینده رود حضــور یافتند، یــگان حفاظت میراث 
فرهنگى اصفهان در این محل و همچنین پل هاى 
جوبى (چوبى) و سى وســه پل مستقر شد و آن ها را 
زیرپوشــش چتر حمایتى خود قرارداد تا آسیبى به 

آن ها وارد نشود.
وى اضافه کرد: روز جمعه هفته گذشته نیز با توجه 
به اتفاق هایى که در بســتر زاینده رود و در نزدیکى 
پل هاى تاریخى اصفهان افتاد، یگان حفاظت میراث 
فرهنگــى در مکان پل ها حتى پل هــاى مارنان و 
شهرستان نیز استقرار یافت تا مانع از آسیب رسیدن 

احتمالى به آن ها شود. 

حراج "جمعه سیاه " (بلک فرایدى) در مرکز خرید 
بزرگ اصفهان به ایجاد ترافیک سنگین در ورودى 
جنوب این کالنشــهر، جاده بهارســتان به سمت 
سپاهان شهر، اتوبان شهید دستجردى و بسته شدن 

این مسیرها منجر شد.
 (Black Friday) جمعه ســیاه“ یا بلک فرایدى”
مصادف با آخریــن جمعه ماه نوامبــر (پنجم آذر) 
است که در این روز بسیارى از فروشگاه ها در برخى 
کشورها، حراج هاى بزرگى براى فروش کاالهاى 

خود در نظر مى گیرند. 
حراج جمعه سیاه در جمعه پنجم آذر در مرکز خرید 
" قلب شهر" (سیتى سنتر) اصفهان و شدت تبلیغات 
براى فروش فوق العاده تعدادى از فروشــگاه هاى 
این مرکز در شبکه هاى اجتماعى باعث شد تا تعداد 
زیادى از مردم، روز جمعه براى خرید به این مرکز 
مراجعه کنند و همین امر به ایجاد ترافیک سنگین 
بویژه در ساعت هاى عصر و شب در مبادى ورودى 

سیتى سنتر، سپاهان شهر و همچنین اتوبان شهید 
دستجردى و جاده بهارستان به سمت پل راه آهن و 

سپاهان شهر منجر شد.
رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان در باره این 
ترافیک ســنگین گفت: از عصر روز جمعه بدلیل 
مراجعه بسیار زیاد مردم و خریداران به مرکز خرید 
سیتى ســنتر اصفهان براى شرکت در حراج هایى 
که در این روز در نظر گرفته شده بود، با حجم انبوه 

خودروها مواجه شدیم.
ســرهنگ على مولوى افزود: مراجعــه این تعداد 
خریدار همراه با خودروهاى خود به ســیتى سنتر 
باعث شد تا پارکینگ هاى این مرکز خرید و حتى 
پارکینگ هاى کمکى آن بسرعت ُپر و تکمیل شود 
به همین دلیل سایر خودروها در مکان هایى دیگر 
خودروها پارك کردند که همین امر به ایجاد ترافیک 
سنگین در مبادى جنوب کالنشهر اصفهان بویژه از 
سمت پل راه آهن به سیتى سنتر و سپاهان شهر شد.

مدیر روابط عمومــى ذوب آهــن اصفهان گفت: 
بى احتیاطى فرد یا افراد ناشناس عامل آتش سوزى 
نیزارهاى حواشى استخرهاى این کارخانه بود که با 
حضور به موقع واحد آتش نشانى بدون خسارت مالى 

و جانى خاموش شد.
علیرضا امیرى افزود: آتش سوزى مهیب نبود اما چون 
نیزارهاى اطراف ذوب آهن مرطوب است، دود زیادى 

اطراف آتش  را فراگرفت.
 وى افزود : این موضوع  ارتباطى با ناآرامى هاى روز 
جمعه اصفهان نداشت و  پیش  از این نیز شاهد آتش 

گرفتن نیزارها بودیم.
 امیرى گفت: آتش نشانى مســتقر در ذوب آهن در 

همان ساعات اولیه آن را خاموش کرد.
استخرهاى ذوب آهن یا الگون هاى تصفیه فاضالب 
حوضچه هایى هستند که براى دریافت، نگهدارى و 

تصفیه  فاضالب براى مدت زمانى طراحى شده اند.
خبر و تصاویرى صبح شنبه در فضاى مجازى مبنى 
بر آتش سوزى مهیب در استخرهاى ذوب آهن  واقع 
در محله جعفر آباد زرین شهر مرکز شهرستان لنجان 

منتشر شد.  

آسیبى به پل هاى تاریخى اصفهان وارد نشده است

دردسر ترافیکى که «جمعه سیاه»
 سیتى سنتر ایجاد کرد 

آتش سوزى در  نیزارهاى اطراف
 استخرهاى ذوب آهن 

معاون امور آب و خاك وزارت جهاد کشــاورزى گفت: 
الگوى کشت در استان اصفهان، کامًال نهایى شده و به 

تایید شوراى برنامه ریزى و توسعه استان رسیده است.
علیمراد اکبرى با بیان اینکه الگوى کشت کشور آماده و 
فاز نخســت آن در پاییز وارد مرحله عملیاتى شده است، 
افزود: این الگو در چهار ســناریو از جمله سناریوهاى کم 
آبى شدید، کم آبى متوسط، کم آبى خفیف و نرمال آماده 

شده است.
وى با اشاره به اینکه براى اجراى الگوى کشت، الزاماتى 
از جمله منابع مالى، همکارى همه دستگاه ها و سازمان ها 
و مسئوالن استان و کشور الزم است, اضافه کرد: الگوى 
کشت در استان اصفهان، ســازگار با شرایط حوزه زاینده 

رود آماده شده و وزارتخانه هم آماده اجراى این الگو است 
مشروط بر اینکه الزامات آن تامین شود.

اکبرى درباره آب مصرفى بخش کشاورزى گفت: حدود 
پنج ســال پیش 35 محصول با ســطح پوشش باالى 
85 درصد و تولید حدود 90 درصــد را در برنامه عملیات 
میدانى قرار دادیم تــا آب را در داخل مزارع, اندازه گیرى 
کنیم اکنون حدود 34 محصول به پایان رسیده و فقط یک 
محصول باقى مانده است که پس از آن, نتیجه بررسى ها 

منتشر مى شود.
معاون امور آب و خاك وزارت جهاد کشــاورزى با بیان 
اینکه مصرف آب کشاورزى، 69 میلیارد متر مکعب بوده 
است, افزود: اگر میزان آب کشور حدود 110 تا 115 میلیارد 

متر مکعب باشد حدود 65 درصد مى شود.
اکبرى اضافه کرد: در اصفهــان تاکنون حدود دو هزار و 
100 هکتار گلخانه را که یکــى از مصادیق بهینه کردن 
مصرف آب است، اجرا کردیم که حدود هزار و 100 هکتار 

از آن در حوزه زاینده رود است.
معاون امور آب و خاك وزارت جهاد کشاورزى خاطرنشان 
کرد: بارگذارى بیش از حد در دهه هاى گذشته در موضوع 
حوضه زاینده رود براى آب شرب و صنعت موجب شده که 
فشار مضاعفى به بخش کشاورزى وارد شود یعنى صنایعى 
که در حاشیه زاینده رود مستقر شده اند طبیعتًا جاى آنها 
اینجا نبوده است که مسئوالن استانى باید مدیریت کنند 

تا این وضع توسعه پیدا نکند.

معاون وزیر جهاد کشاورزى:

الگوى کشت
 در اصفهان نهایى شده است

 28 دانش آموز در یکى از مدارس ابتدایى دخترانه بخش طاهرآباد از توابع شهرستان 
کاشان دچار گازگرفتگى شدند.

پیش از ظهر دیروز و حوالى ســاعت 11 و 30 وقوع حادثــه گازگرفتگى در یکى از 
مدارس ابتدایى دخترانه بخش طاهرآباد از توابع شهرستان کاشان باعث مسمومیت 

28 دانش آموز و 10 معلم و کادر این مدرسه شد.
حسین ریاحى رئیس اورژانس کاشان با اشاره به اینکه به محض اطالع از این حادثه 
کارشناسان و پرسنل اورژانس کاشان ســریعًا به محل مورد نظر اعزام شدند، اظهار 
داشت: مسموم شدگان این حادثه در سریع ترین زمان ممکن به مراکز درمانى منتقل 

شدند تا مراحل درمان آنها طى شود.
وى افزود: براى این عملیات هفت آمبوالنس و یک اتوبوس آمبوالنس اعزام شدند.

در همین حال ابوالفضل شجاعى رئیس بیمارستان شهید بهشتى کاشان نیز با اشاره 
به اینکه 28 دانش آموز مسموم شده به این مرکز درمانى منتقل شدند، گفت: 20 نفر 
از این دانش آموزان براى مراحل درمانى در این مجتمع درمانى بسترى و هشت نفر 

نیز به صورت سرپایى مداوا و سپس مرخص شدند.
وى افزود: به علت مســمومیت این دانش آموزان با گاز منوکســید کربن تا تکمیل 
مراحل درمانى و رسیدن شرایط جسمى مصدومان به حالت پایدار آنها تحت مراقبت 

خواهند بود.

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان با اشاره به استقرار جو نسبتا 
پایدار و افزایش غلظت آالینده هاى جوى در اصفهان تا روز دوشــنبه، گفت: از روز 
دوشنبه با گذر یک موج ضعیف، افزایش روند آلودگى هوا متوقف مى شود، اما دوباره 

از سه شنبه تا پایان هفته شاهد کاهش کیفیت هوا خواهیم بود.
ابراهیم هنرمند اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى بیانگر استقرار جوى نسبتا پایدار بر 
روى استان است. بر این اساس آسمان در بیشتر مناطق قسمتى ابرى، گاهى افزایش 

ابر و وزش باد پیش بینى مى شود.
وى با اشــاره به کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظــت آالینده هاى جوى در 
ساعات اولیه روز در کالنشهر اصفهان و مناطق صنعتى، گفت: روز دوشنبه این هفته 
به سبب گذر یک موج ضعیف، شرایط براى بارش هاى پراکنده و خفیف به ویژه در 

غرب استان مهیا است.
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان، افزود: بارش هاى روز 
دوشنبه در کل استان قابل توجه نیست، اما باعث مى شود افزایش روند آلودگى هوا 
در روز دوشنبه متوقف شود و دوباره از روز سه شنبه تا پایان هفته پایدارى و افزایش 

آالینده ها را خواهیم داشت.
وى با بیان اینکه در این هفته بارشى در شــهر اصفهان پیش بینى نمى شود، گفت: 

دماى هوا تغییر محسوسى ندارد.  

بحران جدى در دو روستاى فریدن
بسیارى از منازل مسکونى روستا هاى موغان وخویگان از توابع شهرستان فریدن 

دچار شکاف شده اند.
بخشــدار بخش مرکزى فریدن گفت: یک ماهى اســت ایجاد شکاف در برخى از 

منازل مسکونى روستا هاى موغان وخویگان نگرانى اهالى را به دنبال شده است.
نعمت ا... محمودى افزود: هرچند به طور قطعى نمى توان علت این آسیب را بیان 
کرد، اما براساس شواهد ونظر برخى کارشناسان به احتمال زیاد همان فرونشست 
زمین اتفاق افتاده است، اما نیازمند بررسى بیشتر کارشناسان زمین شناسى ضرورى 

است تاعلت اصلى مشخص شود.
وى گفت: در دو روســتاى خویگان وموغــان 500 خانوار با بیــش از هزار و 400 
نفرزندگى مى کنند و رو به گستردگى است و در این شرایط از دستگاه هاى مربوطه 
درخواست مى شود براى جلوگیرى از پیشرفت این معضل هر چه سریعتر اقدام کنند.

اما  مصطفى سلیمى کارشناس زمینى شناســى ومدیر امورمنابع فریدن، موضوع 
فرونشست را ردکرد و گفت: از نظر علمى فرونشست حرکت تقریبا قائم سطح زمین 
است که یک منطقه بایک نرخ مشخص راتحت تاثیر قرار مى دهد و عالوه براین 
چند پدیده مشابه نیز ازجمله رانش و یا نشست خاك هاى دستى وجود دارد که الزم 
است موضوع بررسى شود تامشخص شود اتفاقى که دراین دوروستا افتاده کدامیک 

ازاین موارد است.
شــهریارصافى پور دهیار روســتاى خویگان هم گفت: این روســتا داراى 450 
واحدمسکونى است که 90 درصد از این واحد ها دچارشکاف، فرونشست وفرورفتگى 

شده اند.
علیمراد خزائى دهیار موغان هم گفت: از 160 واحدمسکونى روستاى موغان حدود 

60 واحد مسکونى دچار مشکل شده واین وضعیت بسیار نگران کننده است.

هفته آلوده و بدون بارش
 در انتظار اصفهان

گاز گرفتگى
 28 دانش آموز در کاشان 
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بهزاد خداویسى از سریال "روزگار جوانى“ که در آن با شاپو قریب و 
اصغر فرهادى همکارى داشت به نیکى یاد کرد و در عین حال درباره 
فصل دوم این ســریال انتقاد و اظهار کرد: کارى که تازه ساخته اند 

«روزگار جوانى» نیست، فقط اسمش روزگار جوانى است!
خداویسى که مهمان برنامه «سریالیست» بود، درباره اضافه شدنش 
به جمع بازیگران ســریال «روزگار جوانى 1» گفت: این سریال را 
شاپور قریب ساخت. اولین نفرى بودم که براى این کار انتخاب شدم. 
جالب این است که حمید فرخ نژاد دستیار و برنامه ریز کار بود و بعد 
رفت و بهرام بهرامیان آمد. خیلى فضاى خوبى بود. فیلمنامه نویس 
فصل اول اصغر فرهادى بود که هر هفته ســر صحنه مى آمد و با 
تمام بازیگران متن ها را مى خواندیم و نظراتمان را مى دادیم. همه 
دانشجو بودیم و این دوره را گذرانده بودیم. از تجربیاتمان مى گفتیم 
و اگر جذاب و جالب بود او به متــن ها اضافه مى کرد. تبادل فکرى 
داشتیم و او بسیار خوب کار مى کرد. او در خوابگاه دانشجویى زندگى 
کرده بود و یک طورى همه این اتفاقات را با گوشــت و پوســتش 

لمس کرده بود.
وى درباره دلیل ماندگارى این سریال بیان کرد: همه عوامل و البته 
بازیگران این کار را دوســت داشــتیم و برایش 100 درصد انرژى 
مى گذاشتیم. با اینکه روزى 13 ســاعت کار بود بدون خستگى کار 
مى کردیم. این روزها در ســریال هایى بازى مــى کنم و مى بینم 
خیلى ها از 12 ساعت کار خسته مى شوند. وقتى سریال پخش شد 

همه جلوى در آن خانه که لوکیشن کار بود مى آمدند. اول حتى خیلى 
از بچه هاى بازیگر را، کسى نمى شناخت. اول اسم من بود. بعد امین 
حیایى، کیهان ملکى سوم بود و بعد نصرا... رادش و مهدى صبایى. 
هر روز کار مى کردیم و شاید 20 روز یکبار مرخصى داشتیم. از ساعت 
2 بعدازظهر تا 2 نیمه شب و گاهى که ســکانس بسته نمى شد تا 4 
صبح کار مى کردیم. بچه ها عاشقانه کار مى کردند. بعد از انتخاب 
من کیهان ملکى انتخاب شد، بعد نصرا... رادش، سپس امین حیایى 

و در آخر مهدى صبایى. 
خداویسى درباره نحوه انتخاب بازیگران براى این مجموعه توضیح 
داد: من وقتى صحبت مى کــردم مى گفتند اصفهانى صحبت کن. 
گفتم خود آقاى فرهادى که اصالتا اصفهانى است االن مگر لهجه 
اصفهانى صحبت مى کند؟ خود این آدم هم مى تواند لهجه نداشته 
باشد. گفتم هرچقدر هم خوب صحبت کنم اما 100 درصد نمى توانم 
اصفهانى خوب حرف بزنم. کســى مى توانــد اینطور صحبت کند 
که مثال 10 ســال در اصفهان زندگى کرده باشد. حتى کسانى که 
اصفهانى نیستند اگر به این شــهر مراجعه کنند بعد از مدتى گویش 

و لهجه شان آهنگین مى شود و فکر مى کنى اصفهانى هستند.
او تاکید کرد: من گفتم نیاز نیســت اصفهانــى صحبت کنم. چون 
هرچقدر خوب صحبت کنم کل اصفهان که نگاه کنند ممکن است 
به دلشان ننشیند. تحلیل و صحبت کردیم و همه پذیرفتند. مهدى 
صبایى و احد هم لهجه کردى و ترکى داشتند. دیالوگ ها را که به ما 

مى دادند اگر مال خود نمى کردیم بازى نمى کردیم. مى گفتیم حتما 
باید این کار جذاب و شنیدنى و دیدنى شود و آقاى فرهادى این اجازه 
را داده بود که دیالوگ ها را مال خود کنیم.. اینقدر ارتباط این 5 جوان 
صمیمانه بود که احساس مى کردى واقعا در این خانه با هم همخانه 
هستند. در این 5 ماه در همین خانه زندگى مى کردیم و چند ساعتى 

فقط به خانه مى رفتیم و برمى گشتیم.
بازیگر «روزگار جوانى» بــا بیان اینکه کارى که تازه ســاخته اند 
«روزگار جوانى» نیســت، تصریح کرد: فقط اسمش روزگار جوانى 
است. یکى دوبار نشســتم کار را دیدم هیچ نشــانه اى از «روزگار 
جوانى» ندارد. وقتى ماشــینى به تو مى دهند که مى گویند فرارى 
است وقتى بروى داخلش بنشینى و ببینى فیات است مى گویى ما را 
مسخره کرده اى!؟ در فصل جدید روزگار جوانى اصال هیچ کدام از 
بچه ها نقششان را باور نکرده اند و فقط انگار مى آیند که دیالوگ را 

بگویند. باید این حس ها درونى شود. 
خداویسى با تاکید بر اینکه متن فصل اول بسیار خوب بود و کار به 
همین دلیل به خوبى پیش رفت، تصریح کرد: اگر متن خوب باشد 
کارگردان هم نباشد کار به خوبى پیش مى رود. حتى وقتى من هم 
از کار رفتم آقاى فرهــادى کار را ادامه داد و بعــد دیگر ادامه نداد. 
بعد از رفتن او کار ضعیف تر شــد و هى بدتر شد. آن زمان اما وقتى 
«روزگار جوانى» پخش مى شد خیابان ها خلوت مى شد و همه از 
بچه کوچک تا بزرگساالن کار را دوست داشتند و تماشا مى کردند. 

محمد کاسبى: حالم بهتر 
است و در خانه هستم

«جشن سربرون» جشن 
آشتى کنان مى شود؟

اکران آنالین «رستاخیز» 
از 16 اسفند ماه 

محمد کاسبى بازیگر مجموعه خاطره انگیز «خوش 
رکاب» پیرامون آخرین وضعیت جســمانى خود 
گفت: این روزها حالم بهتر اســت و در خانه هستم 
اما فعال حوصله صحبت با کسى را ندارم و ترجیح 
مى دهم بیشتر وقتم را در خانه به استراحت بگذرانم.

الزم به ذکر اســت محمود کاســبى برادر محمد 
کاسبى در آخرین گفت وگوى خود گفته بود: محمد 
کاسبى بعد از پایان کار تولید یک سریال تلویزیونى 
در سال گذشته به بیمارى کرونا مبتال شد که پس 
از مراقبت هاى مورد نیاز مداوا شــد اما بعد از مدتى 
متاسفانه به لحاظ قلبى و ریوى دچار عارضه گشت و 
همین اختالل در قلب و ریه سبب شد او در فروردین 
ســال جارى دچار خونریزى معده شود و همچنین 
در کنار این بیمارى محمد کاســبى از ناحیه کمر و 
مهره هاى کمر نیز دچار مشکل شد و خرداد 1400 

مجبور به عمل جراحى شد.
محمودکاسبى خاطرنشان کرد: مدتى پیش بیمارى 
قلبى و عارضه ریوى محمد کاســبى شکل حادى 
به خود گرفت به گونه اى که مجبور به بســترى و 
جراحى قلب در بیمارستان شد و باید بگویم موفقیت 
آمیز بودن این جراحى معجــزه اى بود که صورت 
گرفت چرا که محمد عمل بسیار سختى را پیش رو 
داشت و حدود 10 روز در بیمارستان شهید لواسانى 

تحت مراقبت قرار .

تهیه کننده «جشــن ســربرون» با اعالم اینکه 
تصویربردارى این مجموعه تاریخى تا یک ماه آینده 
به پایان مى رسد، گفت: با پایان تصویربردارى، به 
زودى براى پخش تصمیم هایى گرفته خواهد شد؛ 
اینکه تا پایان سال «جشن سربرون» داریم یا سال 

جدید این اتفاق مى افتد.
حســن نجاریان اعالم کرد: «جشــن سربرون» 
همچنان در شــهرك ســینمایى غزالى با حضور 
بازیگران اصلى چون حســین محجوب، داریوش 
کاردان، قاســم زارع و ...  در حــال تصویربردارى 
است و گروه تولید مشغول گرفتن صحنه هاى بازار 
شیراز، بازار ارگ و بخش هاى کوچه و بازار هستند. 
امیدواریم ظرف یک ماه آینده کار را تمام کنیم تا این 

سریال زودتر در جدول پخش قرار بگیرد.
وى همچنین خاطرنشان کرد: امیدواریم با پخش 
«جشن سربرون»، یک آشتى با بینندگان تلویزیون 
که مدتهاست از این مدل آثار را ندیده اند، ایجاد شود 
و اتفاقات خوبى بیفتد. این مجموعه قرار است در 45 
قسمت و به احتمال خیلى زیاد از شبکه یک سیما به 

شکل هفتگى به روى آنتن برود.
این تهیه کننده درباره اینکه پروژه «جشن سربرون» 
به عنوان یک ســریال الف به لحاظ مالى مشکلى 
ندارد؟ بیان کرد: اخیراً همانطور که مى دانید رئیس 
صداوســیما ســر صحنه فیلمبردارى در شهرك 
سینمایى غزالى حاضر شدند و بازدید خوبى به عمل 
آمد و بخش هایى از کار را دیدند و رضایت داشتند. 
ایشــان (پیمان جبلى) همان جا به ما قول دادند تا 
پروژه را به لحاظ مالى هم حمایت کنند تا مشکلى 

پیش نیاید و کار زودتر به پخش برسد.
 

تهیه کننده فیلم ســینمایى "رستاخیز" خبر داد که 
سرانجام این فیلم از 16 اسفند ماه همزمان با تولد 
حضرت ابوالفضــل (ع) در پلتفرمى کــه در براى 
عرضه جهانى آن طراحى شده است، اکران آنالین 

مى شود.
تقى علیقلى زاده به سرقت دو سال قبل "رستاخیز"و 
پخش غیر قانونى آن در فضاى مجازى اشاره کرد 
و افزود: ســرقت کننده فیلم، یک کانال یوتیوپ 
عراقى به نام "عشتار" بود که در نهایت در مکاتبات 
پذیرفت که این کار را انجام داده ولى مدعى بود 
که نمى دانسته کار خالفى است. به هرحال فیلم 
توزیع شده بود و ما امکان دعواى حقوقى را به 
خاطر شرایط سیاســى اجتماعى عراق در آن 

مقطع نداشتیم. 
او در پاسخ به اینکه مخاطبان داخلى چگونه 
مى توانند، فیلم را ببیننــد گفت: در داخل 
باهــدف تقویــت ســاختارهاى موجود، 
مذاکره با شــرکت هاى داخلــى فعال در 
زمینه وى او دى براى توزیع همزمان داخلى 
فیلم“رستاخیز“ در حال انجام است که به زودى 

نتایج آن نیز اعالم مى گردد.
تقى علیقلــى زاده در بخش پایانــى این مصاحبه 
کفت: فیلم از 16 اسفندماه همزمان با تولد حضرت 
ابوالفضل (ع) به سه زبان عربى، فرانسه، فارسى و 
10 زبان رایج دنیا به صــورت زیرنویس با تایم دو 
ساعت در پلت فرم  حالل چنل ، به آدرس اینترنتى 
www.halalchanel.comو پلت فرم هاى داخلى 

توزیع مى شود.

 

7یک شنبه  7 آذر  ماه

بهزاد خد
اصغر فره
فصل دوم
«روزگار

خداویسى
به جمع با
شاپور قری
جالب این
رفت و به
فصل اول
تمام بازیگ
ب دانشجو
اگر جذا و
داشتیمو
کرده بود
لمس کر
وى دربار
بازیگران
مى گذاش
مى کردیم
خیلى ها

انتقاد  بهزاد خداویسى از «روزگار جوانى2» 
و مقایسه اش با «روزگار جوانى1»

به فیات مى گویند ِفرارى!

لیلى گلستان، مدیر گالرى گلستان که این روزها میزبان نمایشگاه نقاشى هاى مسعود 
کیمیایى است مى گوید عنصر غالب  آثار او تخیل و رنگ و دقیقا خوِد مسعودند؛ آدمى که 

همه عمرش خیالبافى و قصه گویى کرده و فیلم هاى درجه یک ساخته است. 
نمایشگاه نقاشى هاى مسعود کیمیایى، کارگردان پیشکســوت و شناخته شده سینما 
عصر روز جمعه، 5 آذر 1400 در میان اســتقبال عالقه منداِن او در گالرى گلســتان 
افتتاح شد؛ نمایشگاهى متشــکل از 21 تابلو که آن طور که لیلى گلستان، مدیر گالرى 
گلستان توصیف شــان مى کند «عنصر غالب شــان تخیل و رنگ و دقیقا خوِد مسعود 

(کیمیایى) اند.»
این افتتاحیه به واسطه جمعیت حاضر، با حضور نیروى پلیس نیز همراه شد و هنگامى 
که از لیلى گلستان پرسیدیم دیالوگ ردوبدل شــده میان او که بیرون از ماشین پلیس 
ایستاده بود و مامورانى که داخل ماشین نشسته بودند چه بود، چنین گفت: «گفتند چرا به 
ما خبر نداده اید که بیاییم نظم را برایتان برقرار کنیم و چه کسى قرار است بیاید که شلوغ 

شده است؟! گفتم مسعود کیمیایى. گفتند به به! چه عالى ما هم مى نشینیم تا بیاید!»
تابلوهاى نقاشى مسعود کیمیایى که بسیارى از حاضران در افتتاحیه نمایشگاهش به 
هواى دیدن هنرمند محبوب شان از نزدیک، نخســتین جمعه آذرماه خود را در گالرى 
گلســتان گذراندند، از 90 تا 320 میلیون تومان قیمت گذارى شــده است و کاتالوگ 
نمایشگاه او حاوى تصویر چاپ شــده نقاشــى هایش نیز 200 هزار تومان به فروش 

مى رسد. 
لیلى گلستان در پاسخ به این سوال که اولین بار چه زمانى نقاشى هاى مسعود کیمیایى 
را دیده است، به خبرآنالین چنین مى گوید: «دو ماه پیش مسعود به من زنگ زد و گفت 

نقاشى مى کند. من خیلى تعجب کردم و به سرعت به خانه اش رفتم.»
او با تاکید بر این که «ما 50 سال است با هم دوستیم» ادامه مى دهد: «از دیدن کارها 
حیرت کردم. چون عنصر غالب شان تخیل و رنگ بود و دقیقا خوِد مسعود بودند؛ آدمى 
که همه عمرش خیالبافى و قصه گویى کرده و فیلم هاى درجه یک ســاخته اســت. 
نقاشى ها به نظرم خوِد مســعود بودند و بازى نکرده بود. مسعود هیچ ادعایى در زمینه 
نقاش بودن ندارد و گفت خودم و فیلم هایم را روى بوم کشیده ام و واقعا هم همین طور 

است و کاردهایى که روى بوم است، واقعا امضایش است.»
مدیر گالرى گلستان در پاســخ به این سوال که اگر این نقاشــى ها متعلق به مسعود 

کیمیایى نبود آیا همین قدر حیرتش را برمى انگیخت و همین قدر دوست شان مى داشت، 
مى افزاید: «نه! این نقاشى ها براى من مهم است چون متعلق به آدمى بزرگ در سینماى 
ایران اســت. به بیان دیگر، چون آدمى که این قدر در سینماى ایران بزرگ است این 
کارها را هم کرده است برایم جذاب اســت. برایم جذاب است که فرصت کرده است 
کارهایى براى دل خودش انجام دهد و آن چه جذاب ترش مى کند این است که این آثار، 
خوِد مســعود کیمیایى اند و این را مى گویم چون خودش را مى شناسم. نقاشى ها واقعا 
خوِد مسعود کیمیایى اند با تمام تخیل، گاهى اوقات خشونت و گاهى اوقات لطافت و 

بنابراین برایم جذاب است.»
گلستان تاکید مى کند: «این که مسعود ادعاى نقاش بودن و نقاش متبحر بودن ندارد 
براى من بســیار مهم است. بعضى ها ادعاى بســیار دارند در حالى که چیزى نیستند. 
مسعود دلش خواسته نقاشى بکشد و من هم دوست داشته ام برایش نمایشگاه بگذارم، به 
همین راحتى. من براى آقاى کیمیایى هر وقت دلش بخواهد این جا نمایشگاه بگذارد، 
(با خنده و به شوخى) حتما این کار را در کمال پارتى بازى انجام مى دهم. چون دوست 

عزیز من است و ما 50 سال است که با هم دوستیم.»

در افتتاحیه نمایشگاه نقاشى هاى مسعود کیمیایى
 در گالرى گلستان چه گذشت؟

نوید محمدزاده پس از سه سال دوباره به سینما بازگشت و در دو فیلم سینمایى «تفریق» و 
«شب، داخلى، دیوار» ایفاى نقش کرده است.

با نزدیک شدن به چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر، احتمال دارد که دو فیلم با نام هاى 
«تفریق» و «شب، داخلى، دیوار» به جشنواره ارسال شوند و در صورت تایید هیئت 

داوران در چهلمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درمى آیند.
نوید محمدزاده بعد از غیبت سه  ساله در سینما و حضور در شبکه نمایش خانگى با 
سریال «قورباغه»، مى تواند یکى از پرکارترین ها و حتى پرکارترین چهره چهلمین 

جشنواره فیلم فجر باشد.
به جز فیلم سعید روســتایى، نوید محمدزاده در این چند وقت اخیر، در دو فیلم 
مهم دیگر هم حضور داشته که همگى نشان از بازگشت پرقدرت او به سینما 
دارد. یکى «تفریق» به کارگردانى مانى حقیقى و تهیه کنندگى مجید مطلبى 
که ترانه علیدوستى هم از بازیگران اصلى آن اســت و آن یکى هم «شب، 

داخلى، دیوار» به کارگردانى وحید جلیلوند و تهیه کنندگى على جلیلوند.
اگر مانى حقیقى، جشــنواره فیلم برلین را که تقریبا همزمان با فجر برگزار 

مى شود به جشنواره داخلى ما ترجیح ندهد، مى توان روى این فیلم هم به عنوان 
گزینه هاى مهم و تماشایى جشنواره حساب باز کرد.

محمدزاده همچنین سال قبل به عنوان راوى فیلم آهو به کارگردانى هوشنگ 
گلمکانى و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى هم فعالیت کرده بود اما همچنان خبر 

تازه اى از فیلم نیست و ظاهرا همچنان در مرحله پس از تولید به سر مى برد. 
ممکن است این فیلم با بازى ســپیده آرمان، على مصفا، حامد کمیلى، رضا 
یزدانى و رضا کیانیان هم در جشــنواره فجر امســال حاضر باشد که در این 

صورت، حضور نوید محمدزاده در این رویداد بیشتر مى شود.

بازگشت نوید محمدزاده 
به سینما پس از 3 سال

6از 16
تهیه کننده فیلم سـ
ا سرانجام این فیلم
حضرت ابوالفضــل
عرضه جهانى آن ط

مى شود.
تقى علیقلى زاده بهس
پخش غیر قانونى آ
و افزود: ســرقتک
"عراقى به نام"عشتا

پذیرفت که اینک
که نمى دانستهک
توزیع شده بود
خاطر شرایطس
مقطع نداشتیم
او در پاسخ به
مى توانند،
باهــدف تق
مذاکره با ش
زمینه وى او د
فیلم“رستاخیز“
نتایج آن نیز اعال
تقى علیقلــى زاده
6کفت: فیلم از 16 اس
ابوالفضل (ع) به سه
10 زبان رایج دنیا به
ح ساعت در پلت فرم 
alalchanel.com

توزیع مى شود.

ه مسعود 
(با خنده و به شوخى) حتما این کار را در کمال پارتى بازى انجام مى دهم. چون دوست 

0عزیز من است و ما 50 سال است که با هم دوستیم.»

سینما بازگشت و در دو فیلم سینمایى «تفریق» و ه
ست.

فیلم فجر، احتمال دارد که دو فیلم با نام هاى ه
شنواره ارسال شوند و در صورت تایید هیئت 

نمایش درمى آیند.
سینما و حضور در شبکه نمایش خانگى با 
ترین ها و حتى پرکارترینچهره چهلمین

زاده در این چند وقت اخیر، در دو فیلم 
شان از بازگشت پرقدرتاو به سینما 
حقیقى و تهیه کنندگى مجید مطلبى 
ى آن اســت و آن یکى هم «شب، 

تهیه کنندگىعلىجلیلوند. د و
 را که تقریبا همزمان با فجر برگزار

، مى توان روى این فیلم هم به عنوان 
ابباز کرد.

راوى فیلم آهو به کارگردانى هوشنگ 
 هم فعالیت کرده بود اما همچنان خبر 

مرحله پس از تولید به سرمى برد.  ر
رمان، على مصفا، حامد کمیلى، رضا 
امســال حاضر باشد که در این  فجر

یداد بیشتر مى شود.

نوید محمدزاده 
3پس از 3 سال

رضا صادقى، خواننده شناخته شده موسیقى پاپ 25 دســامبر 2021 (4 دى 1400) به تهیه کنندگى 
موسسه لیما در استانبوِل ترکیه روى صحنه خواهد رفت.

اتفاقى که موجب طرح دوباره پرسش هایى تکرارى مى شود: چرا برگزارى کنسرت در ایران مجددا از 
سر گرفته نمى شود؟! چرا على رغم آن که محمدمهدى اسماعیلى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى اعالم 
کرده کنســرت ها مى توانند از اول آذر آغاز به کار کنند، هنوز هیچ اتفاقى رخ نداده است؟! چرا امیِد از 

سرگیرى برگزارى کنسرت ها در ایران همچنان با اما و اگرهایى همراه است؟
اما على رغم عدم برگزارى کنسرت در شهرهاى ایران، اجراهاى زنده در جزیره کیش از سر گرفته شده 
است و در آذرماه قرار اســت خوانندگانى چون على زندوکیلى، اشوان، بهنام بانى، علیرضا طلیسچى، 
بابک جهانبخش، محسن ابراهیم زاده، مسعود صادقلو، آرون افشار و هوروش در این جزیره روى صحنه 
بروند و در این میان پرسش هایى هست که مخاطب شان رضا صادقى و تهیه کننده کنسرتش هستند. 
این که چرا دست کم براى جلوگیرى خروج ارز از کشور، کیش را به جاى استانبول انتخاب نکردند؟ و 
همچنین ادعاى ارزآورى با برگزارى کنسرت در ترکیه که در خبر اولیه برگزارى کنسرت رضا صادقى 

در این کشور در اختیار رسانه ها قرار گرفت، چگونه محقق خواهد شد؟ 
نکته اى که تهیه کننده این کنسرت براى اثبات ادعاى ارزآورى بر آن تاکید دارد فروش بلیت کنسرت 
رضا صادقى در یکى از سایت هاى فروش بلیت ایرانى است. ســایتى که امکان خرید با لیر نیز دارد و 
بلیت هایى از 100 تا 1300 لیر در آن در دسترس است. قیمت بلیت کنسرت رضا صادقى براى خرید 
با تومان نیز از 300 تا دو میلیون و هفتصد هزار تومان است و این در حالى است که کف و سقف بلیت 
کنسرت هاى جزیره کیش 180 تا 450 هزار تومان است. اعداد و ارقامى که شاید تمایل به برگزارى 

کنسرت در استانبول نسبت به کیش را بیش از ادعاى ارزآورى توجیه کند.

چرا رضا صادقى بجاى کیش 
در ترکیه کنسرت مى گذارد 

منوچهر والى زاده، مدیر دوبالژ و گوینده پیشکســوت خواسته اش از رئیس سازمان 
صداوسیما این است: «جوانان با امید وارد دوبله مى شوند هواى آنها را داشته باشید.»

این هنرمند تلویزیون و رادیو که به گفته خودش این روزها بیشتر براى پلتفرم ها فیلم 
دوبله مى کند گفت: این روزها براى تلویزیون خیلى کم کار مى کنم و بیشتر مشغول دوبله 
فیلم هاى روز آمریکا و اروپا براى یکى از پلتفرم ها هستیم؛ ولى متاسفانه به دلیل اینکه همچنان 
تک تک به اتاق ضبط مى رویم خیلى در جریان کلى فیلم ها و داستانشــان نیســتیم، حتى گاهى 
اسمشــان را هم نمى دانیم و این اتفاق خوبى نیســت اما ناچاریم به خاطر حفظ سالمتى مان با 

همین روال کار کنیم.
والى زاده درباره اینکه آیا شرایط دوبله نسبت به چند ماه گذشته بهتر شده و تغییر کرده است؟ 
خاطرنشان کرد: فعال اتفاق بهترى نیفتاده اســت؛ به هر حال در دوبله کار هست و بچه ها 
مشــغول اند. دوبله هیچ وقت تعطیلى ندارد. قبال هم گفتم کــه کرونا همه چیز را برهم 
ریخته ولى ناچاریم همین طور کار کنیم. متاســفانه این شرایط براى مدیران دوبالژ 
خیلى دشوار شده است؛ چون ممکن اســت دوبله   یک فیلم سه روز زمان 
ببرد، گویا دیگر این شکل از دوبله ُمد شده است و دیگر دسته جمعى 

دوبله کردن تمام شد. 
این گوینده پیشکسوت همچنین درباره فعالیت گویندگان جوان 
تر در انجمن دوبله، اظهار کــرد: نیروهاى جوان تر انجمن، 
خیلى تالش و کار مى کنند، به هر حال امیدواریم شــرایط 
دوبله روز به روز بهتر شود. به نظرم با این شرایط، جوانان باید 
پشتکار داشته باشند، عده اى از جوانان براى درآمد بیشترى 
به دوبله مى آیند ولى واقعاً دوبله درآمدى ندارد. اگر واقعاً به این 

هنر عالقه دارند باید پشتکار داشته باشند و صبورى کنند تا راه بیفتند.

خداحافظ دوبله 
دسته جمعى!

ر ن ى ى ر روش ى ى
در آن در دسترس است. قیمت بلیت کنسرت رضا صادق بلیت هایى از 100 تا 1300 لیر
300 تا دو میلیون و هفتصد هزار تومان است و این در حالى است که کف با تومان نیز از
کنسرت هاى جزیره کیش180 تا 450 هزار تومان است. اعداد و ارقامى که شاید تمایل

کنسرت در استانبول نسبت به کیش را بیش از ادعاى ارزآورى توجیه کند.

منوچهر والى زاده، مدیر دوبالژ
صداوسیما این است: «جوانان
اینهنرمند تلویزیون و رادیو که
دوبله مىکند گفت: این روزها براى
فیلم هاى روز آمریکا و اروپا براى یکى از پلت
اتاق ضبط مىرویم خیلى در جریا تک تک به
اسمشــان را هم نمى دانیم و این اتفاق خو

همین روال کار کنیم.
والى زاده درباره اینکه آیا شرایط دوبله ن
خاطرنشان کرد: فعال اتفاق بهترى نیف
مشــغول اند. دوبله هیچ وقت تعطی
ریخته ولى ناچاریم همین طور ک
خیلى دشوار شده است
ببرد، گویا دیگر

دوبله کردن
این گوی
تر در
خیل
دوب
پشت
به دوبل
هنر عالقه دارند باید پشتکا

خدا
دس
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باشگاه پرسپولیس در تالش است با واریز مبلغ باقیمانده از 
طلب کالدرون به حساب او و ارسال تاییدیه پرداخت از سوى 
این سرمربى آرژانتینى به فیفا، پنجره نقل و انتقاالتى قرمزها 
را باز کند تا قرارداد وحدت هانانوف و منوچهر صفروف را در 
سیستم TMS ثبت کند و با درخواست ITC این دو بازیکن 
تاجیک خود را به فهرست بازى ها اضافه کند. پروسه اى که 
زمانبر است و به این ترتیب احتماًال رونمایى از این دو بازیکن 

در دربى انجام خواهد شد.

رونمایى از تاجیک هاى پرسپولیس

01

04

در نظرسنجى که چند روز پیش سایت AFC طبق روال هر 
هفته درباره بهترین بازیکن آسیایى شــاغل در فوتبال اروپا 
برگزار کرد، اللهیار صیادمنش توانست با اختالف زیادى رتبه 
نخست را از آن خود کند. در این نظرســنجى که با توجه به 
عملکرد بازیکنان آسیایى از تاریخ 16 تا 22 نوامبر جمع آورى 
شده بود، بازیکن ایرانى زوریا توانست با کسب 73 درصد آراء 
باالتر از اوکاگاوا ستاره ژاپنى آرمینیا بیله فلد، هوانگ این بیوم 
بازیکن کره اى روبین کازان، کیم مین جائه هافبک کره اى 

فنرباغچه و مینامینو ستاره ژاپنى لیورپول قرار بگیرد.

رتبه اول براى اللهیار

04

03

05

جمعه شب به بهانه گلزنى «لواندوفسکى» مقابل دیناموکیف 
با یک ضربه برگردان، صفحه رســمى لیگ قهرمانان اروپا 
در توییتر از کاربران خود پرســید که چه کســى زیباترین 
گل  آکروباتیک لیگ قهرمانان اروپا را به ثمر رسانده که در 
فصل قبل این رقابت ها به چلسى نیز یکى از گل هاى برتر 
آکروباتیک نام گرفت. در این نظرسنجى سوپرگل برگردان 
مهدى طارمى، ســتاره ایرانى پورتو به چلســى و گل هاى 
کریستیانو رونالدو به یوونتوس، گرت بیل به لیورپول و ماریو 

مانژوکیچ به رئال مادرید حضور دارند.

در چارچوب بازى هاى هفته چهاردهم ســوپر لیگ ترکیه، 
تیم فوتبال آلتــاى اســپور در حالى که محمــد نادرى را 
براى چهارمین دیدار پیاپى در ترکیب و فهرســت مسابقه 
نداشــت برابر باشاك شــهیر به تساوى رســید. شاگردان 
مصطفى دنیزلى در آلتاى اســپور در دیدار خــارج از خانه 
مقابل باشاك شهیر به تســاوى بدون گل رضایت دادند تا 
17 امتیازى شوند و موقتا به رده یازدهم جدول سوپر لیگ 
ترکیه صعود کنند. محمد نادرى در  دیدار برابر باشاك شهیر 
بخاطر آســیب دیدگى و مثل سه هفته گذشــته در لیست 

تیمش حضور نداشت.

رقابت طارمى با کریس

توقف شاگردان دنیزلى 
بدون نادرى

02

یکــى از کمبودهاى پرســپولیس در فصل جــارى به زعم 
کارشناسان فوتبالى فقدان یک هافبک بازیساز در ترکیب این 
تیم است. در همین راستا شنیدیم یک هافبک پلى میکر لیگ 
برترى که سابقه بازى در پرسپولیس را دارد به دست اندرکاران 
این باشگاه پیشنهاد داده است به این تیم برگردد. طرف حتى 
پیغام داده که اگر یحیى گل محمدى او را بخواهد حاضر است 
در نقل و انتقاالت زمستانى خودش رضایتنامه اش از تیم فعلى 

را بگیرد و به پرسپولیس برگردد.

پیغام یک ستاره به یحیى

مدیرعامل جدید ذوب آهن بــا بیان اینکه شــایعاتى در مورد 
جدایى مهدى تارتار از این تیم در برخى رســانه ها و پیوســتن 
به تیم هاى دیگر شنیده مى شــود تأکید کرد که تارتار تا پایان 
فصل با ذوب آهن قرارداد دارد و مــورد حمایت 100 در صدى

 ماست.
على احسانى در گفتگو با «ایلنا» افزود: باشگاه ذوب آهن شرایط 
خوبى دارد و با حمایت خوبى که از سوى کارخانه انجام مى شود 
کارها روى روال خودش است و شرایط بدى در مجموعه حاکم 
نیســت که ما بخواهیم تغییرات و تحول اساسى ایجاد کنیم. ما 
عالوه بر تیم فوتبال در چندین رشته ورزشى دیگر سال هاست 
فعالیت داریم و قهرمانى هاى متعددى کسب کردیم و از این پس 
هم تمام رشته هایى که باشگاه ذوب آهن در رده هاى مختلف در 
آن فعالیت دارد مورد حمایت کامل ماست و امیدوارم به شرایطى 
برســیم که بتوانیم در تمام این رشــته ها عناوین مهمى کسب

 کنیم.
مدیرعامل ذوب آهن در مورد عملکرد تیم فوتبال این مجموعه 
گفت: از عملکرد تیم فوتبال و تالش هــاى کادر فنى رضایت 
داریم و تیم تا اینجاى کار نسبت به چیزى که از آن انتظار مى رفت 

نتایج قابل قبولى کسب کرده است و امیدوارم در ادامه مسیر حتى 
بهتر از نتایجى که تا کنون کسب شــده بدست بیاید و در پایان 

فصل رتبه قابل قبولى کسب کنیم.
احســانى در مورد برنامه ها و اهدافش براى تیم فوتبال توضیح 
داد: ذوب آهن از تیم هاى قدیمى و ریشه دار و پرافتخار فوتبال 
ایران اســت که چند دوره قهرمانى جام حذفى و صعود به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا را در دهه هاى اخیر تجربه کردیم و جایگاه 
واقعى ذوب آهن آنچه در دو فصل گذشته دیدیم نیست و مطمئنًا 
امثال نتایج خوبى مى گیریــم و برنامه داریم تــا ذوب آهن به 
مرور بار دیگر به یکى از قدرت هاى ایران در فوتبال آســیا بدل 

شود.
وى در مــورد عملکرد مهدى تارتار توضیــح داد: آقاى تارتار از 
مربیان خوب و جوان و با دانش فوتبال ما هستند که تیم خوبى 
جمع کردند و از ایشــان و زحماتش و تــالش هایى که انجام 
مى دهد تشــکر مى کنیم و از همینجا عنــوان مى کنم با وجود 
شایعاتى که در مورد جدایى ایشان در برخى رسانه ها و پیوستن به 
تیم هاى دیگر شنیده مى شود باید بگویم تارتار تا پایان فصل با ما 

قرارداد دارد و مورد حمایت 100 در صدى ماست.

مدیرعامل جدید ذوب آهن:

با تمام قوا  از مهدى تارتار حمایت مى کنیم

کاپیتان تیــم فوتبال 
ذوب آهــن در مورد 
دلیــل تعویضش در 
بازى با فوالد بــا بیان 
اینکه هیچ اعتراضــى به این 
موضوع ندارد، تصریح کرد: تعویض آقاى 

تارتار تاکتیکى بود و هیچ حرفى نیست. 
مســعود ابراهیم زاده پس از دیدار برابر 
فوالد خوزستان که با نتیجه یک بر صفر 
به سود شــاگردان جواد نکونام خاتمه 
پیدا کرد، اینطور حرف هایش را با تجید 
از شــمیبا که تک گل این مسابقه را به 
زیبایى هر چه تمام تر به ثمر رســاند، 
آغاز کرد: بازى خوبى نبــود و هر دو 
تیم روى تک موقعیت ها و اشتباهات 
مى توانســتند به گل برســند؛ فکر 
مى کنم حریف روى شاهکار شیمبا که 
به نظرم قشــنگ ترین گل عمرش را زد، 

دروازه ما را باز کردند.
مدافع سبزپوشان اصفهان در مورد یکى 
از صحنه هاى بازى که ذوبى ها در جریان 
آن اعتقاد به اخراج بازیکن فوالد خوزستان 
داشــتند گفت: همین اتفاق در بازى قبلى 
هم رخ داد و دفاع وســط فوالد روى مهاجم 
هوادار خطا کرد و اخراج شد. در این بازى هم 
همین صحنه تکرار شد و داور با کمکش هم 
مشورت کرد، ولى با وجود اینکه باید بازیکن 

حریف را اخــراج مى کرد، هیچ کارتــى نداد. وقتى 
دلیلش را پرسیدیم گفتند شماره بازیکن حریف را گم 
کردیم! گفتیم خب از ما بپرسید؛ یا اینکه از ناظر بازى 
سئوال کنید؛ یا اینکه فیلم را نگاه کنید، چون با این 
تصمیم سرنوشت بازى عوض مى شود . ابراهیم زاده 
در همین خصوص افزود: من نمى گویم اگر حریف 
10 نفره شد ما مى بردیم، ولى به هر حال ممکن بود 
اتفاقات دیگرى رخ دهد. آدم واقعاً مى ماند چه بگوید؟ 
مگر مى شود شماره یک بازیکن را یادت برود؟ داور 
نه کارت زرد داد و نه اخراج کرد؛ عجیب بود ولى واقعًا 

هیچ اتفاقى نیفتاد.
کاپیتان ذوب آهن در مورد دلیل تعویضش بیان کرد: 
من به تعویض هیچ اعتراضى ندارم، هیچ وقت نسبت 
به این مسائل مشکلى نداشــته ام و نخواهم داشت، 
چون به عنوان کاپیتان به زمین مى روم قرار نیست تا 
دقیقه 90 بازى کنم یا اینکه در همه بازى ها فیکس 
باشم. نظر سرمربى و کادر قابل احترام است. آنها از 
بیرون نگاه و با هم مشورت مى کنند. بعضى  اوقات 
تعویض ها جواب مى دهند؛ بعضى اوقات هم نه، ولى 
احتمال اینکه جواب بدهد بیشتر است. تعویض آقاى 

تارتار تاکتیکى بود و هیچ حرفى نیست.
ابراهیم زاده در پایان در مــورد نتایج پر افت و خیز 
ذوب آهن و دلیــل آن عنوان کــرد: اتفاقًا خودمان 
هم با بچه هــا همین حرف را زدیم کــه یک بازى 
مى بریــم و یک بــازى مى بازیــم. امیــدوارم که 
از بــازى بعــدى شــرایط تغییر کند، چــون وقت

 بردمان است.

کاپیتان ذوب آهن:

بازیکن فوالد را اخراج نکردند چون 
شماره اش را گم کردند!

مربى تیم فوتبال ســپاهان گفت: تیم ما نتیجه زحماتش 
را گرفت و این صدرنشینى احســاس خوبى به ما داد اما 
نمى توانیم چندان به صدرنشــینى توجه خاصى داشــته 

باشیم.
علیرضا مرزبان درباره صدرنشــینى سپاهان گفت: اینکه 
بعد از شش هفته صدرنشین شدیم، جوابگوى هیچ چیزى 
نیست و تازه لیگ را شروع کرده ایم. 24 بازى خیلى سخت 
مانده و باید در هفته هاى آینده با نساجى و گل گهر بازى 
کنیم که بسیار بازى هاى سختى هستند چون هر دو تیم 
بازیکنان باکیفیتى دارند و فوتبال حرفه اى را خیلى خوب 
مى شناسند. درست است سپاهان نتیجه زحماتش را گرفت 
و این صدرنشینى احساس خوبى به تیم داد اما نمى توانیم 
چندان به صدرنشینى توجه خاصى داشته باشیم. ما یک 

تیم بسیار متحد هستیم. همچنین دوستان خوبى هستیم 
و از نظر بدنى و تاکتیکى رشــد خیلى خوبى کردیم تا این 

نتایج به دست آید.
مرزبان ادامه داد:  چیز عجیبى نیست اگر تیم ها دچار نوسان 
شوند و در دنیا چنین اتفاقاتى رخ مى دهد. خیلى کم پیش 
مى آید یک تیم از روز اول تا روز آخر در صدر جدول باقى 
بماند و ادامه دهد. داریم مى بینیم که تیم ها با کیفیت باال 
بازى مى کننــد و تیم هاى زیادى را داریــم که مى توانند 
خودشــان  را به عنوان مدعى معرفى کنند و به قهرمانى 
فکر کنند. امسال لیگ سختى خواهد شد اما از سپاهان به 
عنوان یکى از مدعیان مطرح اسم برده مى شود. ما از این 
اسم خیلى خوب دفاع مى کنیم و امیدوارى قلبى داریم که 

جام را به اصفهان بیاوریم.

مرزبان: به صدرنشینى توجه خاصى نداریم

 سپاهان مستقیم 
در اى سى ال

بازیکن اسبق ســپاهان گفت بین 
تیم هاى مدعى دیگر آن صالبت 
همیشــه را نمى بینید؛ با این حال، 

سپاهان از بقیه تیم ها تیم تر است.
مهــدى کریمیان دربــاره صعود 
ســپاهان به صدرجدول لیگ برتر 
اظهار کرد: امسال لیگمان با لیگ 
گذشته فرق کرده و به شکلى شــده که تیم هاى مدعى امتیازات زیادى از دست 
داده اند. حتى تیم هاى هفتم و هشتم هم شانس باالنشــینى دارند و یک هفته 
سپاهان و یک هفته استقالل صدرنشین بوده اند؛ با این حال، به نظر من از بقیه 
تیم ها یک سر و گردن باالتر است چون پرسپولیس امسال متزلزل نشان داده است.

او ادامه داد: اگر بخواهیم با استقالل هم مقایسه کنیم باز هم به نظر من با توجه به 
اینکه بازیکنان سپاهان یکى دو سال است کنار هم بازى مى کنند، شرایط بهترى 
دارند. چهار پنج بازیکن خوب هم جذب کردند و سعى نکردند تیمشان را تغییر دهند 
و همچنین ضعف هایشان را پوشش دادند. سپاهان تیم یک دستى شده است و 
به نظرم مدعى اصلى قهرمانى همچنان همین تیم است. البته با وجود شرایط در 
ادامه فصل ممکن است تغییرات در جدول باز هم اتفاق بیافتد اما سپاهان باز هم 

مدعى است.
بازیکن سابق سپاهان با بیان اینکه لیگ امسال را نمى شود با لیگ سال هاى گذشته 
مقایسه کرد، گفت: همیشه از هفته سوم و چهارم پرسپولیس و سپاهان خود را از 
جدول جدا مى کردند اما امسال کار سخت تر است. تیم هاى خوبى مثل گل گهر، 
آلومینیوم و فوالد مقابل تیم هاى مدعى جدول قرار مى گیرند و به راحتى امتیاز 
مى دهند. بین تیم هاى مدعى دیگر آن صالبت همیشه را نمى بینید ولى با این حال 

سپاهان از بقیه تیم ها تیم تر است. 
او درباره خط حمله سپاهان و طلسم گلزنى شهریار مغانلو گفت: او هنوز نتوانسته 
خودش را پیدا کند. مغانلو از پرسپولیس به ســپاهان آمد و به خاطر جابه جایى با 
محبى باید در جمع طالیى پوشان حضور پیدا مى کرد. او نتوانسته گلزنى کند اما 
بازیکنى بسیار حرفه اى است و به مرور روى غلتک مى افتد و در نهایت گلزنى هم 

خواهد کرد.

سپاهان از بقیه تیم ها تیم تر است

 ملى پوش ایرانى باشگاه بواویشتاى پرتغال موفقیت اخیر 
خود را به مردم ایران تقدیم کرد.

علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملى ایران که در بازى 
با کره جنوبى در سال 1395 بلندترین پرتاب دست خود 
را انداخته بود، بعد از 5 سال گواهى مربوط به این رکورد 
را گینس دریافــت کرده و نامش در ایــن کتاب بزرگ 

ثبت شد.
پرتاب بیرانوند 61/26 متر را پیموده بود که بیشــترین 
مقدار در دنیاى فوتبال به حســاب مى آید و با پنج سال 
تاخیر نامش را وارد کتاب رکوردهاى گینس کرد. البته 
برخالف سال هاى گذشته، بیرو کمتر از این پرتاب ها 
انجام مى دهد و آخرین مورد آن را در تیم ملى در بازى 

رفت با ســوریه شــاهد بودیم. ملى پوش ایرانى تیم 
بواویشــتاى پرتغال در گفت و گویى که با مجرى 
برنامه سالم صبح بخیر داشت در مورد این که چرا 

این روزها کمتر این کار را مى کند گفت: دوست دارم 
بیشــتر از این هم بیاندازم ولى الکى فایــده ندارد! باید 
در شــرایطش این کار را انجام دهم؛ جایى که تیمم به 
نحواحسن از آن استفاده کند. تا االن هم این کار را کردم 

و دوست دارم پرتابم به مقصد برسد. 
او با اشاره به این موضوع که خیلى از تیم ها دیگر از این 
پرتاب ها شناخت پیدا کرده اند و نمى شود بدون برنامه 
آن را انجام داد افزود: این که همین جورى بیاندازم و دفاع 
برگرداند که فایده اى نــدارد. االن مى بینم که دفاع ها 
مخصوصا بیشتر در آسیا از این پرتاب ها شناخت دارند. 
در پرتغال هم چند بازى اول انداختم ولى در بازى هاى 
بعد که توپ به من مى رســد مى بینم که دفاع ها جلو 

نمى آیند و در این شرایط نمى شود که پرتاب بلند 
انجام دهم.  

با پایان فصل 2021 لیگ قهرمانان آسیا حاال بازار گمانه زنى  براى 
تعداد سهمیه فصل آینده این مسابقات داغ شده است.

قهرمانى الهالل آخرین پالن از لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2021 
بود و حاال همه منتظرند تا با پایان لیگهاى شرق آسیایى و برگزارى 

پلى آف، تکلیف 40 تیم حاضر در این مسابقات مشخص شود.
در سالهاى گذشــته ایران به صورت متناوب از ســه یا دو سهمیه 
مستقیم اســتفاده کرده و در مجموع همیشــه 4 تیم ایرانى براى 
حضور در مرحله گروهى شانس داشته اند. این فصل به نظر مى رسد 
در حالت عادى قهرمانان لیگ برتر و جام حذفى به صورت مستقیم 
راهى مرحله گروهى شوند و تیمهاى دوم و سوم لیگ برتر، به پلى 

آف بروند.
فصل گذشته قطر و عربستان با کسب امتیاز بیشتر موفق شدند سه 
سهمیه مستقیم و یک ســهمیه پلى آف را تصاحب کنند و ایران و 
امارات با 2+2 وارد لیگ قهرمانان شدند. این در حالى است که عراق 

باالتر از ازبکستان سهمیه بیشترى گرفت و کشورهایى مثل اردن، 
هند، تاجیکستان و ترکمنستان نیز براى اولین بار سهمیه مستقیم 
دریافت کردند. ســوریه و لبنان تنها تیمهاى غربى هستند که فقط 

سهمیه پلى آف دارند.
اما این فصل شــنیده ها حاکى از آن است که سهمیه کشور لبنان و 
تاجیکستان ابطال خواهد شد. ارسال دیرتر از موعد مدارك این دو 
کشور به کنفدراسیون فوتبال آسیا سبب شده تا نمایندگان لبنانى و 
تاجیک در آستانه حذف قرار بگیرند که در این صورت احتماال سهمیه 

ایران افزایش خواهد یافت.
در سالهاى گذشته و زمانى که اى اف ســى اقدام به کنار گذاشتن 
تیمى مى کرد، ایران اولین کشــورى بود که یکى از ســهمیه هاى 

تبدیل مى شد و حاال پلى آفش به سهمیه مستقیم 
دهد سپاهان به اگر بار دیگر این اتفاق رخ 
ملحق مى شود.جمع پرسپولیس و فوالد 
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ش ایرانى باشگاه بواویشتاى پرتغال موفقیت اخیر 
 مردم ایران تقدیم کرد.

یرانوند، دروازه بان تیم ملى ایران که در بازى 
5وبى در سال 1395 بلندترین پرتاب دست خود 
5بود، بعد از 5 سال گواهى مربوط به این رکورد 
دریافــت کرده و نامش در ایــن کتاب بزرگ 

پیموده بود که بیشــترین  6رانوند 61/26 متر را
دنیاى فوتبال به حســاب مى آید و با پنج سال 
ش را وارد کتاب رکوردهاى گینس کرد. البته 
 سال هاى گذشته، بیرو کمتر از این پرتاب ها 
 دهد و آخرین مورد آن را در تیم ملى در بازى 
ــوریه شــاهد بودیم. ملى پوش ایرانىتیم
گویى که با مجرى تاى پرتغال در گفت و
الم صبح بخیر داشت در مورد این که چرا 
ا کمتر این کار را مى کند گفت: دوست دارم

ز این هم بیاندازم ولى الکىفایــده ندارد! باید 
یطش این کار را انجام دهم؛ جایى که تیمم به 
ن از آن استفاده کند. تا االن هم این کار را کردم 

دارم پرتابم به مقصد برسد. 
 به این موضوع که خیلى از تیم ها دیگر از این 
 شناخت پیدا کرده اند و نمى شود بدون برنامه 
مداد افزود: این که همین جورىبیاندازم و دفاع

که فایده اى نــدارد. االن مى بینم که دفاع ها 
ا بیشتر در آسیا از این پرتاب ها شناخت دارند. 
 هم چند بازى اول انداختم ولى در بازى هاى 
پ به من مى رســد مى بینم که دفاع ها جلو 

 و در این شرایط نم شى شودد که پرتاب بلند 
م.  

 پایان لیگهاى شرق آسیایى و برگزارى 
در این مسابقات مشخصشود. ر

ه صورت متناوب از ســه یا دو سهمیه 
4ر مجموع همیشــه 4 تیم ایرانى براى 
س داشته اند. این فصل به نظر مى رسد 
گ برتر و جامحذفى به صورت مستقیم 
و تیمهاى دوم و سوم لیگ برتر، به پلى 

ن با کسب امتیاز بیشتر موفقشدند سه 
همیه پلى آف را تصاحب کنند و ایران و 
مانان شدند. این در حالى است که عراق 

سهمیه پلى آف دارند.
لبنان و اما اینفصلشــنیدهها حاکىاز آن است که سهمیه کشور
تاجیکستان ابطال خواهد شد. ارسال دیرتر از موعد مدارك این دو

کشور به کنفدراسیون فوتبال آسیا سبب شده تا نمایندگان لبنانى و 
تاجیک در آستانه حذف قرار بگیرند که در این صورت احتماال سهمیه 

ایران افزایش خواهد یافت.
در سالهاى گذشته و زمانى که اى اف ســى اقدام به کنار گذاشتن 
تیمى مى کرد، ایران اولین کشــورى بود که یکى از ســهمیه هاى 

آفشبه سهمیه مستقیم تبدیلمى شد وحاال پلى
دهد سپاهان به اگر بار دیگر این اتفاق رخ 
ملحق مى شود.جمع پرسپولیس و فوالد 
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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 140060302026009562 مورخ 1400/07/10 هیات یک آقاى عباس ملکى 
کمشهء به شناسنامه شماره 51 کدملى 1284031403 صادره اصفهان فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه و مسکونى فوقانى به مســاحت 32,04 مترمربع از پالك شماره 30 
فرعى از 15179 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
طبق قباله عادى از مالکیت رسمى آقاى محمد تقى آقاى قزوینى موضوع سند تقسیم شماره 

21495- 46/4/25 دفترخانه 86 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: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 - م الف: 

1220367 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/410
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1- راى شــماره 140060302026008339 مورخ 1400/06/21 هیات یک آقاى حسین 
قربانى به شناسنامه شماره 29 کدملى 5110376255 صادره برخوار فرزند محمد نسبت به یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220 مترمربع از پالك 309 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى و وکالتنامه مع 
الواسطه از مالکیت محمود نریمانى منش موضوع سند انتقال 89896 مورخ 78/2/13 دفترخانه 

9 اصفهان ذیل صفحه 257 دفتر 225 امالك شاهین شهر 
2- راى شــماره 140060302026008355 مورخ 1400/06/21 هیات یک آقاى محمد 
دوست محمدى به شناسنامه شــماره 3400 کدملى 1287043410 صادره اصفهان فرزند 
مرتضى نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220 مترمربع 
از پالك 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله 
عادى و وکالتنامه مع الواسطه از مالکیت محمود نریمانى منش موضوع سند انتقال 89896 

مورخ 78/2/13 دفترخانه 9 اصفهان ذیل صفحه 257 دفتر 225 امالك شاهین شهر 
3- راى شماره 140060302026008356 مورخ 1400/06/21 هیات یک آقاى على قربانى 
به شناسنامه شماره 7809 کدملى 1292470410 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220 مترمربع از پالك 309 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى و وکالتنامه مع 
الواسطه از مالکیت محمود نریمانى منش موضوع سند انتقال 89896 مورخ 78/2/13 دفترخانه 

9 اصفهان ذیل صفحه 257 دفتر 225 امالك شاهین شهر 
4- راى شــماره 140060302026008357 مورخ 1400/06/21 هیات یک خانم فاطمه 
قصابى سینى به شناسنامه شماره 28 کدملى 5110424179 صادره برخوار فرزند عباس نسبت 
به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 220 مترمربع از پالك 
309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى 
و وکالتنامه مع الواســطه از مالکیت محمود نریمانى منش موضوع سند انتقال 89896 مورخ 

78/2/13 دفترخانه 9 اصفهان ذیل صفحه 257 دفتر 225 امالك شاهین شهر 
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: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 - م الف: 

1220379 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/412
آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140060302024002469 - تاریخ:  1400/08/18 - برابر راى شماره 2240 مورخ 
1400/7/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى، مالکیت خانم پوران یارعلى به شناسنامه شماره 264 کدملى 1754092152 صادره 
اهواز فرزند فالمرز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/60 مترمربع مفروزى از پالك 
شماره 30 فرعى از 4485 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 
ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07- م الف: 1221323 - رئیس ثبت اسناد 

و امالك حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان - مهدى شبان /8/418
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026009658 مورخ 1400/07/11 هیــات یک آقاى غالمعلى 
جعفرى کلیشادى به شناسنامه شماره 55 کدملى 1111591679 صادره فالورجان فرزند اکبر 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168,10 مترمربع از پالك شماره 24 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان. مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 80546- 99/9/22 دفترخانه 89 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: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 - م الف: 

1221445 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/420
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008588 مورخ 1400/06/25 هیات یک آقاى فتح اله خسروى 
راستابى به شناسنامه شماره 19 کدملى 4679514116 صادره فارسان فرزند ربیع اله بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 129,29 مترمربع از پالك شماره 720 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان. مالکیت 

رسمى موضوع سند انتقال 55581 مورخ 80/12/11 دفتر 94 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: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 - م الف: 

1221449 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/422
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007113 مورخ 1400/06/21 رضا گارى فرزند محمدعلى 
بشماره شناسنامه 241 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1283924307 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 323 فرعى از اصلى 7725 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/04 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07- م الف: 1220510 - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان مهدى صادقى وصفى /8/424
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 139860302026014227 مورخ 1398/09/14 هیات دو خانم زهرا احمدى 
پزوه به شناسنامه شماره 752 کدملى 1829271581 صادره خرمشهر فرزند قربانعلى بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232,25 مترمربع از پالك شماره 21 و 170 فرعى از 15177 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان. مالکیت متقاضى 

موضوع مورد ثبت صفحه 505 دفتر 846 امالك
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: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 - م الف: 

1221183 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/426
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026007888 مورخ 1400/06/17 هیات یک خانم فهیمه گلى 
فروشانى به شناسنامه و کدملى 0370282795 صادره قم فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 151,84 مترمربع از پالك 13998 اصلى واقع در اصفهان بخش 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان. مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 41738 

مورخ 97/12/19 دفتر 111 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/09/07 - م الف: 1221384 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /8/428

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و 
اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به داددگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور 

سند مالکیت مینماید ضماً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1- راى شماره 140060302032000222 مورخ 1400/8/17 آقاى علیرضا جعفرى همبرى 
فرزند یداله کدملى 1189871841 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه همبرسفلى پالك 
0 فرعى از 110 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 93.50 متر مربع 
مالک رسمى مشاعى. م الف: 1220204 - تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/22 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم : 1400/09/07 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک 

اردستان /8/431
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 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  3273مورخ 1400/07/06خانم اشــرف عنایتى نجف آبادى فرزند مرتضى 
ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 157/50 مترمربع قســمتى از پالك شماره 362  اصلى 
واقع در قطعه7 نجف آباد واقــع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى طبق 
سند رسمى  شماره 13188-98/12/6 دفترخانه 343 نجف آباد مالک رسمى مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/07 -

 1220249 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/433

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3443مورخ 1400/07/13 آقاى قاسم براتى کوهانى فرزند محمد رضا ششدانگ 
یکبابخانه  سفت کارى  به مســاحت 159/70مترمربع قسمتى از پالك شماره 503  اصلى 
واقع در قطعه3  نجف آبــاد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/09/07 - 1220264 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى / 8/435
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 3453 و 3454 مورخ 1400/07/14 آقاى احمد رضا ملکى نجف آبادى فرزند 
محمد صادق  سه دانگ مشاع و خانم فاطمه مهدیه نجف آبادى فرزند غالمحسین سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 149/49مترمربع قسمتى  از پالك شماره 820  
اصلى واقع در قطعه10 نجف آباد واقع در بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
طبق سند رسمى شماره 185105-99/12/24 دفترخانه 23 نجف آباد مالک رسمى مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 -

 1220235 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/437

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 

منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 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 2782مورخ 1400/06/08 محســن ملک زاده نجف آبادى فرزند حسنعلى 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 239/40 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى 48/2اصلى 
واقع در قطعه9 نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/07 - 
1220230 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/439
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند 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 رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2529مورخ 1400/05/21 آقاى حمید رســتمى فرزند محمد على ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 223/80مترمربع قسمتى از پالك ثبتى شــماره 904  اصلى واقع 
در قطعه7 نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  
مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1400/09/07 - 1220679/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/441
آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140060302024002451 - تاریخ:  1400/08/16 - برابر راى شماره 2351 مورخ 
1400/8/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى، مالکیت آقاى ســیدمحمد فیاض به شناســنامه شــماره 38 کدملى 
1288530595 صادره اصفهان فرزند سیدمصطفى در ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به 
مساحت 75/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4418 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/07- م الف: 1221585 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/447
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند 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 رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3374مورخ 1400/07/11 آقاى على حبیب الهى نجف آبادى فرزند مهدى  
ششدانگ یکبابخانه به استثناى بهاى ثمینه اعیانى به مساحت 194/23  مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 363 اصلى  واقع در قطعه7 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان - متقاضى طبق سند رسمى شماره 15445 - 98/11/11 دفترخانه 433 نجف آباد 
مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/07 - 1220789/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/449
تحدید حدود اختصاصى

شماره نامه: 140085602006008550 - تاریخ ارسال نامه: 1400/09/01 - چون تحدید 
حدود ششدانگ یک باب یک درب باغ پالك شماره 387 فرعى از 100 اصلى واقع در بخش 
ثبت 14 خمینى شــهر اصفهان که طبق پرونده ثبتى داریوش سلطانى فرزند حبیب اله در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى، ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه 
1400/10/04 ساعت 8:30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید بعد از تعطیلى انجام مى پذیرد لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/09/07 - م الف: 1228568- سید امیرحسین حسن 

زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر /9/124

آگهى تغییرات
شــرکت گروه معمارى میــراث جاوید 
ســپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 
30104 و شناسه ملى 10260506956 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1398/07/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - منا رضائى آدریانى به 
کدملــى 1819559351 ، مهدى مرادى 
به کدملى 1282393170 و مریم رضائى 
به کدملى 1140653121 بسمت اعضاى 
اصلى هیــات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - علــى قانع به کدملى 
1291104356 و مدیحه حســین پور 
دشتى به کدملى 1827853883 بترتیب 
بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1228991)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى اعتبار کارکنان سازمان 
جهــاد کشــاورزى اســتان اصفهــان 
بشــماره ثبت 13359 و شناســه ملى 
10260343754 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى ســالیانه مورخ 
1400/04/24 و نامــه شــماره16857 
مــورخ1400/05/17 اداره تعاون کار و 
رفاه اجتماعى شهرســتان اصفهان و نامه 
شــماره232950 مورخ1400/08/15 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران : 
ترازنامه و سایر صورتهاى مالى منتهى به 
1399/12/29 به تصویب رسید . حسن 
آریا بشماره ملى 1129899667 بعنوان 
بازرس اصلى - ابوالقاسم عبادت بشماره 
ملــى 1971383317 بعنــوان بازرس 
على البدل شرکت تعاونى براى مدت یک 
سال مالى انتخاب شــدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1229003)

آگهى تغییرات
شــرکت رومــاك پلیمــر خاورمیانــه 
سهامى خاص به شــماره ثبت 47186 
و شناســه ملــى 10260652742 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
على نصر بشماره ملى 1285702425 به 
سمت رئیس هیات مدیره و مرجان حریرى 
بشــماره ملى 1287988784 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیــره و محمدرضا 
نصر بشــماره ملى 1280352361 به 
ســمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
و فائــزه محمدى فشــارکى بشــماره 
ملى1282344870 به سمت عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب وکلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1229452)

آگهى تغییرات
شــرکت گروه معمــارى میراث جاوید ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 30104 و شناسه 
ملى 10260506956 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/07/21 مرکز اصلى 
شرکت به اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله میر ، کوچه 
سپاهان [25 - 2] ، بن بست ((بانگ)) ، پالك - 57 
، طبقه همکف - کدپســتى 8164984537 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1228990)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى کشت و صنعت فراورى محصوالت 
لبنى کیمیا شیر اصفهان بشماره ثبت 685 و شناسه 
ملى 10260126643 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/07/17 و نامه شــماره6809 
مورخ1400/08/15 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى 
شهرســتان مبارکه : حســن تجدد بشماره ملى: 
1285420586 با حفظ ســمت فعلى به سمت 
مدیرعامل تــا پایان مدت اعتبار ســمت اعضاى 
هیئت مدیره(تاتاریخ1401/06/31) انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى مبارکه 

(1229004)

آگهى تغییرات
شــرکت زیســت فناوران نوین راد مهر سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 43670 و شناســه 
ملى 10260615329 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومى عــادى مــورخ 1400/06/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمــد صادق فدائى 
نائینى کد ملــى 249491371 و ریحانه کوهیان 
کدملى1288440227 به ترتیب بسمت بازرسان 
اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردیــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1229211)

آگهى تغییرات
شــرکت آذرخش بهنام ســپاهان با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 65133 و شناســه ملى 
14009297718 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: در صورت 
لزوم پس از اخذ مجوز هاى الزم: توزیع داروى هاى 
دامپزشکى ، مواد ضدعفونى ، سموم و واکسن هاى 
دامپزشــکى./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1229005)

آگهى تغییرات
شرکت روماك پلیمر خاورمیانه سهامى خاص به شماره 
ثبت 47186 و شناسه ملى 10260652742 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على نصر به 
شماره ملى 1285702425 و محمدرضا نصر به شماره 
ملى 1280352361 و مرجان حریرى به شماره ملى 
1287988784 و فائزه محمدى فشــارکى به شماره 
ملى 1282344870 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند . روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1229445)

آگهى تغییرات
شــرکت روماك پلیمر خاورمیانه سهامى خاص به 
شماره ثبت 47186 و شناسه ملى 10260652742 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ماده 31 اساسنامه اصالح گردیدند . اصالح ماده 31 
اساسنامه : عده اعضاى هیات مدیره : شرکت بوسیله 
هیات مدیره اى مرکب 3 الى 5 عضو که بوسیله مجمع 
عمومى عادى از بین صاحبان سهام انتخاب مى شوند 
اداره خواهند شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل مى 
باشند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1229443)
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گام هاى مؤثر براى پیشگیرى از 
بیمارى قلبى

مضرات لوبیا سبز

خواص باورنکردنى نوشیدن 
یک لیوان آب گرم

با وجود تمام خواص لوبیا سبز، هر ماده غذایى مى تواند مضراتى نیز 
به  همراه داشته باشد؛ لوبیا سبز نیز از این قاعده مستثنى نیست. از 

مضرات لوبیا سبز مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
وجود ویتامین K به عنوان یک فاکتور انعقادى در لوبیا سبز، مى تواند 
با اثر داروهاى رقیق کننده همچون وارفارین، تداخل کند. بنابراین 
بهتر است افرادى که از این داروها استفاده مى کنند،  مصرف لوبیا 

سبز را محدود کنند.
فیتیک اسید که در لوبیا ســبز وجود دارد، براى جذب مواد معدنى 
مشکل ایجاد مى کند. به همین دلیل افرادى که جذب مواد معدنى 
در آن ها به خوبى صورت نمى گیرد ویا کمبود هریک از مواد معدنى 
را دارند؛ باید مصرف لوبیا ســبز را محدود کرده و با یک پزشــک 

مشورت کنند.
از دیگر مضرات لوبیا ســبز، وجود 

لکتین اســت. البته لکتین 
با پختــن کاهش پیدا 
مى کنــد، بنابرایــن 
تاثیر منفى آن بر روى 
دستگاه گوارش از بین 

مى رود یا کاهش مى یابد.

این اولین فایده نوشیدن آب گرم براى پوست است. قطعا هیچ کس 
دوست ندارد چین و چروك و پوست ماتى داشته باشد که اولین زمینه 
پیرى در زندگى است این به خاطر وجود مواد سمى در بدن است که 
به پوست آسیب مى رساند آب گرم سموم را از بدن خارج مى کند 
و پوســت را به خوبى تمیز مى کند همچنین االستیسیته پوست را 

افزایش و سلول هاى پوست ترمیم مى کند.
نوشــیدن آب گرم به کم شــدن چربى ها کمک مى کند. عادت 
کنید هر روز صبح آب گرم بنوشــید چون بــه کاهش وزن کمک 
مى کند پــس اگر روش هــاى مختلف کاهــش وزن را امتحان 
کرده اید آب گرم به لیســت اضافه کنید. بهترین زمان نوشــیدن 
آب گرم صبح هنگام بیدار شــدن از خواب اســت. نوشــیدن آب 
گرم صبحها با شــکم خالى فعالیت متابولیکى را در بدن افزایش 
مى دهد که به ســوزاندن کالرى هاى زیاد در طــول روز کمک 
مى کند. وقتى با ترکیبات دیگر مثل لیمو، عســل، دارچین و غیره 
ترکیب مى شوند، نتایج فوق العاده اى به همراه دارد به خصوص در 

مورد چربى شکم.

1: فشار خون خود را کنترل کنید
فشار خون باال یک عامل خطر اصلى براى بیمارى هاى قلبى است. مهم است که به 
طور منظم فشار خون خود را کنترل کنید. براى جلوگیرى از ابتال به فشار خون باال 
یا کنترل آن، الزم است گام هایى در جهت تغییر سبک زندگى بردارید. فشار خون 
نرمال باید زیر 70/120 میلى متر جیوه باشد. در مورد فشار خون باال و راه هاى درمان 

آن مى توانید در مجله سالمت دکتر تو اطالعات الزم را کسب کنید.

2: سطح کلسترول و ترى گلیسیرید خود را کنترل کنید
مقادیر باالى کلسترول مى تواند عروق را مسدود کرده و خطر ابتال به بیمارى عروق 
کرونر و ســکته قلبى را افزایش دهد. تغییر شیوه زندگى و در صورت نیاز استفاده از 
داروها، مى تواند کلسترول خون را کاهش دهند. ترى گلیسیرید نوع دیگرى از چربى 
موجود در خون است. مقادیر باالى ترى گلیســیرید نیز ممکن است خطر بیمارى 

عروق کرونر، به خصوص در زنان را افزایش دهد.

3: وزن مناسب
اضافه وزن یا چاقى مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را افزایش دهد. چاقى 
بیش تر با ســایر عوامل خطر بیمارى قلبى از جمله کلسترول و ترى گلیسیرید باال، 
فشار خون باال و دیابت در ارتباط است. کنترل وزن مى تواند این خطرات را کاهش 
دهد. عالوه بر این، اضافه وزن و چاقى مى تواند با برخى از سرطان ها، بیمارى هاى 
کیسه صفرا و آرتروز مرتبط باشد.چاقى و اضافه وزن با افزایش فشار خون و بزرگ 
شدن بطن چپ (هیپرتروفى بطن چپ) مرتبط است و خطر ابتال به نارسایى قلبى 

را افزایش مى دهد.

4: رژیم غذایى سالم داشته باشید
رژیم غذایى ســالم و سبک زندگى مناســب، بهترین سالح شــما براى مبارزه با 
بیمارى هاى قلبى عروقى اســت. حداقل 2 بــار در هفته انــواع ماهى ها، به ویژه 

ماهى هاى حاوى اسیدهاى چرب امگا 3 را مصرف کنید.
در وعده هاى غذایى از فیبر زیادى استفاده کنید.

مقدار زیادى میوه تازه، سبزیجات، محصوالت لبنى کم چرب، مرغ و ماهى، آجیل، 
حبوبات و غالت کامل بخورید. میزان کالرى مصرفى را به حداقل برسانید. کالرى 
مورد نیاز روزانه 2000 کالرى است. بســته به چندین فاکتور از جمله سن، جنس و 
سطح فعالیت بدنى ممکن است به کالرى کم تر یا بیش ترى نیاز داشته باشید. سعى 
کنید اســتفاده از چربى هاى اشباع شده، چربى ترانس، گوشــت قرمز، شیرینى ها، 

نوشیدنى هاى شیرین شده با شکر و غذاهاى سرشار از سدیم و قند را محدود کنید.

5: به طور منظم ورزش کنید
مطالعات نشان مى دهند که ترکیب رژیم غذایى سالم با ورزش منظم، نه تنها بهترین 
راه براى جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى است، بلکه برخى عوامل خطر را معکوس 
مى کند. قلب مانند سایر ماهیچه ها به ورزش نیاز دارد. ماهیچه هایى که به طور منظم 
مورد استفاده قرار مى گیرند، قوى تر و ســالم  باقى مى مانند. اما عضالتى که مورد 
استفاده قرار نمى گیرند ضعیف شده و تحلیل مى روند. هنگام ورزش، قلب مى تواند 
خون بیش ترى را به بدن پمپاژ کرده و با تحمل کم ترین فشار به بازده مطلوب برسد. 
ورزش منظم همچنین به انعطاف پذیرى عروق خونى و بهبود گردش خون کمک 
مى کند. ورزش همچنین مى تواند به شــما در حفظ وزن سالم و کاهش کلسترول 
و فشار خون نیز کمک کند. همه این  موارد مى توانند خطر بیمارى هاى قلبى تا 50 

درصد، کاهش دهد.
طبق نظریه  انجمن قلب آمریکا، 30 دقیقه ورزش در روز و 5 روز در هفته، سالمت 
قلب شما را بهبود مى بخشد و به کاهش خطر بیمارى هاى قلبى کمک مى کند. هر 

چیزى که باعث حرکت بدن و ســوزاندن کالرى شود، ورزش محسوب مى شود، از 
جمله: باال رفتن از پله ها، پیاده روى، دویدن، شنا، دوچرخه سوارى و …

6: سیگار نکشید
احتماال مى دانید که سیگار کشیدن باعث مشکالت تنفسى و سرطان ریه مى شود. 
اما آیا مى دانید این امر احتمال حمله قلبى را نیز بیش تر مى کند؟ افرادى که سیگار 

مى کشند 2 تا 4 برابر بیش تر در معرض بیمارى هاى قلبى هستند.
دود سیگار، میزان اکســیژنى که به قلب مى رســد را کاهش مى دهد، فشار خون 
را باال مى بــرد، ضربان قلب را باال مى برد، احتمال لخته شــدن خــون را افزایش 
مى دهد که مى تواند فــرد را در معرض خطر بیش ترى براى حمله قلبى و ســکته 
مغزى قرار دهد. عالوه بر این، مواد موجود در دود سیگار به رگ هاى خونى آسیب

 وارد مى کند.
با ترك سیگار، خطر بیمارى قلبى و سرطان ریه را کاهش دهید. مى توانید با پزشک 

خود در یافتن بهترین روش ترك سیگار صحبت کنید.

7: استرس را مدیریت کنید
استرس از بســیارى جهات با بیمارى قلبى در ارتباط است. تردیدى وجود ندارد که 
استرس مى تواند تأثیرات فیزیولوژیک واقعى بر بدن، از جمله قلب، داشته باشد. این 

امر در مورد استرس شدید و ناگهانى بیش تر صادق است.
استرس شدید مى تواند محرکى براى حمله قلبى باشــد. افرادى که اخبار ناراحت 

کننده اى دریافت مى کنند، در موارد نادر دچار حمله قلبى فورى شده اند.
استرس مى تواند فشار خون را افزایش دهد. همچنین، برخى از روش هاى معمول 
کنار آمدن با استرس مانند پرخورى، نوشــیدن زیاد و سیگار کشیدن نیز براى قلب 

مضر هستند.
برخى از راه هاى کمک به کنترل استرس شــامل ورزش، گوش دادن به موسیقى، 
عدم نوشــیدن زیاد قهوه، تمرکز روى موضوع آرامش بخش یا یوگا براى سالمت 

قلب مفید هستند.

8: دیابت را کنترل کنید
ابتال به دیابت خطر ابتال به بیمارى قلبى را 2 برابر افزایش مى دهد. دلیل این امر آن 
است که به مرور زمان، افزایش قند خون ناشــى از دیابت مى تواند به عروق خونى 
و اعصاب کنترل کننده   قلب و رگ ها آســیب برساند. بنابراین، مهم است که براى 
بررســى ابتال به دیابت، از آزمایش قند خون کمک بگیرید و در صورت ابتال، آن را 

تحت کنترل داشته باشید.

9: خواب کافى داشته باشید
خواب کافى فقط براى تجدید انرژى مهم نیست، بلکه براى سالمت قلب نیز حیاتى 
است. خواب به ترمیم بدن کمک مى کند. داشتن خواب کافى به عملکرد طبیعى در 

طول روز نیز کمک مى کند.
نداشتن خواب کافى، خطر فشار خون را باال مى برد زیرا در هنگام خواب طبیعى، فشار 
خون افت مى کند. چاقى و دیابت از دیگر عوارض نداشتن خواب کافى هستند. این 3 
مورد مى توانند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را افزایش دهند. بیش تر بزرگساالن 
به 7 ساعت خواب شبانه نیاز دارند. اگر دچار اختالالت خواب هستید، با پزشک خود 

براى درمان این مشکل صحبت کنید.
آپنه خواب، باعث مى شــود در طول خواب تنفس فرد مدت کوتاهى متوقف شود. 
این امر در استراحت اختالل ایجاد مى کند و مى تواند خطر بیمارى قلبى را افزایش 
دهد. اگر فکر مى کنید به آپنه خواب مبتال هســتید، از پزشک خود براى درمان آن 

کمک بگیرید.

اگر شما هم به دنبال روش هایى براى پیشگیرى از بیمارى قلبى هستید و مى خواهید سبک زندگى سالمى را دنبال کنید، باید با چندین گام موثر براى جلوگیرى 
از بیمارى قلبى آشنا شده و نکاتى را در زندگى خود رعایت کنید.

ممکن است از ابتداى تشکیل پالك در شــریان کرونر که نتیجه آن گرفتگى رگ قلب است ، 10 تا 15 سال طول بکشــد تا این رگ ها کامال باریک شوند. 
خوشبختانه کارهاى زیادى وجود دارد که مى توانید براى کاهش احتمال ابتال به بیمارى قلبى انجام دهید:

درصد، کاهش دهد.
5 دقیقه ورزش در روز و 5 روز در هفته، سالمت   نظریه  انجمن قلب آمریکا، 30
شما را بهبود مى بخشد و به کاهش خطر بیمارى هاى قلبى کمک مى کند. هر 

این امر در استراحت اختالل ایجاد مى کند و مى تواند خطر بیمارى قلبى را افزایش 
دهد. اگر فکر مى کنید به آپنه خواب مبتال هســتید، از پزشک خود براى درمان آن

کمک بگیرید.

سکته مغزى نه تنها براى فردى که سکته مى کند، بلکه براى کل خانواده مى تواند اتفاقى 
ناگوار باشد. این اتفاق مى تواند منجر به مرگ زودرس و ناتوانى مادام العمر شود.

هنگامى که جریان خون به مغز براى مدت کوتاهى (کمتر از 5 دقیقه) قطع مى شود، باعث 
ایجاد یک عالمت عصبى گذرا مى شود که در سکته مغزى مشاهده مى شود اما به سرعت 

قابل برگشت است. این حالت به عنوان سکته ناقص شناخته مى شود.
سکته مغزى ناقص آسیب کمترى ایجاد مى کند اما مطمئنًا بدون تأخیر نیاز به مراقبت 

اضطرارى دارد.
مشاهده شده است که خطر سکته مغزى در سه ماه اول پس از سکته ناقص 2 تا17 درصد 
است. حدود 33 درصد از کسانى که سابقه سکته مغزى ناقص دارند در طى یک سال، اگر 

تحت درمان قرار نگیرند، دچار سکته مغزى اصلى مى شوند.
هنگامى که عروق خون رسانى به مغز به دلیل لخته شدن خون مسدود مى شوند، باعث 
کمبود اکسیژن و در نتیجه سکته ناقص مى شود. اما جریان طبیعى خون به مغز به سرعت 

باز مى گردد.
عالئم سکته ناقص معموًال در عرض یک ساعت (معموًال کمتر از 15 دقیقه) فروکش 
مى کند، اما در برخى موارد ممکن است تا 24 ســاعت طول بکشد. برعکس، در سکته 
مغزى ایسکمیک، مغز براى مدت طوالنى ترى از اکسیژن محروم مى شود. این باعث 
آسیب بیشتر و اثرات طوالنى مدتى مى شــود که مى تواند ُکشنده باشد و باعث ناتوانى 

دائمى یا مرگ شود.
جدا از خطراتى که تحت کنترل ما نیستند مانند سن و سابقه خانوادگى، به طور کلى زنان 

در معرض خطر بیشتر سکته مغزى نسبت به مردان هستند.
سایر مشکالت مانند چاقى، بیمارى شریان کاروتید، فشار خون باال، کلسترول باال، دیابت 
و بیمارى هاى قلبى از قبل موجود نیز احتمال سکته مغزى را افزایش مى دهند. گزینه هاى 
سبک زندگى مانند سیگار کشیدن، مصرف الکل، خوردن غذاهاى حاوى کلسترول باال و 
مصرف مواد مخدر مانند آمفتامین، کوکائین و هروئین مى توانند این خطر را افزایش دهند.

عالئم اصلى سکته مغزى ناقص عبارتند از:
• افتادگى صورت بطوریکه چشم ها یا دهان ممکن اســت به یک طرف افتاده باشند. 

همچنین ممکن است فرد در زمان لبخند زدن مشکل داشته باشد.
• مشکالت مربوط به گفتار مانند نامفهوم بودن، درهم ریختگى یا درك مشکل جمالت. 

همچنین، ممکن است فرد براى پیداکردن کلمات مناسب مشکل پیدا کند.
• تجربه ضعف یا بى حسى اندام ها. ممکن است در بلند کردن یا باال نگه داشتن بازوها 

مشکلى وجود داشته باشد. 
• گاهى اوقات فرد ممکن است دچار مشکالت مربوط به تعادل و هماهنگى، تارى گذرا 
بینایى، ناتوانى در حرکت دادن یک طرف بدن، سرگیجه، گیجى، و تشخیص دیگران شود.

در حال حاضر شاهد هستیم که بســیارى از افراد احساسات فرو 
خورده خود را در رابطــه با بى عدالتى، اقدامــات غیرمنصفانه، و 
تراژدى هاى جهانى ابراز مى کنند. در ادامه مطالب به 5 روش کنترل 

احساسات در افراد قوى پرداخته شده است.

1. به احساسات خود برچسب بزنید
الزم نیست درباره اینکه چرا احساس بخصوصى داشتیم و چطور ایجاد شد 
یک ماجراى طوالنى بســازیم. فقط احساسش کردیم. اسم این احساس 

چیست؟
هوشیارتر شدن به لحاظ عاطفى مى تواند بسیار مفید باشد. به عبارت دیگر، 
با نام انواع احساسات آشنا مى شوید. همه ما طیفى از احساسات پیچیده را 
تجربه مى کنیم. هرچه بتوانیم احساس خود را دقیق تر تشخیص دهیم بهتر 
است. اینکه بگوییم دلخور شدم به خوبى احساس ما را ابراز نمى کند. درحالى 
که اگر مثال بگوییم احساس طرد شدن کردم معناى دقیق ترى را مى رسانیم.

2. به نیاز هاى بدن خود احترام بگذارید
بدن و مغز شما 24 ساعته و 7 روز هفته در حال پردازش عواطف و احساسات 
شما هستند. شما باید این فشار و استرس را با ورزش کردن، خواب کافى، 

رژیم غذایى متعادل، و آبرسانى به بدن رها کنید.
مطالعات نشــان مى دهد این عوامل براى کمک به توانایى پردازش مغز 
ضرورت دارند. کمبــود خواب، رژیم غذایى نامتعــادل، یا عدم رها کردن 
استرس و فشار مى تواند ســطح اضطراب را افزایش و توانایى حل مسئله، 

تمرکز، و برنامه ریزى را کاهش دهد.

3. احساسات خود را زیر سوال ببرید
بیشتر اوقات به احساسات و عواطف خود مى چسبیم و فکر مى کنیم باید 
معناى عمیق ترى داشته باشند.خداى من، حتما به این خاطر در مورد امتحانم 

استرس دارم که آماده نیستم.
اما شاید دلیلش این باشد که همه امتحان ها باعث استرس مى شوند، چرا 
که افراد را وادار به عمل مى کنند و این احساس براى برانگیختن ما جهت 
اقدام کردن ایجاد مى شود. بدن یک حس اضطراب جسمانى ایجاد مى کند 
تا آن فشار اضافى الزم را به شما وارد سازد. بنابراین، فقط چند نفس عمیق 
بکشید، و جسم خود را آرام سازید، زیرا ذهنتان هم از آن پیروى خواهد کرد.

بعالوه همیشه از خودتان بپرسید که به این احساس نیاز دارید یا اینکه دارد به 
شما آسیب مى زند. براى مثال براى دفاع فیزیکى از خود به خشم نیاز دارید، 

اما دلیلى ندارد همیشه با خشونت واکنش نشان دهید.

4. به چیز هاى منفى فکر نکنید، به مثبت ها بچسبید
افرادى که با افسردگى دست و پنجه نرم مى کنند معموال روى ناراحتى خود 
یا نکات منفى زندگیشان تمرکز مى کنند. بعد این اتفاقات را به خصوصیات 
منفى نســبت مى دهند که در مورد خودشان ســراغ دارند، به این ترتیب 
احساســاتى منفى را در خود پرورش مى دهند. به این کار نشخوار ذهنى 

مى گویند.
افراد قوى مى دانند که عکس این موضوع نیز ممکن است. آن ها فهرستى از 
نکات مثبت اطراف خود تهیه مى کنند. چه بسا آن ها را در طول هفته مجسم 
کنند، در یک دفترچه یادداشت کنند، یا یک فهرست شکرگزارى تهیه کنند. 
نوشتن نه تنها راهى عالى براى ابراز احساسات است، بلکه مفاهیم و افکار 
را وارد حافظه مى کند. هرچه خاطرات مثبت ترى را به یاد بیاورید احتمال 

نسبت دادن احساسات به یک رخداد منفى کمتر مى شود.

5. کار هایى را انجام دهید که خوشحالتان مى کند
افراد قوى براى تقویت توانایى خود در داشتن احساسات خوب، از ابزار هایى 
استفاده مى کنند. یکى از این ابزار ها گنجاندن چیز هاى کوچکى است که 
سطح دوپامین در بدن را افزایش داده یا احساس خوب را تکثیر مى کنند. 
براى مثال، روز خود را با بلند کردن دستهایتان رو به آسمان و هدیه دادن یک 

لبخند بزرگ به دنیا آغاز کنید. 

نشانه هاى «سکته مغزى ناقص» 
را بشناسید

چطور احساسات خود
 را کنترل کنیم؟

پیاز خواص بسیار زیادى دارد و مصرف آن در افراد سالمند مى تواند بسیار 
مفید واقع شود.

به گزارش جام جم آنالین، پیاز غنى از مواد مغذى است، به این معنى که 
کالرى کمى دارد اما سرشــار از ویتامین و مواد معدنى است. این سبزى 
همچنین داراى ویتامین C زیادى اســت که در تنظیم سالمت سیستم 
ایمنى بدن، تولید کالژن، ترمیم بافت، جذب آهن و مراقبت از سلول ها 

در برابر سرطان مفید است.
پیاز با التهاب  هاى بدن مقابله مى کند و سطح کلسترول خون را کاهش 
مى دهد که خطر بیمارى هاى قلبى را هم کم مى کند. همچنین به کاهش 
فشــار خون باال کمک و از لخته شدن خون و ســکته قلبى جلوگیرى 

مى کند.
خوردن پیاز مى تواند به کنترل قند خون کمک کند، این موضوع به طور 
ویژه در افرادى که پیش زمینه دیابت در آن ها وجود دارد بسیار مهم است. 
بنابراین پیشنهاد مى شود در غذاى افراد سالمند یا در کنار آن به صورت 

خام مقدار مشخصى پیاز مصرف شود.
یک مطالعه نشان داد زنان سالمند که بیشتر اوقات پیاز مى خورند، بیش 
از 20 درصد خطر شکستگى مفصل ران را در مقایسه با کسانى که هرگز 

پیاز نخورده اند کاهش داده اند.
پیاز منبع غنــى فیبر و پرى بیوتیک اســت که براى ســالمت روده به 

خصوص در افراد سالمند الزم است.
ویتامین هاى A و C و همچنین آنتى اکســیدان هاى موجود در پیاز از 

پوست انسان در برابر اشعه هاى مضر خورشید محافظت مى کند.
همچنین گوگرد موجود در پیاز به نرمى و از بین بردن قارچ هاى پوستى 

که در دوران سالمندى شایع است کمک مى کند. 

پیاز، معجزه اى براى سالمندان

ى صورت نمى گیرد ویا کمبود هریک از مواد معدنى 
صرف لوبیا ســبز را محدود کرده و با یک پزشــک 

ت لوبیا ســبز، وجود 
البته لکتین

ش پیدا 
ایــن

رروى 
ش از بین 

شمى یابد.
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 مدیر عامل شــرکت توزیع برق اصفهان به مناســبت 
هفته بسیج در نشســت تقدیر از پیشکسوتان بسیجى 
گفت: بسیج با اخالص در سنگرهاى مختلف فرهنگى، 
اجتماعى و اقتصادى کشــور حضور داشته و این شجره 
طیبه بدون هیچ چشمداشتى در تمام چالش هاى پیش 
روى کشــور تمام قامت براى بهبود شــرایط گام هاى 

بزرگى را برداشته است. 
به گزارش روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان، مهندس حمید رضا پیر پیران حضور در جمع 
بســیجیان پیشکســوت را یک نعمت  بــزرگ عنوان 

کرد و گفت: در تابستانى که پشت ســر گذاشتیم شما 
عزیزان بودید که درخصوص مدیریت مصرف اقدامات 
موثرى انجام دادید و در کاهش مصرف برق مشترکین 

تالش هاى زیادى را متقبل شدید.
پیر پیران با بیــان اینکه دیدگاههــا در مصرف انرژى 
باید تغییر کند گفت: بــرق از گران بهاترین انرژى ها به 
شــمار مى آید که با تغییر دیدگاههاى مردمى در تمام 
حوزه هاى خانگى، صنعتــى، ادارى و ...باید از مصارف 
بى رویه جلوگیرى شــود به طور قطع  براى تولید یک 
مگاوات برق در چرخه تولید، انتقال و توزیع هزینه هاى 

هنگفتى صورت مى گیرد که متاسفانه مشترکین با تمام 
گوشزدهایى که به آنها شده است اهمیت چندانى قائل 

نیستند.
وى ابراز داشت: ما باید نوع نگاه مردم به مصرف راتغییر 
دهیم و آشکار است که مصرف بى رویه انرژى مى تواند 
اثرات بسیار نا مطلوب اقتصادى و زیست محیطى رابه 
همراه دارد و از این رو مدیریــت بهینه  مصرف انرژى 
نیازمند آگاه ســازى است که شــما مروجین مدیریت 
مصرف به خوبى انجام دادید اما متاســفانه این اشکال 
وجود دارد که پس از گوشزدهاى شما به مردم متاسفانه 
برخى از مشــترکین راه پر مصرف بودن را همچنان در 
پیش گرفته انــد و به هیچ وجه متوجــه اهمیت انرژى 

برق نیستند. 
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در حوزه 
ادارات نیز ما با تمام تالشــى که براى فرهنگ سازى و 
کاهش مصرف برق داشته ایم متاسفانه بسیارى از ادارات 
توجه کافى را نداشــته و همچنان به مدیریت مصرف 

بى توجه هستند. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مدیریت مصرف برق 
تنها در کشور ما اعمال نمى شود بلکه در تمام دنیا  تنظیم 
و تعدیل میزان مصرف از اهمیت چشمگیرى برخورد ار 
است ولى در کشور ما مشــترکین بد مصرف هیچ یک 
از راهکارهاى پیشنهادى را براى تغییر الگوى مصرف 

انجام نمى دهند. 
وى بیان کرد: اگر در شــرایط اقتصــادى امروز تغییر و 
اصالح تعرفه صورت گیرد مــردم دچار چالش خواهند 
شــد که این فرایند را مردم با مدیریــت مصرف برق 

مى توانند حذف کنند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان:

باید نوع نگاه مردم به مصرف 
انرژى را تغییر دهیم

به گزارش روابط عمومى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد، آیین تکریم و معارفه سرپرستان قدیم و جدید 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد، با حضور معاون 
بین الملل و امور دانشــجویان غیرایرانى دانشگاه آزاد 
اسالمى و مدیران شهرستان نجف آباد و استان اصفهان 

برگزار شد.
سرپرســت جدید دانشــگاه آزاد 
نجف آبــاد در جمع مســئوالن، 
 کارکنان و اعضــاى هیئت علمى 
دانشگاه آزاد اســالمى نجف آباد 
اظهــار کــرد:  اعتقــاد داریم که 
دانشــجو به عنــوان نیــروى 
متخصص، آینده کشــور را رقم 
خواهد زد. ارائــه آموزش همراه با 
تخصص به دانشجو از رسالت هاى 
ماست که ان شاءا... در این زمینه 
با وجود استادان و اعضاى هیئت 

علمى توانمندى که در این واحد دانشگاهى وجود دارد، 
به آن دست خواهیم یافت.

دکترفرید نعیمى ســپس به بیان اجمالــى اهداف خود 
پرداخت و تأکید کرد:  استفاده از خرد جمعى در مدیریت 
دانشــگاه، احترام متقابــل و رعایت شــأن کارکنان، 
دانشجویان و استادان، پایبندى به قوانین و ایجاد نظم 
و انضبــاط، ایجاد آرامش فکــرى و روحیه صمیمیت، 
توجه به رفاه همکاران، پرهیز از هرگونه حاشیه سازى 

و تالش در ایجــاد وحدت، ایجاد انگیــزه و تالش در 
راســتاى افزایش بهره ورى، ایجاد شــفافیت در تمام 
حوزه هاى تصمیم گیرى و تصمیم سازى، استفاده از تمام 
ظرفیت هاى انسانى واحد و تحول آفرینى، ایده پردازى 
و حل مســئله از مهم ترین برنامه هاى آتى دانشــگاه 

خواهد بود.
گفتنى است  نعیمى با مدرك تحصیلى دکترى تخصصى 
مهندسى مواد و عضو هیات علمى واحد نجف آباد است 
که سوابقى از جمله رئیس مرکز تحقیقات مواد پیشرفته 
در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد، رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد شهر مجلســى ، رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد شهرضا و رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى 

واحد خمینى شهر را در کارنامه خود دارد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد معرفى شد 

شــرکت پاالیش نفت اصفهان جزو 10 شــرکت برتر 
بورس کاال در آبان ماه شد.

براســاس ارزش فروش محصوالت شرکت ها در بازار 
فیزیکى بــورس کاالى ایران طى آبان ماه امســال، 
فوالد مبارکه اصفهان، شرکت ملى صنایع مس ایران، 
فوالد خوزســتان، ذوب آهن اصفهــان، پاالیش نفت 
اصفهان، پتروشیمى تندگویان، فوالد هرمزگان جنوب، 

پاالیش نفت تهــران (تندگویان)، پتروشــیمى اروند، 
ســازمان توســعه و نوســازى معادن و صنایع معدنى 
ایران لقب 10 شــرکت برتــر بــورس کاال را به خود

 اختصاص دادند.
شرکت پاالیش نفت اصفهان با معامله 194 هزار و 100 
تن وکیوم باتوم، لوب کات ســبک و سنگین در جایگاه 

پنجم قرار گرفته است.

شرکت پاالیش نفت جزو 10 شرکت برتر بورس کاال شد 

جمعى از کارکنان شرکت فوالد مبارکه در روز 
پنجشــنبه 4 آذرماه و در آستانه سالروز تشکیل 
بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینى 
رحمه ا... علیه، بــا حضور در مرکــز فرهنگى 
توان بخشى جانبازان شــهید مطهرى اصفهان 
از جانبازان حاضر در این آسایشــگاه دیدار و با 
اهداى شاخه هاى گل به تکریم ایشان پرداختند.
در ایــن بازدیــد، خاطــرات دفــاع مقدس و 
صحبت هاى جانبازان ســرافراز از زبان ایشان 
براى حاضران گفته شــد و در فضایى بســیار 
صمیمــى و معنوى یاد و خاطره رشــادت هاى 
شــهدا و رزمندگان ایثارگر دفاع مقدس براى 

آن ها بازگو گردید.
کارکنان شــرکت کننده در ایــن بازدید که به 
نمایندگى از کارگران پرشــمار شــرکت فوالد 
مبارکه حضور پیدا کرده بودنــد، در مواجهه با 
هرکدام از جانبازان سرافراز بر عظمت و بزرگى 
کار رزمندگان دفاع مقدس و ایثارگران 8 سال 
دفاع مقدس تأکید کردند و صبر همراه با صالبت 
جانبازان عزیز را نشانه قدرت معنوى و باور عمیق 

ایشان به آرمان هاى انقالب اسالمى دانستند.
در این دیــدار همچنین برخــى از جانبازان از 
تالش ها و فعالیت هاى کارکنان شرکت فوالد 
مبارکه به نیکى یاد کردند و خدمات این شرکت 
در عرصــه صنعت کشــور را امــرى مقدس و 
ضرورى برشــمردند و ابراز داشتند: جهاد امروز 
فرزندان این مرزوبوم حرکت در مســیر کسب 

موفقیت هاى اقتصادى و صنعتى است.

بازدید از جانبازان 
آسایشگاه شهید مطهرى 


