
محمد رضا مجلسى -شهردار تودشک

گزارش عملکرد مالى در مقایسه با بودجه مصوب 
شهردارى تودشک مربوط به سال 1399

عملکردمصوب/اصالحیهشرحردیف
مأموریت ها

15,835,00016,793,860کالبدى وشهرسازى1

محیط زیست وخدمات 2
5,425,2606,023,365شهرى

60,06065,604ایمنى و مدیریت بحران 3
7,931,7009,011,045حمل و نقل و ترافیک4
18,921,98020,762,063خدمات مدیریت5
126,000143,000اجتماعى و فرهنگى6

48,300,00052,798,937جمع کل مأموریت ها
تبصره پرداخت بدهى هاى قطعى 

1,700,0002,089,566شده سنواتى

عملکردمصوب/اصالحیهشرحردیف
درآمد

21,912,00025,198,721درآمدهاى ناشى ازعوارض عمومى110000
1,450,0001,794,977درآمدهاى ناشى ازعوارض اختصاصى شهردارى120000

بهاى خدمات ودرآمدهاى مؤسسات انتفاعى 130000
498,000568,506شهردارى

2,890,0003,300,032درآمدهاى حاصل ازوجوه و اموال شهردارى140000
3,500,0003,607,054کمک هاى اعطائى دولت وسازمانهاى دولتى150000
550,0009,295,414اعانات،کمک هاى اهدائى و دارائى ها160000
30,800,00043,764,704جمع کل درآمدها100000
19,200,00021,040,348جمع کل منابع حاصل ازواگذارى دارایى سرمایه اى200000
00جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى مالى300000

50,000,00064,805,052جمع کل منابع شهردارى

ارقام به هزارریال مى باشد

50,000,00064,805,052منابع بودجه کل تلفیقى شهردارى

00منابع سازمانها *شرکت ها و مؤسسات

00کسر مى شود: ارقامى که دوبار منظور شده است

وضعیت عملکرد شهردارى
               9,916,549 مازاد درآمد بر هزینه 

50,000,00054,888,503جمع کل مصارف شهردارى

مصارف سازمانها * شرکتها و 
00مؤسسات

کسر مى شود : ارقامى که دوبار 
00منظور شده است

50,000,00054,888,503مصارف بودجه کل تلفیقى شهردارى
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معاون مطبوعاتى و اطالع رســانى وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمى اعالم کرد: على رغم وجود محدودیت ســفر 
ناشى از کرونا، بیش از 500 خبرنگار از 226 رسانه خارجى، 
انتخابات 1400 کشــورمان را پوشــش خواهند داد. این 
رسانه ها از 39 کشــور جهان بوده و هماهنگى الزم براى 
ورود و فعالیت خبرى آنان فراهم شده است. محمد خدادى 
افزود: از این تعداد 336 خبرنگار خارجى مقیم تهران هستند 
و  براى بیش از 160 خبرنگار خارجى نیز روادید مطبوعاتى  
صادر شده اســت. وى اضافه کرد: 83 رسانه از 20 کشور 
جهان، این رویداد ملى را پوشش مى دهند که به 37 رسانه 
تلویزیونى، 27 روزنامه، 8 خبرگزارى، 6 رسانه رادیویى و 5 

مجله و سایت خبرى تقسیم بندى مى شوند. خدادى گفت: 
خبرنگاران خارجى که قرار است انتخابات 1400 را پوشش 
خبرى بدهند، از کشورهاى آمریکا، انگلیس، ایتالیا، بحرین، 
بلژیک، ترکیه، نروژ، سوئد، دانمارك، چین، روسیه، ژاپن، 
سوئیس، فرانسه، آلمان، اتریش، اســپانیا، استرالیا، هلند، 
قطر، کره جنوبى، کره شمالى، کانادا، کلمبیا، کویت، لبنان، 

لوکزامبورگ، یمن، پاکستان، نیجریه، و... هستند.
به گفته معاون مطبوعاتى، ژاپن با 25 خبرنگار و پس از آن 
فرانسه، قطر، ایتالیا و آمریکا به  ترتیب با 24، 18، 15 و 12 
خبرنگار داراى بیشترین خبرنگاران و عوامل خبرى حاضر 

در این انتخابات خواهند بود.

حجــت االســالم والمســلمین حســن روحانى در 
جلســه هیئت دولت گفت: حتمًا مســئولین امر این را 
باید در یک ســند ترســیم کنند که اگر برجام نبود در 
سال هاى بعد چه مى شد. این ســند کار بزرگ ملت ما 

هست.
روحانى ادامه داد: ســند دومى که باید ترسیم شود این 
است که اگر برجام در سال 97 توسط فردى که داراى 
بیمارى روانى بود و متأسفانه در آمریکا مسئولیت کاخ 
سفید را به دست گرفته بود، اگر این بیمار روانى نمى آمد 
و آدم سالمى رئیس جمهور مى شد و روند سال هاى 94 
و 95 اگر ادامه پیدا مى کرد، ترسیم این وضعیت از لحاظ 

اقتصادى کار سختى نیست.
رئیس دولت دوازدهم یادآور شــد:  اگر این دولت نبود 
و دیگران جاى ما بودند شــک نکنید حتمًا امروز فصل 
7 منشورســازمان ملل متحد و همه قطعنامه ها بر سر 

کشور بود. 
روحانــى تأکید کــرد: مقاومت مــردم ایــران امروز 
آمریکایى ها را ســر به زیر به پاى مذاکرات وین آورده 
است. در نقطه پایان تحریم هستیم. حاال نمى دانم چرا 
این قلم یک ذره کند شد و در حالى که تنها باید دو کلمه 
و یک نقطه نوشته شــود، این قلم ُکند شده ولى به هر 

حال در نقطه پایان تحریم هستیم.

500 خبرنگار خارجى 
انتخابات را پوشش مى دهند

در نقطه پایان تحریم هستیم 
اما قلم ُکند شده است

محسن هاشمى 
دچار حادثه شد

محسن هاشمى، رئیس شوراى    فارس|
شــهر تهران درباره علت مراجعه به بیمارستان 
اظهار کرد: هنگام تمرین دوچرخه سوارى زمین 
خوردم و بازویم شکست. وى افزود: قرار بود سه 
شنبه هفته آینده با پیروز حناچى، شهردار تهران 
جهت حمایت از سیاســت دوچرخه سوارى از 
دوچرخه استفاده کنیم ولى از آنجایى که قبًال از 
دوچرخه برقى استفاده نکرده بودم حین تمرین 
در پارکینگ منزل دچار زمین خوردگى شــدم. 
رئیس شوراى شهر تهران گفت: دوچرخه برقى 
را حین تمرین در دور باال گذاشتم و به اصطالح 
جسارت به خرج دادم ولى متأسفانه دچار حادثه 

شدم.

فروش نیم میلیون نسخه 
سید عباس صالحى وزیر فرهنگ و    صبا|
ارشاد اسالمى در صفحه شخصى خود نوشت: در 
آخرین روز طرح بهارانه کتاب تا ساعت 16، بیش 
از 544 هزار کتاب به مبلغ حــدود 210 میلیارد 
ریال از کتابفروشى هاى کشور خریدارى شد. در 
بهارانه کتاب سال 99 حدود 117 میلیارد ریال و 
304 هزار کتاب خریدارى شد. نزدیک 80 درصد 

افزایش، خبر خوب این دوره است.

من رئیس قوه نمى شوم
  مهر | حجت االســالم غالمحســین 
محسنى اژه اى در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سئوالى مبنى بر اینکه گمانه زنى هایى از انتخاب 
شما به عنوان ریاست قوه قضاییه اعالم مى شود، 
آیا این موضوع را تأییــد مى کنید یا خیر، اظهار 
کرد: این حرف ها شــایعه است. وى در پاسخ به 
سئوال دیگرى مبنى بر اینکه اگر آیت ا... رئیسى 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب شــوند، شما در 
قوه قضاییه باقى مى مانید یا خیر، گفت: در قوه 
قضاییه باقى مى مانم و تصمیم ندارم از قوه بروم .

ویندوز 11 لو رفت
در چند روز گذشته شایعاتى به    ویجیاتو|
انتشار ویندوز 11 در آینده نزدیک اشاره داشته اند 
و اکنون تصاویرى از آن لو رفته است. چند روزى 
است که شــایعات مختلف به ویندوز جدیدى 
اشاره دارند و احتماًال دو هفته دیگرى به صورت 
رســمى از این سیســتم عامل رونمایى خواهد 
شــد. طرفداران انتظار دارند ویندوز 11 محیط 
کاربرى جدید، باگ هایــى کمتر و قابلیت هاى 
پیشرفته ترى داشته باشد. روز سوم تیر ماه منتظر 

رونمایى از نسخه بعدى Windows باشید.

تکذیب دریافت غرامت جنگ 
  ایسنا| معاون حقوقــى و امور مجلس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران با تکذیب شایعات 
بى اســاس در مورد ثبت نام از ایثارگران براى 
دریافت غرامت جنگ تحمیلى تأکید کرد: این 
شــایعه که در فضاى مجازى و با برنامه ریزى 
برخى افراد مغــرض صورت گرفتــه تکذیب 
مى شود و جامعه معزز ایثارگرى بدانند هر گونه 
تکمیل فرم یا جمــع آورى اطالعــات در این 
خصوص کذب است و ایثارگران به خبرهاى غیر 

موثق در این خصوص توجه نکنند. 

ضرر «رونالدو» به 
کوکاکوال

حرکت «کریستیانو رونالدو» در    بهار |
نشست خبرى قبل از دیدار برابر مجارستان که 
نوشــابه کوکاکوال روى میز را کنار زد و توصیه 
کرد آب بخورید، باعث ضرر میلیاردى شــرکت 
کوکاکوال شد. سهام این شرکت از 242 میلیارد 
دالر به 238 میلیارد دالر رســید تا یک حرکت 
فوق ســتاره پرتغالى، چنین تأثیرى روى سهام 

شرکت داشته باشد.  

زمان اعالم نتیجه انتخابات 
ریاست جمهورى

ســخنگوى ســتاد انتخابات    شبکه خبر |
کشــور گفت: نتایج انتخابات ریاســت جمهورى 
1400 تا ظهر شــنبه 29 خرداد اعالم مى شود. سید 
اسماعیل موسوى که در برنامه «صبح بخیر ایران» 
شبکه یک سیما ســخن مى گفت افزود: درگذشته 
از وزارت کشور مســتقیمًا با خود شعبه ها در ارتباط 
بودیم و صورت جلسه هر شــعبه بالفاصله در ستاد 
کشور قابل رؤیت بود. در این دوره قرار است همزمان 
از شــعبه نتایج و صورت جلســه به وزارت کشور و 
شوراى نگهبان ارسال شــود و این باعث تسریع و 
تجمیع در جمــع بندى و اعالم نتایج خواهد شــد، 
بنابراین پیش بینى ما این اســت که تا پیش از ظهر 
شــنبه نتایج انتخابات ریاســت جمهورى را اعالم 

کنیم.

ضرورت رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشتى 

  خبرگزارى صدا و سیما | ســخنگوى 
وزارت بهداشــت گفــت: رعایت شــیوه نامه هاى 
بهداشتى مصوب از ســوى نامزدها، عوامل اجرایى 
و مردم جهت برگــزارى انتخاباتى به دور از هرگونه 
خطر بیمارى کرونا، امرى الزم و ضرورى است. سیما 
سادات الرى درباره برگزارى انتخابات با رعایت شیوه 
نامه هاى بهداشتى، بیان کرد: ستاد انتخابات کشور با 
همکارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، 
شــیوه نامه هاى بهداشــتى مورد نیاز در برگزارى 
انتخابات پیش رو را تهیه کرده است تا سالمت رأى 
دهندگان و مجریان برگزارى انتخابات به شــکلى 

مطلوب تأمین شود.

23 نامزد براى 4 کرسى
نتخابــات    خبرگزارى صدا و سیما | ا
دومین میان دوره اى پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبرى همزمان بــا انتخابات ریاســت جمهورى، 
28 خرداد برگزار مى شــود. ســتاد انتخابات کشور 
اعالم کرده کــه ایــن انتخابات در اســتان هاى 
تهران با 16 نامزد، خراســان رضوى با ســه نامزد، 
قم بــا دو نامــزد و مازندران بــا دو نامــزد برگزار 

مى شود.

حس بزرگ تر شدن 
  پانا | با نزدیک شدن به زمان انتخابات شور 
و هیجان رأى دادن در میان رأى اولى ها نیز بیشتر 
مى شــود، چرا که قرار اســت براى نخستین بار در 
سرنوشــت کشــور خود با دیگر هم میهنان سهیم 
شــوند و با انتخابى شایسته به پیشــرفت و آبادانى 
کشور کمک کنند. یک دانش آموز رأى اولى در این 
باره اظهار کرد: من نیز امســال به عنوان یک رأى 
اولى این تکلیف مهم را با انتخاب درست و شایسته 
انجام خواهم داد تا به وظیفه خــود در قبال میهنم 
عمل کنم. او تأکید کرد: شرکت در انتخابات آن هم 
براى اولین بار حس بزرگ تر شدن و عاقل تر شدن 
در مسائل سیاسى کشــور را به من القا کرده است و 
به هیچ عنوان دوست ندارم که این حس را از دست 

دهم.

نتیجه انتخاب 
فرد اصلح 

فرمانده کل    خبرگزارى صدا و سیما |
ارتش به انتخابات ریاست جمهورى در روز 28 خرداد 
اشاره و خاطرنشان کرد: جمعه روز انتخابات و تعیین 
سرنوشت چهار سال آینده است؛ لذا باید به آن توجه 
ویژه داشته باشیم. در این روز سرنوشت چهار سال 
آینده کشور را براى قوى تر شــدن و همچنین کم 
شدن و از بین رفتن مشکالت تعیین مى کنیم؛ از این 
رو، الزم است که همه در این مورد با نیت خالص به 
میدان بیاییم و بهترین فــردى را که از بین نامزد ها 
تشخیص مى دهیم، انتخاب کنیم تا چهار سال آتى 
دوران بسیار خوبى براى سربلندى هرچه بیشتر ملت 

ایران باشد.

تا انتخابات

در این روزهاى حســاس براى خلق حماسه اى ماندگار 
در تاریخ انقالب اسالمى بهتر است به چرایى شرکت در 

انتخابات 28 خرداد 1400 فکر کنیم.
انقالب شــکوهمند اســالمى ایران، انقالبى مردمى و 
برگرفته از رأى مردم اســت و در 28 خرداد ماه بار دیگر 
با حضور حماسى آحاد جامعه در پاى صندوق هاى رأى 
نشــان خواهیم داد که این نظام یک نظام مردم ساالر 

دینى و متکى بر آراء مردم است.
در 28 خرداد انتخاباتى مهم و تأثیرگذار در ایران اسالمى 
برگزار مى شود و محور مهم این میدان انتخاباتى، خود 
مردم و حضورشــان در پاى صندوق هاى رأى است. با 
نزدیک شدن به زمان انتخابات این سئوال در ذهن ها از 
جمله جوانان و رأى اولى ها خطور پیدا مى کند که چرا باید 

در انتخابات شرکت کنیم؟
در طول حیات نظام مقدس جمهورى اسالمى هر گاه که 
مشکالتى براى کشور حادث شده است مردم با رغبت 
بیشترى در پاى صندوق هاى رأى حاضر شده تا جواب 
دندان شــکنى به کینه هاى دشمنان قسم خورده نظام و 

انقالب بدهند.
انتخابات در هر کشور و مشارکت مردم منجر به باال رفتن 
قدرت سیاسى آن کشور مى شود و نظام هاى مردم ساالر 
اداره کشــور را از راه اتکا به آراء عمومى پیش مى برند و 
تعیین سرنوشت مردم مى بایســت با شرکت و انتخاب 
خودشان اتفاق بیافتد و هر تغییرى فقط از مسیر صندوق 

رأى میسر است.
این انتخابات در گام دوم انقالب براى اقتدار ایران مهم 
است و براى همین دشمنان تالش دارند با تبلیغات منفى 
مانع از حضور مردم در انتخابات شوند. دشمنان با تزریق 

ناامیدى در جامعه درصدد کاهش مشــارکت مردم در 
انتخابات هستند تا بتوانند برنامه هاى بعدى مقابله با نظام 

و انقالب را ادامه دهند.
مردم ایران اســالمى از آغاز پیروزى انقالب اســالمى 
تاکنون با انــواع تهدیدها و تحریم ها روبــه رو بوده اما 

انتخابات در آن تعطیل نشده و این بار نیز مردم در این امر 
خطیر سهیم خواهند شد و اجازه خودنمایى به دشمنان 

را نخواهند داد.
منافع نظام مقدس جمهورى اســالمى ایران در برپایى 
انتخاباتى سالم، با مشارکت باالى مردم، رقابت جدى، 

شکل گیرى شوراها در تمامى شهرها و روستاها و انتخاب 
رئیس جمهورى مقتدر با رأى حداکثرى است.

دشمنان مى خواهند مردم ایران را خسته نشان دهند اما 
تجربه 42 ساله نشان داده اســت که ملت ایران خسته 

نمى شود بلکه دشمنان را خسته خواهد کرد.

فرمانده انتظامى لرستان گفت: برخورد با عامالن انتشار 
شایعه بچه دزدى در استان همچنان ادامه دارد.

سردار یحیى الهى در جمع خبرنگاران در خصوص برخورد 
با عامالن ایجاد شایعه بچه دزدى در لرستان اظهار کرد: 
خبر منتشــر شــده درباره فعالیت تیمى از افغانستان و 
پاکستان در لرســتان که بچه ها را مى دزدند، شایعه اى 
بیش نبود و همین جوها منجر به ایجاد احســاس عدم 

امنیت در جامعه مى شود.
وى با بیان اینکه مردم باید دقت داشــته باشند که اخبار 
و اطالعات را از مراجع انتظامى و نظامى و رســانه ها و 
خبرگزارى هاى رسمى کشــور دنبال کنند و به شایعات 
فضاى مجازى توجه نداشته باشــند، تصریح کرد: خبر 
وجود باند بچه دزدى در لرســتان یک خبر 100 درصد 
کذب بود که در همان زمان از سوى ما و از سوى پلیس 

فتا تکذیب شد.
فرمانده انتظامى لرستان گفت: مســببان این شایعه را 
شناسایى کردیم که یک نفر خانم و دو تا سه نفر آقا بودند.

براى داشــتن یــک انتخاب درســت و    ایسنا|
اصلحکاندیداى انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا، مشارکت حداکثرى در انتخابات 
28 خرداد از اهمیت خاصى برخوردار است، به طورى که 

این دو مقوله مکمل یکدیگر هستند.
نیاز جوامع به جلوگیرى از هرگونه هرج و مرج و بى نظمى، 
ایجاب مى کند که عده اى به نمایندگى از ســوى مردم، 
اداره امور کشــور و تعیین چهارچوب اداره آن را بر عهده 
بگیرند. در نظام جمهورى اسالمى ایران بر اساس اصل 
ششم قانون اساسى امور کشور باید به اتکاى آراء عمومى 
اداره شــود. با توجه به این اصل، در جمهورى اسالمى 
ایران، اداره حکومت و قانونگذارى در چهارچوب اصول 
قانون اساسى با اداره و نظر ملت تعیین مى شود و برگزارى 
انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواســت مردم است و 
رأى دادن در نظام اسالمى نیز تکلیفى اجتماعى و الهى 

تلقى مى شود.
انتخابات گزینش و انتخاب بهترین هاست و در این میان 
انتخاب درست مردم در روز 28 خرداد مى تواند در چهار 

سال آینده بسیارى از مشکالت کشور را حل کند که این 
انتخاب درست بدون مشارکت حداکثرى شهروندان در 
انتخابات میسر نیست. مشارکت حداکثرى نه تنها منجر 
به انتخاب درست مى شود، بلکه کشور را در برابر دشمنان 
داخلى و خارجى بیمه مى کند. بر اساس ضوابط مشخص 
شــده در قانون اساســى مردم با حضور خود در صحنه 

انتخابات، رئیس جمهور انتخاب مى کنند و به این ترتیب 
حق و سهم خود را در اداره کشــور به یک فرد که او را از 
هر جهت مناسب و همسو با خواسته هاى خود تشخیص 
دادند، تفویض مى کنند و همچنین با انتخاب نمایندگان 
خود در شوراهاى اسالمى شهر و روستا در اداره بهتر امور 

شهر نقش ایفا مى کنند.

«نوید عبدزاده» آرایشگرى است که اصالح سر بازیکنان 
تیم هاى ملى، استقالل و پرسپولیس را برعهده دارد. او که در 
اردوى بازیکنان تیم ملى کشورمان در کیش قبل از سفر به 
بحرین براى انجام بازى هاى انتخابى جام جهانى 2022 قطر 
در کنار ملى پوشان بود و اصالح موهاى بازیکنان را انجام 
داد، با روزنامه «خراسان» گفتگوى جالبى انجام داده است. 

بخشى از سخنان او در این گفتگو را بخوانید.
اولین فوتبالیســتى که موهایش را زدم، غالمرضا رضایى 
بود. من یک رفیق عکاس دارم. سال 87 یا 88، یک روز به 
من زنگ زد که نوید، فالن بازیکن براى عکاسى اینجاست، 
مى آیى موهایش را مرتب کنى؟ شاید باور نکنید، ولى من با 
یک سشوار زدن، شدم آرایشگر فوتبالیست ها. آقاى غالمرضا 
رضایى از سشوار زدن من خوشــش آمد، بعد هم من را به 
اردوى پرسپولیس دعوت کرد. االن هم پرسپولیسى ها و هم 

استقاللى ها مشترى من هستند.
■ قبًال که شبکه هاى  اجتماعى نبود، مثًال مدل موى بکهام 
مد بود و خیلى جوان ها دنبال مدل موى او یا کاناورا بودند. 
اما االن خیلى ها براى خودشــان مدل مو اختراع مى کنند! 
مى گویند ســمت راســت را کوتاه تر کن، باالیش فالن 

و... االن مشــترى نظر مى دهد. البته بعضى ها من را قبول 
دارند و مى گویند هرطور که زیباتر مى شویم، موهاى مان 

را اصالح کن.
■ کى روش قبل از جام جهانــى از طریق مترجمش با من 
آشنا شده بود و چند بار موهایش را اصالح کرده بودم. بعضى 
بازیکن ها به من لقب پسر کى روش داده بودند، چون خیلى 
کارم را قبول داشت و در بیشتر اردوهاى تیم ملى همراه شان 

بودم.
■ مدل موى رامین رضاییان کــه در جام جهانى زدم، جزو 
چهار مدل از خاص ترین و فراموش نشدنى ترین مدل موهاى 

جام جهانى 2018 بر اساس گزارش چند سایت ُمد اروپایى 
شد. به طور کلى، مدل موهاى رامین خاص است و خودش 
هم آدم خاص و خوش سلیقه اى اســت. رامین کًال مدل 
موهایش را خودش انتخاب مى کند البته با من هم مشورت 
مى کند، اما خودش در این زمینه، خیلى دقیق است. آن بار 
هم خواست که دورش را خالى تر کند و با مشورت یکدیگر، 

آن مدلى برایش کوتاه کردم که مورد توجه قرار گرفت.
■ چندتا بازیکن دارم که خیلى روى موهایشــان حساس 
هســتند و به من گیر مى دهند. البته اگر بخواهم دقیق تر 
بگویم، مثًال 10 درصــد بازیکنان دنبال مدل موى خاصى 

هستند و خیلى وسواس دارند. اسمشان را نمى گویم، ولى 
بیشترشان استقاللى هستند.

■ از مشترى بر اساس نرخ اتحادیه دستمزد مى گیرم، اما 
بازیکن ها هرچقدر که دوست دارند به من دستمزد مى دهند. 
بعضى ها زیاد مى دهند، بعضى ها کمتر. هرچه که هست، 

راضى هستم. 
■ رکورد من در آرایشگرى براى اصالح مو، 2 دقیقه و 30 
ثانیه است.   من زیر 10 دقیقه مو مى زنم و کل فوتبالیست ها 
هم این را مى دانند. به همین دلیل است که بعضى هایشان 
براى من لقب گذاشتند: سریع ترین آرایشگر ایران، شوماخر 

آرایشگرى ایران.
■  خیلى از فوتبالیست هاى ما به دست آرایشگر اعتقاد دارند، 
یعنى مى گویند دستش براى مان آمد دارد. مثًال رفته بودم 
موهاى خســرو حیدرى را کوتاه کنم و همان روز دخترش 
صحیح و سالم متولد شد. او همیشه به من مى گوید وقتى 
پیش تو مى آیم، اتفاقات خوبــى در زندگى و زمین فوتبال 

براى من مى افتد.
■ معموًال موهاى بازیکن ها را هــر دو هفته و بعضى ها را 
که حساس تر هستند، هفته اى یک بار اصالح مى کنم و به 

خصوص قبل از بازى ها پیش من مى آیند.

28 خرداد 1400 ، گام دوم انقالب، گام اول تغییر در قرن جدید

فردا؛ براى ایران...

روزى براى انتخاب درست

با کسى که اصالح سر مشهورترین فوتبالیست هاى ایران دست اوست آشنا شوید

من شوماخر آرایشگرى ایران هستم!

توضیح پلیس لرستان
 در مورد کودك ربایى ها

آرمان کیانى

  محمد رضا یوسف نژاد / خبرگزارى مهر |
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آذین انتخاباتى اصفهان
مدیـر کل ارتباطـات و امـور بیـن الملل شـهردارى 
اصفهـان گفـت: اداره کل ارتباطـات شـهردارى 
اصفهـان، دو مجموعـه طـرح را آماده کـرده که هر 
مجموعه، شامل هفت طرح متفاوت و در بیش از 100 
نقطه از شـهر نصب شده اسـت.ایمان حجتى افزود: 
سازمان فرهنگى اجتماعى شهردارى اصفهان، 440 
پایه سـیمانى و 150 تک پایه و استند در سطح شهر 
نصب کرده و بخشى از ظرفیت تبلیغاتى این سازمان 
در اختیار دیگر سـازمان ها قرار گرفته است که از آن 
جمله، مى توان به 17 عرشـه بر روى بدنه پل هایى، 

چون 25 آبان اشاره کرد. 

تصادف در بلوار صفه 
سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: یک دستگاه کامیون میکسر 
سـاعت 10 و 19 دقیقه صبح روز چهارشنبه از سمت 
پل شهید سـتارى به سـمت سـه راه حکیم نظامى با 
هشت دستگاه خودروى سـوارى برخورد کرد. فرهاد 
کاوه آهنگران افزود: این حادثه مصدوم جانى نداشت 

اماخودرو ها آسیب جدى دیدند.

درج پیام هاى
 مصرف بهینه 

درج پیام هـاى مصرف بهینـه آب بر مخـازن ذخیره 
و تانکرهاى آبرسـانى در حدود هزار روسـتاى استان 
اصفهـان آغاز شـد. مدیـر روابـط عمومـى و آموزش 
همگانى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت : 
تاکنون 120 پیام صرفه جویى بر مخازن و تانکرهاى 
ثابت در 40 روستا در شهرستان هاى اردستان، نطنز، 
فریدن، فریدونشهر و سمیرم چاپ شده است. مهرداد 
خورسندى هدف از این شعار نویسى را آشنایى هر چه 
بیشـتر روسـتاییان با مبانى و مفاهیم مصرف درست 

آب عنوان کرد.

اصالح خط انتقال آب 
عملیات اصالح شـبکه آب پایگاه هوایی هاشـم آباد 
و مجتمع دلگشـا کوهپایه به دلیل فرسـودگى و بروز 
حوادث روزانه و هـدر رفت آب انجام شـد. به گزارش 
روابط عمومى آبفـا منطقه کوهپایـه، در این عملیات 
بیش از هزار متر لوله پلـی اتیلن با قطر 160 میلی متر 
اجرا و یک باب حوضچه به همراه نصب شـیر آالت و 
شیرهوا احداث شـد. هزینه اجراي این طرح بالغ بر 3 
میلیارد ریال بوده که از محل ارزش افزوده فرمانداري 

تامین اعتبار شده است.

تمدید مجوز رانندگان 
مدیر عامل سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شهردارى با اشـاره به احتمال بازگشـایى مدارس در 
سال تحصیلى آینده گفت: هشت هزار راننده سرویس 
مدرسه کالنشهر اصفهان باید براى تشکیل یا تمدید 
مجوز هاى خـود اقدام کنند. هـادى منوچهرى افزود: 
رانندگان حمل و نقل سـرویس مـدارس داراى بیمه 
تأمین اجتماعى و عالقه مند به سرویس دهى در بخش 
خصوصى باید قبل از پایان اعتبار مجوز هاى خود، آن 
را تمدید کـرده تا با تعویق بیمه تأمیـن اجتماعى خود 
روبرو نشـده و از معافیت حضـور در طـرح زوج و فرد 

استفاده کنند.

انتخابات تمام مکانیزه
دبیر ستاد انتخابات استان گفت: 28 خرداد انتخابات 
شوراى اسالمى شـهر در اصفهان و شاهین شهر به 
صورت تمام مکانیزه و الکترونیکى برگزار مى شـود. 
على اصغر رفیعى افـزود: دقت و سـرعت عمل باال، 
شـفافیت و کاهش هزینه ها از مزیت هاى انتخابات 
تمام مکانیزه اسـت. وى بـا بیان اینکـه در اصفهان 
827 شـعبه و در شـاهین شـهر 81 شـعبه براى اخذ 
رأى پیـش بینـى شـده افـزود: فرآیند شـمارش آرا 
بـا صندوق هـاى الکترونیکـى اخـذ رأى با سـرعت 
باالیى انجام مى شـود و پس از صورت جلسه اعالم 

خواهد شد.

خبر

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان با بیان این 
که همه جبهه دشمن امروز براى ناامید کردن مردم به صف 
شده اند گفت: هیچ کس منکر مشکالت امروز کشور نیست 
اما راه درمان این مشــکالت انتخاب مسئوالنى کاردان و 

خداترس است، نه قهر کردن با صندوق هاى رأى.
سردار سرتیپ دوم پاســدار مجتبى فدا اظهار کرد: امروز 
همه دشمنان انقالب و اسالم متمرکز شده اند بر روى عدم 
مشارکت مردم و رأى ندادن مردم و حاضر نشدن ایشان پاى 

صندوق هاى رأى.
سردار فدا عنوان کرد: ما منکر مشکالت کشور و منکر فشار 
نیستیم اما راه حل آن قهر کردن با صندوق رأى نیست و این 

چیزى را درســت نخواهد کرد و باید بدانیم اگر من و شما 
پاى صندوق رأى نرویم، دیگران مى روند و افراد دیگرى 
را انتخاب مى کنند و سرنوشــت چهار سال دیگر ما را رقم 

مى زنند.
ســردار فدا روز جمعه را میعادگاه حراست از امانتى دانست 
که از شهدا به ما رسیده است و باید به خوبى از آن حفاظت و 

نگهدارى کنیم و در این روز فاتح خرمشهرى دیگر باشیم.
وى عنوان کرد جمعه باید جبهــه مقاومتى دیگر در تاریخ 
انقالب باز کنیم و با رأى خود بــار دیگر با آرمان هاى امام 
و انقالب بیعت کنیــم و صبورى خانواده هاى شــهدا را 

قدردانى کنیم.

افزایش موارد شکار غیرمجاز گونه هاى جانورى در اطراف 
مناطق حفاظت شــده، حاصل از خشکسالى، موجب ورود  

قاطعانه مرجع قضایى استان اصفهان به موضوع شد.
در پى ارائه گزارش وضعیت خشکســالى شــدید و تبعات 
محیط زیستى براى امنیت حیات وحش در جلسه شوراى 
حفظ حقوق بیت المال در امور اراضى و منابع طبیعى استان 
اصفهان توسط مدیرکل حفاظت محیط زیست استان که 
موجب افزایش موارد شکار غیرمجاز ماده آهوان پناهنده به 
مزارع اطراف مناطق شده است، دادستان عمومى و انقالب 
مرکز استان اصفهان به صدور رویه قضایى با قید « فوریت 

و حایز اهمیت » اقدام نمود.

در این  دســتورالعمل قضایى خطاب به دادســتان هاى 
شهرستان ها و رؤساى دادگاه هاى استان اصفهان ضمن  
دستور قاطعانه جهت حداکثر همکارى نیروى انتظامى با 
مأمورین محیط زیست به صورت شبانه روزى، بر اعطاى 
مجوز برقرارى ایست و کنترل و اذن ورود به محل اختفاى 
شکارچیان متخلف قبل از امحاى ادله، تأکید شده و بر مراجع 
قضایى تکلیف شده اســت که در زمان رسیدگى و صدور 
کیفرخواست،  اشــد مجازات براى مرتکبان درخواست و 
احکام ایشان نیز بدون اغماض اجرا و مورد نظارت قرار گیرد.

 در این رویه قضایى بر استفاده از ظرفیت هاى قانونى براى 
حمایت از محیط زیست تصریح و تاکید شده است.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
در خصوص وضعیت و روند واکسیناســیون در اســتان 
اصفهان، اظهار کــرد: در حال حاضر زمــان نوبت دوم 
واکسن افرادى که نوبت اول را دریافت کرده اند رسیده 
است حدود 65 تا 70 درصد سالمندان در استان اصفهان 
واکسینه شــده اند و حدود 30 تا 35 درصد از این گروه 
همچنان در انتظار دریافت واکسن کرونا ویروس هستند.

رضا فدایى ، تصریح کرد: واکسنى که در هفته جارى به 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اختصاص داده شد، براى 
نوبت دوم واکسن بوده و امیدواریم در هفته آینده محموله 
واکسن هاى جدید براى تزریق نوبت اول واکسن سایر 

گروه هاى هدف به دست ما برسد.
وى  با تاکید بر این که واکسیناسیون گروه سنى 65 سال 
به باال هنوز در اســتان شروع نشده اســت، اضافه کرد: 
واکســن هاى موجود تنها براى انجام نوبت دوم ســایر 
گروه هاى هدف است و براى شروع واکسیناسیون گروه 

هدف بعدى نیاز به دریافت واکسن هاى جدید داریم.
وى افزود: حدود شش درصد از مردم استان واکسن نوبت 
اول و حدود دو در صد نیز واکســن نوبت دوم را دریافت 
کرده اند و هنوز تا رسیدن به انجام واکسیناسیون حدود 
70 درصدى جامعه و آســودگى خاطر راه بسیارى را در 

پیش داریم.

6 درصد اصفهانى ها واکسن 
نوبت اول را دریافت کردند

جمعه خرمشهرى دیگر 
رقم بزنیم

ورود قاطعانه دادستان به افزایش شکارغیرمجاز 

گوشــه و کنار شهر پر شــده از بنرهاى رنگارنگ و 
عکس هاى بزرگ و کوچک داوطلبانى که امســال 
در فضایى متفاوت به خاطر همه گیرى کرونا، تالش 
مى کنند با تبلیغات در سطح شهر و فضاى مجازى 
راهى براى رسیدن به صحن شوراى ششم پیدا کنند.
اگرچه در حضور پررنگ بنرهاى تبلیغاتى ائتالف هاى 
اصلى سیاسى براى راه یابى به شوراى شهر اصفهان، 
پوسترها و بنرهاى چهره هاى مستقل چندان به چشم 
نمى خورد، اما لیست بلند باالیى از 450 نفر داوطلبى 
که در سنین مختلف و با تخصص و سوابق متنوع در 
صحنه رقابت این دوره شوراى شهر اصفهان حاضر 

شــده اند، گویاى قرار گرفتن شــورا در مرکز توجه 
بخش قابل توجهى از جامعه است.

هم زمانى انتخابات ریاست جمهورى با شوراى شهر 
همیشه این دغدغه جدى را مطرح کرده که انتخابات 
شوراها زیر سایه ریاست جمهورى مى رود، اما تجربه 
پنج دوره گذشــته از انتخابات شــوراى شهر نشان 
مى دهد شــوراها همچنان مورد توجه شــهروندان 
هستند و بعد از گذشت 22 سال حاال دیگر شهروندان 
هر شهر مى دانند اعضاى شــوراى شهر قرار است 
چهار سال نماینده آن ها در تصمیم گیرى هاى مهم 

براى سرنوشت شهر باشند.

شورا هم مرکز توجه شده است

مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت: ادارات ثبت احوال 
و دفاتر پیشخوان در اســتان تا پایان انتخابات براى 
تحویل شناسنامه و رفع مشکالت مرتبط با رأى دادن 

فعال هستند.
حســین غفرانى افزود: ثبت احــوال هفته منتهى 
بــه انتخابات به تمامى درخواســت ها بــراى  رفع 
مشکالت شناسنامه اى  و تحویل به متقاضیان اقدام 

مى کند.
وى با تاکید بر اینکه  مدارك مورد نیاز براى  شرکت 

در انتخابات شناســنامه و کارت ملى هوشمند است 
گفت: غیر از شناســنامه با هیچ مدرك دیگرى راى 
گرفته نمى شود و  این مهم به ویژه در پادگانها ، مراکز 
بیمارستانى و کسانى که شاید شناسنامه هایشان در 

دسترس نباشد باید مورد توجه قرار گیرد.
وى افزود: شهروندان کارت ملى هوشمند خود را روز 
راى گیرى همراه داشته باشند زیرا ثبت شماره ملى 
زمان بر اســت ولى از طریق بارُکد روى کارت ملى  

احراز هویت سریع تر صورت مى گیرد.

ثبت احوال آماده تحویل شناسنامه است

ثبت نام دوره هاى آموزشــى تاالر هنــر ویژه ترم 
تابستان تا 30 خرداد در محل تاالرهنر انجام مى شود.
مدیر تاالر هنر با اعالم این خبر گفت: این مرکز خود 
را رقیب آموزشگاه هاى آزاد هنرى نمى داند و تالش 
دارد براى آن دسته از هنرجویانى که توانمندى باالیى 
داشته اما از نظر مالى استطاعت شرکت در دوره هاى 

آزاد را ندارند، فضایى را براى آموزش فراهم نماید.

سعید امامى افزود: دوره هاى آموزشى تاالر هنر شامل 
آموزش بازیگرى تئاتر، فیلم نامه نویســى، نمایشنامه 
نویســى و کارگاه هــاى تخصصى تئاتر اســت که 
مجرب ترین اساتید تدریس این دوره ها را برعهده دارند.

وى ادامه داد: ثبت نام این دوره ها تا 30 خرداد ویژه 
عالقه مندان 15 ســال به باال انجام مى شود که تا 

کنون شاهد استقبال بسیار خوبى بوده ایم.

ثبت نام دوره آموزشى تاالر هنر 

معاون فرهنگى و مطبوعاتى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان اصفهان اعالم کرد که این استان، بر 
اساس میزان کتاب به فروش رسیده در طرح بهارانۀ 

کتاب، جایگاه سوم کشور را از آن خود کرده است.
على حاجى زکى گفت: در طــرح بهارانۀ کتاب که 
از 17 تا 25 خردادماه در کتاب فروشــى هاى سراسر 
کشور آغاز شد، 64 کتاب فروشــى از مرکز اصفهان 
و 16 کتاب فروشى از شهرستان هاى استان (لنجان، 
کاشــان، شــهرضا، نجف آباد، مبارکه و شــهرضا) 

مشارکت داشــتند و اســتان اصفهان با شرکت 80 
کتاب فروشــى در طرح بهارانۀ کتــاب، رتبۀ چهارم 
کشور را از آن خود کرد و بر اســاس میزان کتاب به 
فروش رســیده در زمان اجراى طرح نیز، در جایگاه 

سوم ایستاد.
سال گذشــته نیز اســتان اصفهان با مشارکت 84 
کتابفروشــى در طــرح بهارانــۀ کتاب توانســت 
رتبۀ ســوم را از نظــر میــزان فروش در کشــور 

کسب کند.

سهم اصفهان از بهارانه کتاب

حادثه شعله ور شــدن لوله گاز فرایندى ذوب آهن 
اصفهان در 25 خردادماه سال جارى با اقدام به موقع 
آتش نشانان این مجتمع عظیم صنعتى و با همکارى 
آتش نشــانى هاى منطقه، بدون حادثه انســانى و 

تجهیزاتى، به طورکامل مدیریت و کنترل شد.
معاون بهره بردارى ذوب آهن در این خصوص گفت: 
این حادثه بر اثر سوراخ شدن مسیر گاز کک در یکى از 
مسیرهاى فرعى که مورد استفاده نبود شکل گرفت. 
در واقع، خوردگى و پارگى لوله مسیر مذکور منجر به 

نشت گاز شد و با توجه به هیدروژن فعال در گاز کک و 
همچنین گرماى شدید هوا، شعله ور شد.

مهرداد توالئیان با اشاره به اینکه در مسیرهایى که 
گاز در آن جارى است و مورد استفاده قرار نمى گیرد، 
پوسیدگى لوله رایج است، اظهار کرد: خوشبختانه با 
اقدامات به موقع ، حادثه انسانى و تجهیزاتى نداشتیم 
و براى مهار این حادثه، مســیرهاى گاز بسته شده 
وگاز مهار شده است و به طور کامل این رویداد تحت 

کنترل است.

اقدام به موقع مانع حادثه در ذوب آهن شد

سخنگوى شرکت توزیع برق اصفهان گفت: از خرداد سال 
گذشته تاکنون با همکارى مراجع انتظامى 10 هزار و 526 
دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال غیرمجاز(ماینر) در استان 

کشف و ضبط شده است.
امیر رمضانى اظهار داشت: مالکان این دستگاه ها که در 234 
نقطه استان با مصرف 26 هزار و 315 کیلووات مصرف برق 
غیرمجاز داشتند، بر اساس میزان استفاده غیرمجاز از برق، 

جریمه شدند و انشعاب آنان هم قطع شد.
وى با اشاره به تاثیر حساسیت همه افراد نسبت به مدیریت 
مصرف برق در حفظ محیط زیست ادامه داد: استخراج هر 
بیت کوین، موجب انتشار 300 ُتن گاز کربن در فضا و مصرف 
هر یک کیلووات ساعت برق موجب انتشار یک کیلوگرم گاز 

دى اکسید کربن در َجو مى شود.

وى با اشاره به آغاز زودهنگام موج گرما در بهار 1400 گفت: 
بدلیل گرماى شدید امسال نسبت به سال گذشته، مصارف 
برق خانگى و وسایل سرمایشى بویژه در مناطق گرم زودتر 
از سال گذشته وارد مدار شد که جبران تداوم مصرف بى رویه 
انرژى باید از طریق خاموشى برق مشترکان یا با مدیریت 
بهینه مصرف و همراهــى هدفمند مردم جبران شــود تا 
متوسط مصرف کاهش یابد و تعادل در نظام تولید و مصرف 

ایجاد شود.
رمضانى خاطرنشان ساخت: بخشى از ظرفیت نیروگاه هاى 
برق آبى کشــور بدلیل کاهش نزوالت آسمانى امسال در 
اختیار نیست بر همین اساس 36 درصد از منابع آبى کشور 
کمتر شده که با کاهش فعالیت نیروگاه هاى برق  آبى، تراز 
تولید و مصرف نیز به میزان چهار هزار مگاوات کمتر شده 

است. وى با اشــاره به اینکه حدود600 مگاوات از  مجموع 
2 هزار مگاوات برق مورد نیاز استان در پیک تابستان صرف 
وسایل سرمایشى مى شود، خاطرنشان کرد: انتظار نداریم 
مشترکان، وســایل برقى را بطورکلى از مدار خارج کنند، 
بلکه تقاضاى ما این است که از کولر اضافى استفاده نکنند 
و کولرهاى گازى را نیز روى دماى 25 درجه به باال تنظیم و 

کولرهاى آبى را در دور ُکند استفاده کنند.
رمضانى بیان کرد: هر کولرگازى به اندازه 20 دستگاه تنفس 
مصنوعى برق مصــرف مى کند، لذا مردم باید در شــرایط 
بحرانى شیوع کرونا که بسیارى از هموطنان بیش از پیش 
به دســتگاه هاى تنفس مصنوعى احتیاج دارند از مصارف 
خود بکاهند که این مساله نیاز به آگاه سازى گسترده توسط 

رسانه ها دارد.

کشف  10526 دستگاه ماینر در 
اصفهان طى یکسال

مدیر کل درآمد شــهردارى اصفهــان هزینه نگهدارى 
شهر شــامل هزینه هاى جارى، جمع آورى زباله، رفت و 
روب، نگهدارى فضاى ســبز، آبیارى ها و روشنایى شهر 

در بودجه سال جارى روزانه 
شش میلیارد تومان است.

نادر آخوندى اظهار کرد: در 
ســال 1400 هزینه جارى 
و عمرانى شــهر اصفهان 
روزانه حــدود 21 میلیارد 

تومان است.
وى افزود: در ســال جارى 
از بودجه هفت هزار و 800 
میلیارد تومانى شهردارى 

مرکزى غیر از سازمان ها و شــرکت ها، هزینه عمومى 
شــهر 2200 میلیارد تومان و با احتساب هزینه هایى که 
سازمان ها و شرکت ها در شهر انجام مى دهند، روزانه 26 
میلیارد تومان هزینه نگهدارى شهر اعم از توسعه شهر، 

ایجاد زیرساخت ها و هزینه هاى جارى است که عدد قابل 
توجهى است.

مدیر کل درآمد شــهردارى اصفهان ادامه داد: امســال 
بودجه شهردارى مرکزى 
حدود 7800 میلیارد تومان 
اســت که حدود یک هزار 
میلیارد تومــان (حدود 20 
درصد از بودجه) از آن را با 
منبع درآمدى قانون مالیات 
ارزش افــزوده پیش بینى 
کردیــم که درآمــد پایدار 

محسوب مى شود.
وى گفــت: اختصــاص 
عوارض تولید اکســیژن براى ناژوان، مدیریت هوشمند 
پارك حاشیه اى و هوشمند ســازى اتوبوسرانى از جمله 
مواردى است که به تأمین منابع مالى پایدار شهر کمک 

کرده است.

هزینه نگهدارى روزانه اصفهان؛  6 میلیارد تومان 

نمایشــگاه اولیــن فصل کارتــون خانه 
کاریکاتــور اصفهــان در گالــرى خانه 

هنرمندان گشایش یافت.
مدیرخانه کاریکاتور حوزه هنرى اســتان 
گفت: در این نمایشــگاه 34 اثــر از آثار 
منتخب فصل کارتون بهار 1400 با موضوع 
وعده وعیدها، شعار هاى توخالى است که با 
تکنیک آزاد اجرا شده اند به نمایش گذاشته 

شده است.
پیام پورفالح افزود: این آثار از میان 129 
اثر ارســالى به دبیرخانه این مسابقه براى 
ارائه در نمایشــگاه انتخاب شده و عالوه 
بر اکــران این آثار منتخب در نمایشــگاه 
فیزیکى، 63 اثر که هیــات داوران براى 
راهیابى به نمایشــگاه انتخاب کردند به 
صورت مجازى و در سایت حوزه هنرى به 

نمایش درمى آید.
وى با بیان اینکه در اختتامیه این نمایشگاه 
مراسم اهداى جوایز و معرفى آثار برتر نیز 
برگزار خواهد شد گفت: همچنین منتخبى 
از این آثار در سایت حوزه هنرى اصفهان 

و سایت ایران کارتون منتشر خواهد شد.
این نمایشگاه تا هشــتم تیر از ساعت 16 
تا 19 هــر روز به غیــر از روز هاى تعطیل 
بــراى بازدیــد عالقه منــدان در گالرى 
خانه هنرمندان اصفهــان واقع در خیابان 

آبشاراول - پارك ایثارگران برپاست.

نمایشگاه اولین 
فصل کارتون خانه 
کاریکاتور اصفهان
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داریــوش ارجمند دربــاره عالقــه به تنــوع در نقش 
آفرینى هایش توضیح مى دهد: همیشه تجربه هاى تازه و 
متفاوت را دوست داشته  ام. بازیگر نباید خودش را در قالب 
یک نقش تکرار کند و گاهى پیش آمده که پس از نقشى، 
براى کار بعدى رفته ام و در یــک نقش کامًال متفاوت و 

متضاد بازى کرده  ام.
او در ادامه صحبت هایش با اشاره به نقش هایى که در این 
سالها ایفا کرده است، به ذکر مثالى مى پردازد و مى گوید: 
درست پس از سریال «امام على(ع)» رفتم و در فیلم «آدم 
برفى» و در قالب نقش یک کاراکتــر لمپن بازى کردم. 
میان مالک اشتر و اسى، از زمین تا آسمان فاصله است؛ اما 
دوست داشتم نقش هاى متفاوت را بازى کنم و خودم را 
در قالب یک کاراکتر و نقش محدود نکنم. اتفاقًا پیشنهاد 
نقش هاى تکرارى را هم زیاد داشــته ام؛ اما خیلى از آنها 
را رد کرده ام و منتظر مانده ام تا یک پیشــنهاد متفاوت و 

خاص از راه برسد.
ارجمند در همیــن زمینه به ایفاى نقــش متفاوتش در 
ســریال «تعبیر وارونه یک رویا» که این روزها از شبکه 
آى فیلم در حال بازپخش اســت، اشــاره کرده و عنوان 
مى کند: اگر نگاهى بــه کارنامه بازیگرى من داشــته 
باشــید، متوجه تنوع نقش هایم خواهید شد. مهم ترین 
عاملى که براى بازى در سریال «تعبیر وارونه یک رویا» 
ترغیبم کرد، همین تازه بودن نقش بود. چنین نقشى را در 
فیلم ها و سریال هاى دیگر تجربه نکرده بودم. مصطفى 
کاشفى یک مامور اطالعاتى بلندپایه بود که حفاظت از 
دانشمندان هسته اى کشور را بر عهده داشت. جاى چنین 
نقشى در کارنامه هنرى ام خالى بود و از بازى در سریال 

واقعا لذت بردم.
او ادامه مى دهد: نقشم در «تعبیر وارونه یک رویا» شبیه 
کارهاى قبلى ام نبود که بتوان مابه ازاى بیرونى براى آن 
پیدا کرد. مأموران امنیتى و سربازان گمنام امام زمان(عج) 
مثل اقشار دیگر جامعه نیســتند که بتوان در اطراف خود 

مشاهده و از آنها الگوبردارى کرد. شما وقتى قرار است 
نقش یک پزشک یا معمار را بازى کنید، شبیه آن را در 
جامعه زیاد مى بینید؛ اما کاراکترهاى سریال «تعبیر 
وارونه یک رویا» به دلیل حســاس بودن کارشان، 
معموًال شناخته شده نیستند. این خصوصیات باعث 

شد که نقشم در سریال را دوست داشته باشم.
ارجمند درباره همــکارى با فریــدون جیرانىـ  
کارگردان سریال «تعبیر وارونه یک رویا»ـ  هم 
خاطرنشان مى کند: آشنایى من و آقاى جیرانى به 
سال  ها قبل در مشهد بازمى  گردد. سال هاست 
که ما با هم دوست هستیم؛ اما قسمت نشده بود 
که با هم کار کنیم. خوشــبختانه «تعبیر وارونه 
یک رویا» این فرصــت را فراهم آورد و تجربه 

همکارى خیلى خوبى هم بود.
داریوش ارجمند ادامه مى دهد: سوژه سریال 
«تعبیر وارونه یک رویا» خاص و متمایز بود. 
مخاطب پیش از آن، کمتر ســریالى را با این 
قصه و مضمون دیــده بود. تا پیــش از این 
سریال، کمتر به این شکل متمرکز و واضح 
به فعالیت ســربازان گمنام امام زمان(عج) 
پرداخته شده بود، آن هم در قالب یک قصه 
جذاب و چندالیه. براى ساخت سریال واقعًا 
وقت و انــرژى زیادى صرف شــد و همه 

عوامل زحمت خودشان را کشیدند؛ البته نباید از 
نقش آقاى جیرانى به عنوان نویسنده و کارگردان 

سریال هم به راحتى گذشت. او یک نگاه متفاوت، 
جذاب و بدون شــعارزدگى به مناســبات اطالعاتى و 

امنیتى داشت.
داریوش ارجمنــد در پایان دربــاره فعالیت هاى اخیرش 
توضیح داد: آخرین کارم ســریال «یاور» اســت که به 
تازگى پخش شــد. فعال منتظر پیشــنهاد خوب هستم. 
بسیارى از نقش هایى که براى بازى پیشنهاد مى شوند، 

جذابیت هاى الزم را ندارند.

داریوش ارجمند: 

تجربه هاى متفاوت در 
بازیگرى را دوست دارم
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پوریا ذوالفقارى منتقد سینما با انتشــار متنى اینستاگرامى، 
از شکایت محمدرضا گلزار به دلیل انتشــار رقمى به عنوان 
دســتمزد این بازیگر براى اجراى مســابقه «هفت خوان» 

خبر داد.
ذوالفقارى نوشته است: از تماس پلیس فتا متوجه شدم جناب 
محمدرضا گلزار در کنار نوشتن متن ها و توصیه هایى خطاب 
به خودش مبنــى بر «بى اعتنایى بــه دیدگاه ها و حرف هاى 
دیگران» ظاهرا طاقت نیاورده و از من شکایت کرده اند. من در 
تمام این مدت مى دانستم اگر تکذیبیه اى منتشر شود، اخالقا 
و قانونا باید آن را در صفحه ام منتشــر کنم ولى خب ظاهرا 
جناب گلزار و وکالى شان ترجیح داده اند بازى را این شکلى 
پى بگیرند. مشکلى نیست. آماده ام و طى دو روز آینده به پلیس 

فتا مراجعه خواهم کرد. قصه ما و سلبریتى ها دارد به جاهاى 
جالبش مى رسد...

به نظر مى رسد این شــکایت به دلیل مطلبى صورت گرفته 
که پوریا ذوالفقارى 30 فروردین ماه ســال جارى در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرده بود و در آن مطلب مدعى شده بود 
که محمدرضا گلزار براى اجراى مســابقه «هفت خان» 18 

میلیارد تومان دستمزد دریافت کرده است.
در پى این اتفاق، پلتفرم نماوا نیز در صفحه اینســتاگرام خود 
با انتشار اطالعیه اى نوشت: تمامى قراردادهاى مالى نماوا با 
مهدى منیرى، تهیه کننده برنامه «هفت خان» بوده و تیم نماوا 
در طرح این شکایت نه تنها نقشى نداشته، بلکه از آن مطلع 

هم نبوده است. 

شکایت 
محمدرضا گلزار 
به دلیل افشاى 
دستمزدش!

فرهنگفرهنگ

شکایت
محمدرضا گلزا
به دلیل افشاى
دستمزدش

بیوك میرزایى در فیلم سینمایى مهمانى ازکارائیب نقش فیدل کاسترو را ایفا مى کند.
میرزایى جدیدترین بازیگرى اســت که به جمع بازیگران فیلم ســینمایى «مهمانى از کارائیب» به 
کارگردانى بهزاد فراهانى و تهیه کنندگى شهرام گیل آبادى اضافه شده تا ایفاگر نقش فیدل کاسترو 

در یک قصه عاشقانه باشد.
بهزاد فراهانى فیلمنامه «مهمانى از کارائیب» را بر اســاس کتابى به قلم خودش نوشته و حمیدرضا 

قطبى در نخستین تجربه کارگردانى فراهانى او را به عنوان مشاور کارگردان همراهى مى کند.
تاکنون در این فیلم رضابابک، بیوك میرزایى، شــقایق فراهانى و آذرخش فراهانى مقابل دوربین 
مرتضى پورصمدى رفته اند و بازیگران دیگرى نیز در ادامه کار به جمع هنرمندان این اثر عاشــقانه 

اضافه خواهند شد.
در خالصه داســتان «مهمانى از کارائیب» آمده است: «خیاطى کارکشــته عاشق بانویى شده که 
همسرش را اعدام کرده اند. خیاط به دلیل دلبستگى به رفاقت با دوستش، شجاعت بیان این عاشقانگى 
را ندارد و بانو نیز به دلیل وفادارى به شــوى رفته اش دهان مى بندد و دل را لجام مى زند. این عشق 
پنهان داستان ناتمام بسیارى از مردان و زنان شرقى است؛ عشق هایى که سرانجامش را باید در فلسفه 

شرق جست...».

بیوك میرزایى، «فیدل کاسترو» شد 

 ایرج طهماسب بازیگر و کارگردان باسابقه در حالى که طى 
سال هاى متمادى جز با مجموعه طنز عروسکى «کاله 
قرمزى» در آثار تصویرى دیگر دیده نشده است، در 
آستانه پذیرش اجراى یک برنامه اینترنتى قرار دارد.

طهماســب در حال مذاکره با یکــى از دو پلتفرم 
مطرح براى اجراى یک تاك شوى هفتگى اینترنتى 

است.
بــا توجــه بــه آن کــه مالکیــت حقوقى 
عروســک هاى مجموعــه «کاله 
قرمــزى» در اختیــار ســازمان 
صداوسیما است، برنامه تازه هیچ 
ارتباطــى با عروســک محبوب 

«کاله قرمزى» نخواهد داشت.

ایرج طهماسب مجرى تاك شو مى شود
 ایرج طهماسب بازیگر وک
سال هاى متمادى جز
قرمزى» در آثار تص
آستانه پذیرش اجر
طهماســب در حا
مطرح براىاجراى

است.
بــا توجــه بـ
عروسـ
قرمـ
صد
ارتب
«ک

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون اعتقاد دارد دولت آینده باید بازنگرى در مالیات  هنرمندان داشته 
باشد که بسیارى از کم کاران هم باید این مبلغ گزاف را بپردازند.

فریبا متخصص که به تازگى سریال "روزهاى آبى" او از شبکه پنج سیما پخش شد. درباره مطالبات 
از دولت آینده چنین پاسخ داد:  براى فرهنگ و هنر که تا االن اتفاق خاصى نیفتاده و تنها امیدى که 
دارم مالیات هاى گزافى که تصویب کردند، اجرا نشود و یا دولت آینده آن را بازنگرى کند. چرا که همه 
هنرمندان مدام کار ندارند؛ بسیارى از آن ها در همین شرایط کرونایى یا بیکار بودند و یا به ندرت کارى 
به آن ها پیشنهاد مى شدند. فقط عده اى انگشت شمارند که نام شان را گذاشته اند سلبریتى! تنها چیزى 
که فعًال فکر مى کنم همین مالیات هنرمندان است که شامل بیکار، کم کار و ُپرکار مى شود. امیدوارم 
دولت آینده بتواند جلوِى اجراى این چنینى، پرداخت مالیات هنرمندان را بگیرد و یا این مصوبه و قانون 

را بازنگرى کند.

مطالبه فریبا متخصص از رئیس جمهور آینده

جدیدترین عکس از هادى کاظمى بازیگر سریال قبله عالم 
به کارگردانى حامد محمدى در پشــت صحنه این مجموعه 

طنز منتشر شد.
ســریال قبله عالم به کارگردانى و نویسندگى حامد محمدى 
و تهیه کنندگى منوچهر محمدى یکى از سریال هاى جدید 
شبکه نمایش خانگى است که در مرحله فیلمبردارى قرار دارد.

در سریال قبله عالم که با زبان طنز به زندگى ناصرالدین شاه 
قاجار مى پردازد، بازیگران مطــرح عرصه طنز نقش آفرینى 
کرده اند. هادى کاظمى که با بازى در فیلم و سریال هاى طنز 
به یکى از چهره هاى مطرح در این حوزه تبدیل شده است یکى 
از بازیگران سریال قبله عالم مى باشد که شخصیت صدراعظم 
را ایفا مى کند. این سریال اولین تجربه همکارى حامد محمدى 

با هادى کاظمى است. ســریال قبله عالم بر اساس طرحى از 
حامد محمدى در ژانر کمــدى، خانوادگى به نگارش درآمده 

است. در خالصه داستان سریال قبله عالم آمده است:
«ناصرالدین شاه ملقب به قبله عالم در آرزوى دست یافتن به 
اکسیر آب حیات است. اکسیر توسط طبیب مخصوص تهیه 
مى شود، اما با نوشیدن آن حوادثى پدید مى آید که دستمایه 

سریال کمدىـ  فانتزى قبله عالم است.»
بازیگران سریال قبله عالم عبارتند از:

حامد کمیلى در نقش ناصرالدین شاه، شقایق دهقان در نقش 
مهد علیا، هادى کاظمى در نقش ظل الدوله، سوگل خلیق در 
نقش انیس الدوله، سام درخشــانى، اردشیر رستمى و پژمان 

بازغى.

هادى کاظمى در پشت صحنه سریال «قبله عالم»
ابوالحســن داوودى اعالم کرد که روایت داروغه زاده از اکران نشدن 

«زادبوم» همه ماجرا نیست و این فیلم 8 سال گروگان بوده است.
ابراهیم داروغه زاده معاون اسبق نظارت و ارزشیابى سازمان سینمایى 
در جدیدترین اظهارنظرش درباره تعدادى از فیلم هاى توقیفى در زمان 

مدیریتش، نکات جالبى را مطرح کرده است.
وى درباره فیلم «زادبوم» ساخته ابوالحسن داوودى عنوان کرد: مشکل 

«زادبوم» این بود که حوزه هنرى به عنوان مالک فیلم تمایلى 
به اکرانش نداشت و چند سال مشکالتى بین تهیه کننده و 
کارگردان آن ادامه داشــت و توفیقى در اکران نیز به دلیل 
زمان بر شــدن این ماجرا پیدا نکرد. داروغه زاده در حالى 
مساله فیلم «زادبوم» را به اختالف بین صاحبان اثر تقلیل 

داده است که این فیلم به مدت 8 سال توقیف بود.
در همین رابطه ابوالحسن داوودى با اشاره به اینکه فیلم 
سینمایى «زادبوم» به مدت 8 سال گروگان افرادى بود 

که در همراهى با یکدیگر اجازه اکران 
آن را نمى دادنــد، توضیح داد: 

دوستانى در وزارت ارشاد 
وقت و حوزه هنرى وقت 
با همراهــى یکدیگر 
کارى کرده بودند که 
این فیلم اجازه اکران 

پیدا نمى کرد.
وى افــزود: درنهایت 
من همه سهم فارابى و 
حوزه هنرى را خریدم تا 
مشکالت فیلم حل شود و 
بتوانیم آن را در دوره بعدى 

مدیریت سینما به اکران در آوریم، گرچه باز هم در زمان اکران کمترین 
حمایت ها هم نشد بلکه در بدترین شرایط اکران و فیلم نابود شد.

داوودى درباره روایت داروغه زاده از پرونده توقیف فیلم «زادبوم» توضیح 
داد: نه اینکه درست نباشد ولى بخشى از ماجراست. 

کارگردان فیلــم «زادبوم» بــراى اولین بــار به پنهان نگه داشــتن 
اصالحیه هاى فیلم از وى اشاره کرد و خبر داد: بعدها 
که در شوراى صنفى نمایش مسئولیتى برعهده 
گرفتم بر اساس اســناد موجود در شوراى 
پروانه نمایش متوجه شــدم که دوستان 
ارشاد 8 سال مصوبه این شورا مبنى بر 
چند اصالحیه روى فیلم را به من اعالم 
نکرده بودند و همین امر باعث شده بود 

فیلم سال ها به نمایش درنیاید.
وى با اشــاره به اینکه با این حساب فیلم 
در زمان خودش توقیف کامل 
نبوده است، بیان کرد: این 
فیلم در همــان زمان 
اصالحیه خورده بوده 
ولى افــراد حاضر در 
سازمان سینمایى و 
شورا موضوع را به 
من اعــالم نکرده 

بودند.

باالخره «زادبوم» چرا اکران نشد؟

کارگردان مسابقه تلویزیونى «ایران» از پخش سرى این مسابقه 
تا اواخر تیرماه و تغییرات آن خبر داد.

سعید رضایت گفت: درحال حاضر مشغول ساخت دکور جدیدى 
هستیم که براى سرى جدید این مسابقه طراحى کرده ایم و تمام 
تالشمان این است که از اواخر تیرماه این مسابقه را به آنتن شبکه 

یک سیما برسانیم.
این کارگردان با اشــاره به اینکه مجرى این ســرى از مسابقه 
«ایران» نیز سعید شیخ زاده است، بیان کرد: تغییر زیادى در ساختار 
کلى مسابقه داده ایم، براى مثال در این سرى جدید گروه ها با هم 
مسابقه نمى دهند، تعداد افراد گروه ها به 4 نفر کاهش یافته است 
و تمامى ســواالت درباره ایران و چهار گزینه اى هستند اما با این 

تفاوت که بازى هایى نیز در قالب موسیقى و شعر داریم.
او افزود: در پخش جدید این مســابقه قرار اســت در اســتودیو 
تماشاگران حضور داشته باشــند که تعداد آن ها 40 تن است که 

آن ها نیز پنل هایى را در اختیار دارند که با آن در مســابقه شرکت 
خواهند کرد و در انتها 4 یا 5 نفر از آن ها جوایزى دریافت مى کنند.

رضایت درباره حضور در این مســابقه گفت: تا چنــد روز آینده 
اپلیکیشن مسابقه راه مى افتد و افرادى که عالقه مند به حضور در 
این مسابقه هستند مى توانند با ورود به این اپلیکیشن و پاسخ به 

سواالت آن در این مسابقه حضور داشته باشد.
او افزود: 90 درصد سواالتى که در مسابقه عنوان مى شود در این 
اپلیکیشن قرار دارد و افراد با پاســخ به آن ها مى توانند به راحتى 

مراحل مسابقه را پشت سر بگذارند.
رضایت در پایان توضیح داد: احتماال تا پایان هفته تیزر مســابقه 
روى آنتن تلویزیــون مى رود و تا تقریبــا 20 روز آینده ضبط آن 

شروع مى شود.

سرى جدید مسابقه «ایران» با ساختار جدید تولید مى شود

است.  جالبى را مطرح کرده
زادبوم» ساخته ابوالحسن داوودى عنوان کرد: مشکل 

د که حوزه هنرى به عنوان مالک فیلم تمایلى 
چند سال مشکالتى بین تهیه کننده و  ت و
ه داشــت و توفیقى در اکران نیز به دلیل 
ن ماجرا پیدا نکرد. داروغه زاده در حالى 
وم» را به اختالف بین صاحبان اثر تقلیل 

8فیلم به مدت 8 سال توقیف بود.
والحسن داوودى با اشاره به اینکه فیلم 
8» به مدت 8 سال گروگان افرادى بود 

 یکدیگر اجازه اکران 
د، توضیح داد: 

ت ارشاد 
ىوقت 
کدیگر
ند که 
کران 

نهایت 
رابى و 
ریدم تا 
ل شود و 
ره بعدى 

فیلــم «زادبوم»بــراى اولین بــار به پنهاننگه کارگردان
د اصالحیه هاى فیلم از وى اشاره کرد و خبر
که در شوراى صنفى نمایش مسئولیتى
گرفتم بر اساس اســناد موجود د
پروانه نمایش متوجه شــدم که
8ارشاد 8 سال مصوبه این شور
م چند اصالحیه روى فیلم را به
نکرده بودند و همین امر باعث
فیلم سال ها به نمایش درنیاید.
وى با اشــاره به اینکه با این حس
خودش توقی در زمان
نبوده است، بیان
فیلم در همــ
اصالحیه خو
ولىافــراد
سازمان س
شورا موض
من اعــال

بودند.
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دروازه بان ســپاهان در زمان حضورش در پیکان شاگرد داوود 
فنایى بود و شــاید این دو نفر یک بار دیگر در پرســپولیس به 

هم برسند.
چند روز قبل یک خبرنگار پرتغالى خبر داد که پیام نیازمند 
دروازه بان ملى پوش باشگاه ســپاهان با قراردادى تا 
سال2024 و با بند فســخ 20میلیون یورویى به تیم 
فوتبال پورتیموننزه پیوسته است؛ خبرى که البته 
توسط این دروازه بان تکذیب شد. در ابتداى فصل 
جارى هم بحث پیوســتن نیازمنــد به یک تیم 
پرتغالى مطرح شــده بود ولى او تصمیم گرفت 

همکارى اش را با باشگاه سپاهان ادامه دهد.
با ایــن حــال روى تــاوارس، مربى ســابق 
دروازه بان هاى سپاهان که رابطه اى صمیمى با 
نیازمند دارد، همچنان در تالش اســت تا شرایط 

الزم را براى حضور این بازیکن در فوتبال اروپا فراهم کند و بعید 
نیست که نیازمند در پایان فصل سپاهان را ترك کند.

او در آخرین گفتگویش به این موضوع هم اشاره کرد که بعد از 
اتمام فصل در مورد آینده تصمیم خواهد گرفت و جدایى نیازمند 

هم نمى تواند اتفاق خوبى براى سپاهان باشد.
نیازمند در ابتداى لیگ هجدهم به سپاهان پیوست و به خوبى 
توانست معضل دروازه بانى در این تیم را که از لیگ شانزدهم 
ایجاد شده بود، برطرف کند. سپاهانى ها هم به خوبى مى دانند که 
حفظ این دروازه بان مى تواند تا چندسال دیگر دروازه این تیم را 
بیمه کند ولى مسئله مهم این است که تیم اصفهانى هنوز با گلر 

ملى پوش خودش براى تمدید قرارداد به توافق نرسیده است.
آخرین اخبار حاکى از آن است که ســپاهان براى فصل آینده 
پیشــنهاد 12میلیارد تومانى به نیازمند داده ولى این بازیکن 
پیشنهاد مدیران باشــگاه را رد کرده و هنوز جواب روشنى به 

زردپوشان اصفهانى نداده است.
سپاهان از باشگاه هاى متمول فوتبال ایران است و بدون شک 
ماندن در این تیم باعث خواهد شــد نیازمند هیچ وقت دغدغه 
دریافت حق و حقوقش را نداشته باشد. ولى او هنوز جوابى به 
سپاهان نداده و شاید در انتظار موقعیت هاى بهتر براى فصل 

آینده است.
در همین حال یکى از شایعاتى که این روزها به شکل جدى به 
گوش مى رسد، احتمال حضور نیازمند در پرسپولیس است. او 
چند سال پیش در پیکان با داوود فنایى مربى گلرهاى پرسپولیس 
کار کرده و رابطه اى بسیار صمیمى با این مربى دارد. از طرفى 
فنایى هم اعتقاد خاصى به نیازمند دارد و از گوشه و کنار شنیده 
مى شود که دروازه بان سپاهان در تیررس کادرفنى پرسپولیس 

قرار گرفته است.
این شایعه در حالى در محافل فوتبالى پیچیده که پرسپولیس 

بعد از رفتن علیرضا بیرانوند، تصمیم به جذب حامد لک گرفت و 
لک بدون شک یکى از بهترین فصول فوتبالش را در پرسپولیس 
سپرى کرده ولى اگر نیازمند به پرسپولیس بیاید، شرایط براى 
این دروازه بان تغییر خواهد کرد. اســتفاده از دو گلِر هم سطح 
قطعاً براى پرسپولیس حاشیه ایجاد خواهد کرد و اگر نیازمند به 

پرسپولیس بیاید شاید لک تصمیم به جدایى بگیرد.
با وجود این، جذب نیازمند مى تواند یکى از اتفاقات جنجالى در 
فصل نقل وانتقاالت باشــد و طبیعتاً سپاهان هم دوست ندارد 

ستاره ملى پوش خود را در تیم رقیب ببیند.
دروازه بان سپاهان در تابستان یکى از چهره هاى پرسروصداى 
فصل نقل و انتقاالت خواهد بود و باید دید شــایعات در مورد 
حضور او در پرســپولیس رنگ حقیقت خواهــد گرفت یا این 
دروازه بان مسیر دیگرى را براى ادامه فوتبالش انتخاب خواهد 

کرد.

دروازه بان طالیى ها سر از اروپا در مى آورد یا پرسپولیس؟!

«پیام»  نیازمند به پیشنهاد 12 میلیاردى سپاهان : نه
دروازه بان ســپ
فنایى بود و شــ

هم برسند.
چند روزق
دروازه
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کاپیتان تیم ملى ایران در شب درخشش مقابل عراق به 
یک رکورد ویژه هم رسید.

احســان حاج صفى که یکى از بازیکنان مــورد اعتماد 
سرمربیان تیم ملى طى سالیان اخیر بوده،  با نظر دراگان 
اسکوچیچ از ابتدا در ترکیب ایران مقابل عراق قرار گرفت 
و به جاى پســت هافبک دفاعى، این بار به عنوان مدافع 
چپ که سابقه حضور در آن را هم داشته، به میدان رفت.

کاپیتان تیم ملى پس از پشت ســر گذاشتن یک هفته 
جنجالى بخاطر انتقاداتى که از او در دیدار مقابل بحرین 
اتفاق افتاده بود، نمایش درخشانى در بازى حساس برابر 
عراق داشت و عالوه بر حضور موثر در کارهاى دفاعى، 
پاس تک گل 3 امتیازى ایران را هم با یک فرار عالى پشت 

مدافعان عراق و پاس در عرض براى سردار آزمون داد.
او در تقابل بــا بازیکنان تکنیکى عــراق ازجمله همام 
طارق، برترى کامل در کارهاى دفاعى داشــت و اجازه 
نداد نفوذهاى زیادى از آن جناح صورت بگیرد و از طرف 
دیگر، در حمالت حضور موثر و به موقعى داشت که ثمره 

آن، یک فرار تند و تیز براى دادن یک پاس گل بود.
حاج صفى تا پیــش از دیدار  مقابل عــراق 114 بازى با 
پیراهن تیم ملى ایران طى 12 سال اخیر انجام داده بود 
که در این مسابقه به رکورد 115 بازى رسید تا در کنار سید 
جالل حسینى و البته پشت سر جواد نکونام، على دایى 
و على کریمى، در رتبه چهارم بازیکنانى قرار بگیرند که 

بیشترین بازى ملى را انجام داده اند.
او عالوه بر یک پاس گل مقابل عراق، یک پاس کلیدى، 
هفت دفع توپ و دو بار گرفتن خطا هم داشت تا با یک 
بازى موثر در آخرین مسابقه تیم ملى در مرحله نخست 
مقدماتى جام جهانى در قاره آسیا، یک نمایش درخشان 
هم ارائه دهد و ثابت کند همچنــان یکى از مهره هاى 
کارآمد و تاثیرگذار تیم ملى است که در بازى هاى بزرگ، 

کارساز است.
حاج صفى با جنگندگى و قدرت رهبرى باال در زمین که 

یک مهره قابل اتکا براى اسکوچیچ است، نقش خود در 
قامت یک کاپیتان را در دیدار با عراق به خوبى ایفا کرد و 
در زمان اعتراض بازیکنان به داور و درگیرى و تنش هاى 
میانه زمیــن، مدیریت باالیى در زمین داشــت تا ذهن 

ملى پوشان درگیر نشود و کارشان را انجام دهند.
اما شب 25 خرداد را باید به نام حاج صفى نام گذارى کرد! 
جدا از اینکــه او مقابل عراق خوش درخشــید و یکى از 
بهترین هاى زمین بود، سه ســال قبل درست در همین 
تاریخ، یک بــرد تاریخى دیگر را بــراى تیم ملى ایران 

پایه گذارى کرد.
25 خرداد 97 تیم ملى ایران موفق شد روى ارسال زیبا 
و خطرناك احسان حاج صفى از روى ضربه ایستگاهى 
از جناح چپ زمین به مقابل تیرك اول دروازه مراکش و 
اشتباهى که عزیز بوهدوز داشــت، به گل برترى و برد 
تاریخى در جام جهانى 2018 دســت پیدا کند و در 25 
خرداد 1400 هم حاج صفى با یک پاس گل ، به ناکامى 
ایران در سال هاى اخیر مقابل عراق پایان داد و نقشه راه 

صعود ایران را طراحى کرد.

حاج صفى یکى از ستاره ها بود
اما علیرضا مرزبان، مربى ســپاهان در خصوص اینکه 
پیروزى مقابل عراق با گلســازى احسان حاج صفى به 
دست آمد در حالى که با شروع مسابقات در بحرین، هجمه 
علیه حاج صفى ایجاد شــد،گفت: او یکى از ستاره هاى 
این بازى بود، به احسان عزیز تبریک مى گویم. یکى از 
مهره هایى است که تیم ملى ایران به او احتیاج دارد. چون 
تجربه بزرگ بین المللى دارد. در اروپا بازى کرده و مسائل 

دنیاى فوتبال را مى شناسد.
وى تصریح کرد: خیلى خوشــحالم که پاس گل زیبایى 
را مقابل عــراق داد و این قدم خیلى خوبــى بود. واقعا 
قدردان احسان به عنوان کاپیتان بزرگ تیم ملى ایران 

هستیم. 

مدافع سپاهان: نمى توان پیش بینى کرد ما قهرمان مى شویم یا پرسپولیس25 خرداد، روز ملى احسان حاج صفى!

تیم بسکتبال ذوب آهن براى فصل آینده لیگ برتر بسکتبال زودتر از سایر 
تیم هاى دیگر در جذب بازیکنان دست به کار شده و نقل و انتقاالت را به 

صورت رسمى آغاز کرده است.
  این تیم از جذب ارســالن کاظمى، ستاره تیم ملى بســکتبال و بازیکن 
فصل قبل شــیمیدر خبر داد. آنها پیش از این نیز یــک بازیکن دو رگه را 
به خدمت گرفته بودند و فرید اصالنى و ســجاد مشایخى نیز در این تیم 

ماندنى هستند.

یک روزنامه قطرى مدعى شد که در پى سیاست هاى جدید تیم  هاى این کشور، سه بازیکن ایرانى از لیگ ستارگان 
قطر جدا مى شــوند. روزنامه العرب قطر اعالم کرده اســت که به تیم هاى قطرى فرصتى داده شده تا با توجه به 
تورنمنت هاى فوتبال در قاره هاى مختلف بازیکنــان خارجى خوبى را براى فصل جدید جذب کنند، هر چند طبق 
گزارش سازمان لیگ ستارگان قطر عملکرد بازیکنان بومى نسبت به خارجى ها در فصل اخیر بهتر بوده و همین 
موضوع باعث تغییر سیاست ها مى شود. بر اســاس این گزارش؛ تاکنون 14 بازیکن خارجى به صورت رسمى از 
فهرست تیم هاى لیگ ستارگان قطر کنار گذاشته شدند که على کریمى (الدحیل)، امید ابراهیمى (االهلى) و روزبه 
چشمى (ام صالل) در میان آنها قرار دارند، البته همه  چیز نشان دهنده خروج تعداد زیادى از دیگر بازیکنان خارجى 

لیگ ستارگان با توجه به عدم موفقیت شان است. 

تمرینات پیش فصل تیم فوتبال پورتو پرتغال از 11 تیر ماه آغاز مى شود.
روزنامه «رکورد» پرتغال خبر داد تمرینات پیش فصل تیم فوتبال پورتو از روز 2 

جوالى (11 تیرماه) آغاز خواهد شد.
به این ترتیب مهدى طارمى مهاجم ایرانى پورتو باید از 11 تیر در تمرینات پورتو 
شــرکت کند. طارمى که کارش در تیم ملى ایران تمام شده ، حدود 16 روز براى 
استراحت فرصت خواهد داشت. مهاجم ایرانى پورتو فصل گذشته عملکرد خوبى 
در این تیم داشت و موفق شد در مجموع 23 گل براى پورتو در رقابت هاى مختلف 

به ثمر برساند.

ستاره 
تیم ملى به 
ذوب آهن 
پیوست

جدایى چشمى، 
ابراهیمى و 
کریمى از 
تیم هاى قطرى

طارمى از 
11 تیرماه 
در تمرین 
پورتو

احمد نوراللهى در ترکیب تیم اسکوچیچ همیشه 
یک جایگاه ثابتــى دارد و در بازى با عراق نیز 

فیکس است.
دراگان اسکوچیچ در حالى تیمش را به بحرین 
برد که نه خبرى از امید ابراهیمى با تجربه بود و 

حتى على کریمى!
فرمانده مورد عالقه اســکوچیچ در خط میانى 
احمد نوراللهى است که شنیدیم سرمربى کروات 
تیم ملى او را با همین لقب صدا مى زند. هر چند 
در تیم فعلى ایران هافبک هایى همچون؛ سعید 
عزت اللهى یا احســان حاج صفى حضور دارند 
اما دراگان اسکوچیچ اعتقاد زیادى به نوراللهى 
داشته و همواره از او در ترکیب اصلى استفاده 

مى کند. 
نوراللهى مثل سه دیدار قبلى ایران مقابل 

هنگ کنگ، بحریــن و کامبوج 
در بازى حســاس و نفسگیر 

با عراق نیــز در ترکیب 
اصلى تیم کشورمان 
به میــدان مى رود 
درحالــى که کنار 

خودش ســعید 
عزت اللهى را 

مى بیند.

احمد نوراللهى درترکیب تیم اسکوچیچ همیشه
یک جایگاه ثابتــى دارد و در بازى با عراق نیز 

فیکس است.
دراگان اسکوچیچ در حالى تیمش را به بحرین 
برد که نه خبرى از امید ابراهیمى با تجربه بود و 

حتى على کریمى!
فرمانده مورد عالقه اســکوچیچ در خط میانى 
احمد نوراللهى است که شنیدیم سرمربى کروات 
چند تیم ملى او را با همین لقب صدا مى زند. هر

در تیم فعلى ایران هافبک هایىهمچون؛ سعید 
عزت اللهى یا احســان حاج صفى حضور دارند 
اما دراگان اسکوچیچ اعتقاد زیادى به نوراللهى 
داشته و همواره از او در ترکیب اصلى استفاده 

مى کند. 
نوراللهى مثل سه دیدار قبلى ایران مقابل 

هنگ کنگ، بحریــن و کامبوج 
در بازى حســاس و نفسگیر

با عراق نیــز در ترکیب 
کشورمان  اصلى تیم
به میــدان مى رود 
درحالــى که کنار 

خودش ســعید 
عزت اللهى را 

مى بیند.

لقب خاص احمد نور 
در تیم اسکوچیچ

مدافع تیم فوتبال سپاهان از پیش بینى اینکه از بین 
این تیم و پرســپولیس چه تیمى قهرمان لیگ برتر 

خواهد شد، خوددارى کرد.
مرتضى منصورى شرایط تیم سپاهان را مطلوب خواند 
و گفت: ما تمرینات بسیار خوبى را در این مدت انجام 
دادیم و یک اردو هم در کردان داشــتیم. چند بازى 
دوستانه نیز انجام دادیم تا تیم از لحاظ تاکتیکى و قرار 
گرفتن در شرایط مسابقه، وضعیت خوبى داشته باشد. 
خوشبختانه همه چیز خوب پیش مى رود و خودمان 

را آماده شروع مجدد مسابقات لیگ برتر مى کنیم.
وى درباره رقابت فشرده پرسپولیس و سپاهان براى 

کســب عنوان قهرمانى و اینکه آیا ســپاهان 

مى تواند بعد از چند سال جام را باالى سر ببرد، خاطر 
نشــان کرد: هر دو تیم کیفیت بسیار خوبى دارند و تا 
اینجا نتایج خوبى گرفته اند. فکر مى کنم سرنوشت 
قهرمانى به یک یا دو هفته آخر کشیده شود و نمى توان 
پیش بینى کرد ما قهرمان خواهیم شد یا پرسپولیس. 
طبیعتًا هر تیمى کمترین اشــتباه را داشته باشد و با 
تمرکز بیشترى بازى کند، قهرمان خواهد شد. ما قطعًا 
تالش خواهیم کرد تا بهترین عملکرد ممکن را داشته 

باشیم و سپاهان قهرمان لیگ برتر شود.
مدافع راست تیم فوتبال سپاهان که در شروع لیگ 
در ترکیب ثابت این تیم قــرار مى گرفت، در مورد 
نیمکت نشینى اش در چند بازى گذشته 

اظهار داشــت: من یک بازیکن هستم و طبیعتًا تابع 
تصمیم ســرمربى تیم خواهم بود. به هر حال گاهى 
اوقات ممکن است شرایط چندان باب میل من نباشد، 
اما مطمئناً تالش خواهم کرد تا هر وقت بازى مى کنم 

بهترین بازیکن تیمم باشم.
منصورى راجــع به کار کــردن با محــرم نویدکیا 
تصریح کرد: نویدکیا شخصیت فوق العاده اى دارد و 
همه بازیکنان با او راحت هســتند. نویدکیا در اولین 
سال مربیگرى خود عملکرد بســیار خوبى داشت و 
امیدوارم همــه ما کمک کنیم تــا در نهایت بتوانیم 
با هدایت نویدکیا قهرمانى در لیــگ برتر را تجربه 

کنیم.

عضو کمیته استیناف فدراســیون فوتبال گفت:  
قرار شد علیرضا صالحى به عنوان رئیس کمیته پرونده بازى 

ســایپا و پیکان را بیشــتر مطالعه کرده و در صورت لزوم از طرفین دعوت
 کند.

مهدى دادرس درباره آخرین وضعیت پرونده دیدار سایپا و پیکان در کمیته 
استیناف فدراسیون فوتبال در شرایطى که کمیته انضباطى این مسابقه را سه 
بر صفر به سود سایپا اعالم کرده است، اظهار داشت:  جلسه روز گذشته کمیته 
استیناف تنها به پرونده مسابقه سایپا و پیکان اختصاص نداشت بلکه فقط 
نظرات ابتدایى اعضا درباره این پرونده اعالم و قرار شد علیرضا صالحى به 
عنوان رئیس کمیته پرونده را بیشتر مطالعه کرده و در صورت لزوم از طرفین 

دعوت کند. پس از آن هم همگى اعضا نظر خواهند داد.
وى درباره اینکه هر دو طرف پرونده با تاکید روى استقالل کمیته استیناف 
اعتقاد دارند این کمیته راى عادالنه اى صادر مى کند، توضیح داد: ان شاا... 
بتوانیم این تعریف ها را حفظ کنیم. البته همیشه دو طرف قبل از صدور راى 
چنین تعریف هایى مى کنند اما اینکــه پس از اعالم حکم هم به آن تمکین 
کنند، خوب است. اطمینان دارم حکمى صادر مى شود تا حتى آن طرفى که 

نتیجه نمى گیرد هم راضى باشد. 
عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درباره زمان صدور راى این پرونده 
گفت: این موضوع در حیطه اختیارات صالحى است و تاکنون زمان دقیقى 

اعالم نشده است.

آخرین وضعیت رسیدگى به پرونده بازى 
سایپا و پیکان

با پایان مرحله دوم انتخابى جام جهانى 2022 و صعود 12 تیم به مرحله 
نهایى این رقابت ها در قاره آسیا، حاال همه نگاه ها به گروه بندى 

پایانى مسابقات خواهد بود.
مسابقات مرحله نهایى در دو گروه 6 تیمى برگزار مى شود. 
سید بندى به این معناست که ایران با ژاپن همگروه نخواهد 
شــد اما احتمال هم گروهى آن با کره جنوبى یا استرالیا، 
عربستان یا عراق، امارات یا چین، سوریه یا عمان و ویتنام 

یا لبنان وجود دارد.
دو تیم نخست هر گروه به صورت مستقیم راهى جام جهانى 
مى شوند و تیم هاى سوم هم راهى دیدار پلى آف خواهند شد.
گروه «مرگ» در افق مسابقات انتخابى جام جهانى وجود 
دارد چرا که احتمال قرار گرفتن ژاپن و کره جنوبى در کنار 
هم مى تواند گروه سختى را در مرحله نهایى ایجاد کند و 

این مسئله ممکن است باعث از دست رفتن شانس صعود براى دیگر 
تیم هاى آن گروه شود.

براى ایران هم هم گروهى با کره جنوبى یا استرالیا از سید دوم و عربستان 
و عراق از سید سوم مى تواند چالش برانگیز شود. در صورت هم گروهى 
با عمان، تقابل تیم ملى ایران با برانکو ایوانکوویچ سرمربى فعلى عمان 

هم جالب توجه خواهد بود.
تیم ملى ایران در دو دوره گذشــته این مرحله از مسابقات انتخابى جام 
جهانى با کره جنوبى همگروه بود و موفق شد با هدایت «کارلوس کى 

روش» حضور در دو جام جهانى متوالى را تجربه کند. 
هنوز نحوه برگزارى مرحله نهایى مسابقات انتخابى جام جهانى مشخص 
نشده است اما به نظر مى رسد با تقویم فشرده کنفدراسیون فوتبال آسیا 
و مشکالت کرونایى، این مرحله از مسابقات هم به صورت متمرکز در 

یک یا چند کشور بخصوص برگزار شود.

گروه مرگ در انتظار مسابقات انتخابى جام جهانى
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پژوهشگران آمریکایى سعى دارند با کمک یک الگوریتم 
مبتنى بر هوش مصنوعى، امکان زنده ماندن بیماران مبتال 

به کووید-19 را پیش بینى کنند.
گروهى از پژوهشگران دانشکده پزشکى دانشگاه کالیفرنیا، 
ســن دیه گو، از یک الگوریتم هوش مصنوعى اســتفاده 
کرده اند تا فعال و غیرفعال بودن ژن ها را طى عفونت مورد 
بررسى قرار دهند و به جستجوى الگوهاى مشترك میان 
بیمارانى بپردازند که به ویروس هاى همه گیر گذشته از جمله 
"سارس"(SARS)، "مرس"(MERS) و آنفلوانزاى 
خوکى مبتال شده بودند. در این پژوهش، دو نشانه گویا به 
دســت آمد. یکى از آنها، مجموعه اى از 166 ژن است که 

نحوه واکنش سیستم ایمنى انسان را نسبت به عفونت هاى 
ویروسى نشان مى دهد. دومین مورد، مجموعه اى از 20 ژن 
است که شدت بیمارى مانند نیاز به بسترى شدن یا به کار 
بردن ونتیالتور را پیش بینى مى کنند. اعتبار این الگوریتم با 
استفاده از بافت هاى ریه جمع آورى شده طى کالبدشکافى 

بیماران مبتال به کووید-19 و نمونه هاى حیوانى تایید شد.
سرپرست این پروژه گفت: نشانه هاى مرتبط با همه گیرى 
ویروس به ما مى گویند که سیستم ایمنى بیمار چگونه نسبت 
به عفونت ویروسى واکنش نشان مى دهد و چقدر مى تواند 
شدید باشد. این نشانه ها، نقشه اى در مورد همه گیرى کنونى 

و همه گیرى هاى آینده به ما ارائه مى دهند.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى گفت: درمان مبتالیان به کرونا به نوع واریانتى 
که به آن مبتال شده اند ارتباطى ندارد و اصال براى انتخاب 

نحوه درمان بیماران، شناسایى نوع ویروس ضرورت ندارد.
دکتر علیرضا ناجى، افزایش ظرفیت آزمایشگاهى با هدف 
بررســى و شناســایى واریانت (گونه هاى) جدید کرونا را 
ضرورى دانســت و گفت: این پایش ها باید به ســرعت، 
موثر و مناسب انجام شود چرا که اطالعات و داده هاى این 
بررسى ها کمک قابل توجهى به سیاست گذاران براى اتخاذ 

روش هاى پیشگیرانه خواهد کرد.
وى با اشــاره به این که تفاوتى بین نحوه درمان کروناى 

کالســیک با انواع جهش یافته آن وجود ندارد اظهار کرد: 
واریانت هاى مختلف مى تواننــد خصوصیات و رفتارهاى 

مختص به خود را داشته باشند.
وى با اشــاره به این که تاکنون واریانت هــاى متفاوتى از 
کووید-19 مشاهده شده افزود: ممکن است بین گونه هاى 
مختلف کرونا  جهش هاى مشــترکى وجود داشته باشد اما 

هرکدام از واریانت ها تغییرات مخصوص به خود را دارند.
وى گفت: ایــن موضوع که بدانیم  چه نــوع گونه ژنتیکى 
درحال چرخش است، درنحوه مداخالت پیشگیرانه و تعریف

 پروتکل هاى درمانى به میزان قابل توجهى اثرگذار خواهد 
داشت.

پیش بینى زنده ماندن بیماران 
مبتال به کووید-19 

درمان بیماران  به گونه هاى 
ویروس ارتباط ندارد

کمک ایران به افغانستان 
   ایرنا | سرپرسـت وزارت بهداشت افغانستان اعالم 
کرد که کشـورهاى ایران، ازبکسـتان و تاجیکستان در 
زمینه تامین کپسـول اکسـیژن بـراى درمـان بیماران 
کرونایى به این کشـور کمک مى کننـد. وحید مجروح 
با بیان اینکه ایران روزانه دو  تانکر حامل  اکسیژن مایع 
به شمال و غرب افغانسـتان مى فرستد افزود:همچنین 
4500 کپسول اکسیژن خریدارى شـده از  ایران بزودى 

وارد کشور  مى شود.

آلودگى 60 میلیون دوز واکسن 
   ایسـنا |چرخـه تولیـد واکسـن کروناى شـرکت 
آمریکایى«جانسـون  انـد جانسـون» به علـت احتمال 
آلودگـى در این محصـول دارویى، دسـتخوش اختالل 
شـده و اداره نظارت بر مـواد خوراکـى و دارویى آمریکا، 
واکسـن هاى احتماال آلوده را گردآورى کـرده و مانع از 
توزیع آن ها شده است. توضیحى درباره نوع این آلودگى 

داده نشده است.

ادامه قرنطینه مسکو
   مهر | با تصمیم شـهردار مسـکو، اعمال قرنطینه 
کرونایى در پایتخت روسیه که از دوشـنبه اجرایى شده 
است به مدت یک هفته ادامه دارد. این در حالى است که 
روسیه اعالم کرده سطح آلودگى به ویروس کرونا در این 

کشور به باالترین سطح خود رسیده است.

آگهى تغییرات
شــرکت آگاه تدبیــران نقش جهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 62404 و شناســه ملى 
14008338482 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرکز اصلى شرکت 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله آبشار ، کوچه 
کیانوش عمارشوقى4[10-5] ، خیابان سپهساالر 
، پالك 0 ، ساختمان شهرآرا ، طبقه اول ، واحد 3 
کد پستى 8166719748 انتقال یافت و ماده 3 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1149974) 

آگهى تغییرات
 شــرکت تعاونى نــو آوران خــودرو نجف 
آباد به شــماره ثبت 1554 و شناســه ملى 
10260189886 به استناد نامه شماره 827 
مورخ 1400/02/21 اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى شهرستان نجف آباد و صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1399/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - مهدى 
بصیرى به شــماره ملــى 1091056528، 
ســیدمجید روشــنائى بــه شــماره ملى 
1091076375، مرتضى رستمى نجف آبادى 
به شــماره ملى 1090987935 به عنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره، محســن حجتى 
به شــماره ملى 1090928394 و افسانه 
محمدى به شــماره ملى 1090242298 به 
عنوان اعضاى على البدل هیئت مدیره براى 
مدت سه ســال انتخاب شدند. - سید سعید 
روشنایى به شماره ملى 1091477779 به 
سمت بازرس اصلى و امیرحسین رستمى به 
شماره ملى 1290638322 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1149918)

آگهى تغییرات
شرکت پیشخوان نسیم ارتباط داده سپاهان 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
62868 و شناسه ملى 14008524400 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محمود عنایتى با دریافت مبلغ 000 95 
ریال سهم الشرکه خویش از صندوق شرکت 
و محدثه عنایتى خرزوقى بــا دریافت مبلغ
 000 495 ریال ســهم الشــرکه خویش از 
صندوق شــرکت سهم الشــرکه خویش را 
کاهش دادند ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلغ یک میلیون و یک هزار ریال تمام است که 
به صورت نقد پرداخت شده و در اختیار مدیران 
شرکت قرار گرفته است .شرکاء فعلى و میزان 
سهم الشرکه هر یک عبارت گردید : محدثه 
عنایتى خرزوقى به کدملى 5100177012 
داراى 000 5 ریال ســهم الشرکه ومحمود 
عنایتى به کدملــى 1271496321 داراى 
5000 ریال سهم الشــرکه و مهتاب عنایتى 
به کدملى 1290694222 داراى 990000 
ریال ســهم الشــرکه و مهــدى ناصرى به 
کدملــى 0941832732 داراى 1000 ریال 
سهم الشرکه میباشند اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1149981)    

آگهى تغییرات
شــرکت رنگین الوان زره ســپاهان 
شــرکت با مســئولیت محــدود به 
شــماره ثبــت 40506 و شناســه 
ملــى 10260581827 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/02/21 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد : رضا چهــرازى با کد ملى 
1285804899 بــه ســمت رئیس 
هیات مدیره و منیــره محمد صالحى 
با کد ملى 1287170676 به ســمت 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره به عنوان 
اعضاء اصلى هیــات مدیره براى مدت 
نامحدود انتخاب شــدند. کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل 
چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیر عامل ورئیس هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1149924)   

آگهى تغییرات
شرکت برگ سبز مشتاق سهامى خاص 
به شــماره ثبت 29869 و شناسه ملى 
10260504671 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/02/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بهروز رازى 
به شــماره ملى 1198867256، سید 
حســین میر معصومى به شــماره ملى 
1280946946 و سید افشین موسویان 
قهفرخى به شماره ملى 4622545391 
به عنــوان اعضاى هیئــت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شــدند. - محمد 
ســعیدى زاده اصفهانى به شماره ملى 
1284607021 بــه عنــوان بازرس 
اصلى و ایمان صفرزاده زفره به شــماره 
ملــى 1282736752 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1149930)

آگهى تغییرات
شرکت آریا نقش رجال اسپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 62646 و شناسه 
ملــى 14008444549 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/04 طنــاز رجالى بشــماره 
ملــى 1272770583 - محمدصــدرا 
رجالى بشــماره ملى 1273445708 
- فاطمــه احمــدى بشــماره ملــى 
1284851486بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . ســمانه صمدانیان اصفهانى 
بشــماره ملى 1286137764 بسمت 
بازرس اصلى و مرجان نوربخش حبیب 
آبادى بشــماره ملــى 1292865407 
بســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیهــا و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

 (1149955)

آگهى تغییرات
شــرکت پیشخوان نســیم ارتباط داده 
ســپاهان شرکت با مســئولیت محدود 
به شــماره ثبت 62868 و شناسه ملى 
14008524400 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/02/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محدثه عنایتى 
خرزوقــى به کدملــى 5100177012 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مهتاب 
عنایتى به کدملــى 1290694222 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 
محمود عنایتى به کدملى 1271496321 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
عنوان اعضاء اصلى هیــات مدیره براى 
مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته بروات ، قراردادها و عقود 
اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1149958)

آگهى تغییرات
شــرکت ایلیا نوید اســپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 33443 و شناسه 
ملــى 10260539587 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/28 مســعود کاغذگــران 
 - 1287066852 ملــى  بشــماره 
ســمیه کرامیان اصفهانى بشماره ملى 
1288279078 - هادى شفیعى بشماره 
ملى 0386365164 بعنــوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . موسســه حسابرسى 
معیــن مشــاور مجرب بشناســه ملى 
10320404190 بسمت بازرس اصلى 
و ســمیه دادخواه عســگرانى بشماره 
ملى 1290827001 بســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شــد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1149967)

آگهى تغییرات
شــرکت صالح چوب سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 58400 و شناسه 
ملــى 14006752398 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/02/25 مهرداد صالحى بشماره 
ملى 1817175319 - فاطمه صالحى 
بشماره ملى 1282894374 - مهدى 
صالحى بشماره ملى 1818498413 
بعنــوان اعضاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند 
. موسسه حسابرســى ارقام نگر آریا 
بشناسه ملى 10100617632 بسمت 
بازرس اصلى و حســین بهشاد منش 
بشماره ملى 6609300283 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان 
براى چاپ آگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1149973)

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مزروعى پالك شماره 5089 فرعى از یک اصلى 
واقع دردهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى 
حسین مالئى اردستانى فرزند مرتضى وغیره در جریان ثبت مى باشد وتحدید حدود آن به 
علت اشتباه درآگهى بایستى مجددا آگهى گردد اینک بنابه درخواست متقاضى و دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالك مرقوم در روز یکشنبه مورخه 1400/04/27  
راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه 
مالکین مجاور اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف 
پرونده هاى معترضین ثبت ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیــم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: پنج شنبه 1400/03/27  م الف: 1149232 - ذبیح 

اله فدائى اردستانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /3/132 
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 140085602008000908 – تاریخ ارســال نامه: 1400/03/24 نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت یک سهم مشــاع از چهار سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
328 فرعى از 4- اصلى که در دفتر 34 صفحه 97 بنام حسن دهقان ضاد ثبت و سند صادر 
گردیده 140021702008004122 اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 140021702008004122 – 1400/3/19 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 95459 – 1400/3/18 به گواهى دفترخانه شماره چهار 
شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 

مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1149641 – سید اسداله موسوى - مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /3/134
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 140085602008000897 – تاریخ ارســال نامه: 1400/03/23 نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 3367 فرعى 
از 2- اصلى که طبق دفتر 112 صفحه 154 بنام مریم رحمتى ثبت و سند صادر گردیده 
اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 140021702008004296 – 
1400/3/22 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 
96316 – 1400/3/21 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده است مدعى است 
که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثناى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1149753 – سید اسداله موسوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى /3/135

آگهى تغییرات
 شرکت رنگین الوان زره ســپاهان شرکت با 
مســئولیت محدود به شــماره ثبت 40506 و 
شناســه ملى 10260581827 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى مورخ 
1400/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا 
چهرازى با کد ملــى 1285804899 و منیره 
محمد صالحى با کد ملــى 1287170676 به 
عنوان اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت 
نامحدود انتخاب شــدند. روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1149987)

از 14 ماه پیش که ویروس نوپدید کرونا با بیمارى 
کووید 19 در جوامع انسانى رخنه کرد، تا امروز بیش 
از 177 میلیون مبتال و بالغ بر ســه میلیون مرگ در 
اثر این بیمارى به ثبت رســید که البته در تازه ترین 
گزارش هاى سازمان بهداشت جهانى گفته مى شود 
شمار مرگ ومیر ناشى از ابتال به کووید19 احتماًال دو 
تا سه برابر بیشتر از گزارش هاى رسمى است. جدا از 
مرگ ومیر و مشکالت سالمتى که این ویروس براى 
انسان ایجاد کرد، تغییرات سبک زندگى و مشکالتى 
همچون تعطیلى و اجبار به خانه نشینى ها به منظور 
قطع زنجیره انتقال کرونا، صدماتى بر چرخه زندگى 

انسان ها وارد کرده است.
متخصصان و کارشناسان در سراســر دنیا تنها راه 
مقابله با این ویروس مزاحم را ســاخت واکســن و 
واکسینه کردن 70 درصدى جمعیت کشورها اعالم 
کردند و درحالى که همه گیرى کرونا، در 222 کشور 
گسترش یافته بود، شرکت هاى بزرگ واکسن ساز 
دنیا دست به کار شدند و حاال 123 واکسن در سراسر 
دنیا براى کووید 19 ساخته شده که مراحل آزمایش 
را سپرى مى کنند و از این تعداد 17 واکسن تاکنون 

مجوز اضطرارى تزریق را دریافت کرده اند.
بر اساس اطالعات بلومبرگ، بیش از 2/39  میلیارد 

دوز واکســن ضد کووید 19 در 178 کشور جهان 
استفاده شده است. آخرین نرخ تقریبًا 36/3 میلیون 

دوز در روز بود.
در این راســتا، چین با 893 میلیــون دوز در صدر 
فهرست کشــورهاى داراى بیشترین آمار واکسینه 

شــدگان علیه کرونا در جهان اســت که تاکنون 
31/9درصد جمعیت خود را واکسینه کرده است.

همچنین آمریکا با 311 میلیون دوز واکسن تزریقى 
حدود 48 درصد جمعیت کشور خود را واکسینه کرده 
اســت. هند با 259 میلیون، برزیل بــا 80 میلیون، 

انگلیس با 71.7 میلیون، آلمان بــا 60.7 میلیون، 
فرانسه با 44.8 میلیون، ایتالیا با 42 میلیون، مکزیک 
با 36.2 میلیون، ترکیه با 34 میلیون، روسیه و اسپانیا 
با 33 میلیون، اندونزى بــا 32 میلیون و کانادا با 29  
میلیون دوز واکســن کرونا در رده هاى بعدى قرار 

گرفتند.
اما بــا همه ایــن ها ســازمان جهانى بهداشــت 
(WHO) اعالم کرد: کروناویروس سریعتر از روند 

واکسیناسیون در دنیا در حال گسترش است.
دبیرکل ســازمان جهانى بهداشت با تاکید بر اینکه 
بیمارى کووید-19 سریعتر از توزیع جهانى واکسن 
کروناویروس در حال گســترش است، گفت: تعهد 
کشورهاى عضو گروه هفت در اهداى واکسن قابل 
تقدیر است هرچند هنوز براى پایان همه گیرى به 

میزان خیلى بیشترى از این واکسن نیاز است.
"تــدروس آدهانوم" افزود: تعهد گــروه هفت به 
تامین یــک میلیارد ُدز طى دو ســال آینده کمک 
بزرگى است اما میزان بســیار بیشترى از واکسن 

مورد نیاز است.
وى تاکید کرد: بــراى پایان دادن بــه همه گیرى 
کووید-19 تا نشست بعدى اعضاى گروه هفت به 

وجود 11 میلیارد ُدز واکسن نیاز است. 

به رغم استفاده از حدود 2/5میلیارد دوز واکسن ضد کووید در جهان؛

کرونا  سریع تر  از  روند  واکسیناسیون 
در حال گسترش است

محققان دانشگاه «ایلینوى» در آمریکا با همکارى یک شرکت دارویى 
دیجیتال، موفق به ابداع یک حسگر پوشیدنى مبتنى بر هوش مصنوعى 
شده اند که مى تواند عالئم حیاتى مبتالیان به کووید-19 از جمله سطح 

اکسیژن و ضربان قلب آنها را ردیابى کند.
پزشــکان این عالئم را  از راه دور مشــاهده مى کننــد و در صورت 
تشخیص مشکل با بیماران تماس مى گیرند تا به بیمارستان مراجعه 
کند. این حسگر نه تنها به جلوگیرى از مراجعه غیر ضرورى بیماران به 
بیمارستان ها کمک مى کند بلکه به بیماران کمک مى کنند که تا دیر 

نشده به دنبال مراقبت هاى پزشکى خود باشند.
براى استفاده از این حســگر، به هر بیمار یک کیت شامل یک پالس 
اکسى متر، یک برچسب حسگر داراى بلوتوث و یک گوشى هوشمند 
داده مى شود تا با خود به خانه ببرد. این برچسب حسگر که بر روى سینه 
چسبانده مى شود، از الگوریتم هوش مصنوعى براى تعیین عالئم عادى 

حیاتى بیمار استفاده مى کند. 
اگر سطح اکســیژن و یا ضربان قلب بیمار از حالت طبیعى خارج شود، 
این حسگر داده ها را به گوشى هوشمند ارسال مى کند تا به پزشکان 
اطالع دهد. سپس یک پزشک آموزش دیده با بیمار تماس مى گیرد تا 

به مطب و یا بیمارستان مراجعه کند. 

کنترل عالئم حیاتى بیماران 
کرونایى با حسگر پوشیدنى

روى موج کووید-19
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استرس و غذا هاى پر ادویه باعث ایجاد زخم گوارشى نمى شوند، بلکه 
عالئم آن را بدتر مى کنند.

اکرم پورشمس آبادى فوق تخصص گوارش و کبد بزرگساالن، درباره 
زخم پپتیک اظهار کرد: بیشتر زخم ها در اثر عفونت ناشى از باکترى به 
نام اچ. پیلورى ایجاد مى شوند. این باکترى به مخاط محافظ پوشش 
معده و به اولین قسمت از روده کوچک (اثنى عشر) آسیب وارد مى کند.

او افزود: زخم هاى دوازدهه همیشه خوش خیم هستند، در حالى که زخم 
معده ممکن است بدخیم باشد. زخم گوارشى بیمارى دردناکى است که 
لذت غذا خوردن را از شما مى گیرد و وقت و بى وقت با درد هاى شدید 

و خفیف آزارتان مى دهد. 
او درباره علل بیمارى زخم معده بیان کرد: در زمان هاى قدیم مواردى 
مانند اســترس و رژیم غذایى عامل ایجاد زخم معده بودند، اما امروزه 
محققین بر این باورند که اسید معده و دیگر مایعات گوارشى در ایجاد 
زخم معده موثر هســتند. این مایعات به پوشــش اندام هاى گوارشى 

آسیب مى زنند.
دالیل ایجاد زخم معده شامل باکترى اچ. پیلورى (هلیکوباکتر پیلورى)، 
دارو هاى ضدالتهاب غیر اســتروئیدى هستند. شایع ترین علل ایجاد 
زخم هاى گوارشى عفونت با هلیکوباکتر پیلورى یا مصرف درازمدت 
دارو هاى ضدالتهاب غیرکورتونى مانند آسپیرین است. البته استرس و 
غذا هاى پر ادویه، موجب ایجاد زخم گوارشى نمى شوند، اما عالئم آن 

را بدتر مى کنند.
پور شمس آبادى تصریح کرد: زخم هاى گوارشى زخم هاى باز هستند 
که در سطح داخل معده یا بخش ابتدایى روده باریک (که به آن دوازدهه 
هم مى گویند) ایجاد مى شــوند. به عبارت دیگر دو نوع زخم گوارشى 
داریم، زخم معده و دوازدهه که متداول ترین عالمت هر دو نوع درد معده 
(باالى شکم) اســت. علت زخم معده، درمان آن را تعیین مى کند، که 
پزشک چه راهى را براى رفع آن استفاده کند. اگر عفونت با هلیکوباکتر 
پیلورى وجود دارد، باید درمان براى رفع این عفونت تجویز شود. اگر زخم 
معده ناشى از مصرف زیاد دارو هاى ضدالتهاب غیرکورتونى است باید 
مصرف آن ها کم شود یا در صورت امکان به طور کامل قطع شوند و با 
داروى دیگرى جایگزین شوند. به طورکلى، دارو هایى که به ترمیم زخم 

کمک مى کنند، بخشى از درمان زخم معده هستند.
او گفت: زخم معده همیشه با درد هاى شدیدى همراه است. این درد ها 
موقتى هستند و زمانى که معده خالى باشد شدیدتر مى شوند. در نتیجه 
در بیِن وعده هاى غذایى یا در طول شــب بیمار درد را بیشتر احساس 
مى کند. درد ها مى توانند از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشند. البته 
زخم معده غیر از درد، عالئم دیگرى هم دارد. از نشانه هاى زخم معده 
مى توان به مواردى مانند: نفخ، تهوع، استفراغ، کاهش وزن بدون دلیل 
مشخص، مدفوع تیره و سیاه رنگ، سرگیجه، سختى تنفس، احساس 
خستگى بى دلیل، رنگ پریدگى پوست، اســتفراغى که داراى ذرات 

خونى است، اشاره کرد.
پورشمس آبادى تاکید کرد: وقتى زخم معده شدی د شود، مى تواند باعث 
خونریزى معده و روده شود. در چنین شرایطى باید به سرعت به پزشک 

مراجعه کنیم تا درمان هاى الزم را اعمال کند.

آیا تاکنون شده است که شاهد تغییر پوست خود و شباهت آن به پوست 
پرتقال شده باشید؟ این حالت را ســندرم پوست پرتقال مى گویند. از 
ویژگى هاى این سندرم برجستگى هاى کوچک، حفره هایى در اطراف 
بینى و گونه است.  دلیل اصلى سندرم پوست پرتقالى به دلیل آسیب 

دیدن پوست در مقابل اشعه آفتاب است. 

1- استفاده از کرم هاى ضدآفتاب
اشعه فرابنفش آفتاب (UV) مى تواند سرعت پیر شدن پوست را شدت 
بخشد. به همین دلیل همواره توصیه مى شود افراد زمانى که قرار است 
به مدت طوالنى در معرض نور آفتاب قــرار گیرند حتما از کرم هاى 

ضدآفتاب مناسب استفاده کنند. 

2- داشتن رژیم غذایى سالم
داشتن یک رژیم غذایى مناسب حاوى پروتئین  مانند سفیده تخم مرغ، 
لبنیات، جوانه گندم، و قارچ براى ســالمتى و ساخت کالژن توصیه 
مى شود. همچنین عنصر مس نقش فعالى در ساخت کالژن دارد که 

به وفور در کنجد، عدس و کاکائو یافت مى شود.
مرکبات، توت فرنگى، جعفرى، اسفناج، کیوى، کلم بروکلى، لیمو و 
گوجه فرنگى منابع مناسبى از ویتامین C هستند که در ساخت کالژن 
کاربرد دارند. بــا این وجود، اگر رژیم غذایى حــاوى این مواد ندارید 

مى توانید مکمل هاى غذایى حاوى آن ها را مصرف کنید.

عادت و سوال هایى مانند آیا به طور مداوم در حال استفاده 
از مواد ضد عفونى کننده دســت هستید؟ مدام و بیش 
از آنچه الزم باشد قفســه ها را مرتب مى کنید؟ یا مدام 
چیزى را مى شمارید و قفل بودن در را بررسى مى کنید؟ 
مى توانند مرتبط با شخصیت یا ترجیحات فرد باشند، اما 
در برخى موارد ممکن است نشانه اى از وجود یک مشکل 
جدى ترى و در واقع نشانه هاى وسواس فکرى عملى 
(OCD) باشند، اختاللى که ویژگى مهم آن وجود افکار 

وسواسى در فرد است.
 ،OCD جف زیمانسکى، مدیر اجرایى بنیاد بین المللى
سازمان مدافع مستقر در بوستون مى گوید هیچ تست 
ساده اى براى تشــخیص این اختالل وجود ندارد، چرا 
که شدت عالئم نیز در رابطه با این اختالل مهم هستند. 
با وجود این، برخى از الگوهاى خــاص وجود دارند که 
مى توانند نشان بدهند که شما از اختالل وسواس فکرى 

عملى رنج مى برید.
 

حساسیت بیش از حد در مورد نظافت
کسانى که به OCD مبتال هســتند به طور وسواسى و 
بیش از اندازه اهل نظافت هســتند. تمیز کردن منزل 
اغلب یک راه کاهش ترس از میکروب یا احساس کثیف 
بودن است. اگر چه تمیز کردن مى تواند به دور شدن این 
افکار وسواســى کمک کند، اما آن آرامش پس از تمیز 
کردن زمان زیادى دوام نــدارد، و در غالب مواقع دفعه 
بعد، فرد مبتال نیاز شــدیدترى را به تمیز کردن محیط 

حس مى کند. 

شستن دست ها
یکى از نشــانه هاى وســواس فکرى عملى شستن 
دست هاســت. این کار بــه صورت وســواس گونه یا 
اســتفاده بیش از حد از مواد ضدعفونى کننده  دست به 
حدى در افراد مبتال به OCD شــایع است که یکى از 
دسته بندى هاى بیمارى OCD، شویندگان نام گرفته و 
به طور گسترده اى پذیرفته شده است. این اصرار و میل به 
شستن دست ها معموال ناشى از ترس از میکروب ها است 
 ،(OCD شایع ترین وسواس دیده شده در افراد مبتال به)
اما مى تواند با ترس از بیمار کردن دیگران یا کثیف و غیر 

اخالقى بودن نیز مرتبط باشد.

داشتن برخى رفتارهاى تکرارى
داشتن یک ســرى رفتارهاى تکرارى (ســه، چهار، یا 
حتى 20 بار ســر زدن به اجاق براى اطمینان از این که 
خاموش است یا نه) شایع ترین وسواس هاى مرتبط با 
OCD هستند و نزدیک به 30 درصد از افراد مبتال به این 

اختالل را تحت تاثیر قرار مى دهند.  مى توان گفت که دو 
بار بررسى کردن چیزى که به نظرتان مى رسد، طبیعى 
است. اما اگر وارسى مداوم چیزها در زندگى روزانه  تداخل 
ایجاد کند (مثال باعث شــود که دیر سر قرار برسید)، یا 
تبدیل شود به مراســمى که بدون انجام آن حال  شما 
خوب نیست، احتماال مبتال به اختالل وسواس فکرى 
عملى هستید و از نشانه هاى وســواس فکرى عملى

 است. 

 نظم دادن و سازماندهى
کسانى که مبتال به OCD هستند، مى توانند سازماندهى 
را در سطح کمال بر عهده بگیرند. رزیمانسکى مى گوید: 
از نظر این افراد همه چیز باید درست و مناسب باشد، همه 

چیز باید درست و مناســب به نظر برسد، متقارن باشد، 
اعداد اقالم به درستى ترتیب داده شده باشد و همین رفتار 

از نشانه هاى وسواس فکرى عملى است.

حساب کردن در ذهن
بعضى از افرادى که به وســواس فکرى عملى مبتال 
هستند، وظایفشان را بر اساس یک الگوى عددى خاص 
انجام مى دهند یا در هنگام انجام کارهاى روزانه (مانند 
باال رفتن از پله یا تمیز کردن) در ذهن شــان مشغول 
شمردن مى شــوند. این رفتارها ممکن است ناشى از 
خرافات باشند. براى مثال، اعتقاد به این که عدد هفت 
خوب است ممکن است باعث شود شخص با خود فکر 
کند که اگر هفت قدم برندارد، ممکن است به خودش یا 

شخص دیگرى آسیب وارد کند.

هراس و ترس از خشونت
اغلب آدم ها گاه گاهى در مورد احتمال خشونت دیدن 
یا سایر بدشانســى ها افکار گذرا دارند. تحقیقات نشان 
مى دهند که هرچه بیشــتر براى جلوگیــرى از چنین 
افکارى تــالش کنید، آن ها بیش تــر در ذهن تان رژه 
مى روند و این به ویژه در مورد افراد مبتال به OCD صدق 
مى کند. به گفته زیمانسکى اگر فکر اینکه ممکن است 
مورد زورگیرى قرار بگیرید، مانع از این شود که به پارك 
بروید، یا نگرانى براى مادرتان باعث شود که چندین بار 
در روز با او تماس بگیرید، احتماال به OCD مبتال هستید.

داشتن حساسیت زیاد نسبت به روابط
آدم هاى مبتال به OCD به طور وسواس گونه اى روابط 
خود را با دوســتان و اعضاى خانواده شــان موشکافى 
مى کنند. مثال، ممکن اســت به مدت طوالنى در مورد 
اینکه آیــا حرفى که بــدون توجه در محــل کار بیان 
کردند، باعث ناراحتى همکارشان شده یا نه فکر کنند. 
این ساختار فکرى ممکن اســت حس اغراق آمیزى از 
مسئولیت پذیرى و دشــوارى در پذیرش عدم قطعیت 

را منعکس کند.

 دائماً به دنبال تأیید دیگران بودن
افراد مبتال به OCD مدام نظر دوســتان و خانواده شان 
را مى پرســند و ایــن کار در واقع بــراى کاهش دادن 
اضطراب شان است. براى مثال اگر آن ها در یک مهمانى 
دستپاچه شوند و اشتباهى کنند، بارها و بارها ممکن است 
از دوست شان بخواهند که جریان را براى شان تعریف 
کند. درخواســت ارزیابى چیزها از دوستان (آیا ظاهرم 
به اندازه کافى خوب به نظر مى رسد؟ ) نیز مى تواند یک 

استراتژى براى اجتناب از رفتارهاى وسواسى باشد.

نفرت از ظاهر خود
خودزشــت انگارى (BDD) نوعى اختــالل مربوط به 
OCD که در آن فرد مبتال روى بخشى از بدن خود که 

به نظرش غیر طبیعى یا زشت است (اغلب بینى، پوست، 
یا مو) متمرکز مى شــود. بر خالف اختالالت خوردن، 
BDD شامل تمرکز روى وزن یا تغییرات رژیم غذایى 

نمى شود. افکار وسواسى در ارتباط با BDD بسیار شبیه 
به افکار وسواسى دیده شده در OCD هستند. بسیارى 
از افراد مبتال به BDD به OCD هم مبتال هستند و در 
مورد پاکیزگى بدن شان و این که ظاهرشان چه طور به 

نظر مى رسد، نگرانى دارند.

9 عالمت که از 
وسواس فکرى 
خبر مى دهد

1- سیب زمینى
سیب زمینى گرچه جزو مواد غذایى است که ما به صورت 

روزانه مصرف مى کنیم، اما داراى ترکیبات سمى مانند 
سوالنین است. در گیاه سیب زمینى سوالنین در ساقه 
و جوانه هاى آن متمرکز شده است. از این رو توصیه 
مى شود از مصرف ساقه و نیز جوانه هاى سیب زمینى 
به دلیل سمى بودن اجتناب کنید. همچنین بخش هاى 

سبز سیب زمینى نیز داراى سوالنین است و باید پیش از 
مصرف بخش هاى سبز آن را جدا کنید.

2- گوجه فرنگى
گرچه خــود گوجه فرنگى بى 
ضرر است، اما برگ  آن داراى 
ترکیبات ســمى ســوالنین 
و توماتین اســت. از این رو، 
اگر افــراد اقدام بــه مصرف 
برگ هاى این گیاه کنند 
دچــار ناراحتى 
شــى  ر ا گو

مى شوند. 3- بادمجان
برخى تصور مى کنند خوردن بادمجان خام مى تواند سمى باشد. این در حالى 
است که این موضوع صحت ندارد. با این وجود، برگ ها و شکوفه هاى بادمجان 
سرشار از ماده سمى سوالنین هســتند و مصرف آن ها مى تواند باعث ایجاد 

احساس ناخوشى در افراد شود.

4- سیب
سیب یکى از میوه هاى بسیار مفید است که به دلیل دارا بودن فیبر مصرف آن از سوى متخصصان 
تغذیه توصیه مى شود. با این حال، هسته سیب ســمى بوده و داراى ترکیبات سیانید است. در 
حقیقت دانه سیب داراى ترکیبى به نام آمیگدالین است. آمیگدالین در ترکیب با آنزیم هاى معده 
به سیانید که بسیار سمى است تبدیل مى شــود. با این وجود، هسته کامل سیب خطر کمترى 
دارد و هسته سیب جویده شده خطرناك است. برآورد مى شود خوردن 200 هسته جویده شده 

سیب مى تواند یک انسان بالغ را به کام مرگ بکشاند. مصرف کمتر از این میزان مى تواند باعث 
ناراحتى هاى گوارشى شود.

گیاهانى که سمى و مرگبار هستند 
گرچه گیاهان زیادى هستند که ما از ریشه ها تا ساقه و برگ آن ها را مصرف 
مى کنیم، اما حقیقت این اســت که هر گیاهى که میوه آن قابل استفاده براى 
انسان است بدان معنا نیست که ســایر بخش هاى آن گیاه نیز مفید است. 
در حقیقت برخى از گیاهان تنها میوه شــان خوردنى است و مصرف سایر 
بخش هاى آن مانند ریشه و ساقه به دلیل سمى بودن براى انسان مضر است. 

2 عامل که باعث 
زخم معده مى شوند

سندرم پوست پرتقال چیست؟ 

به گفته متخصصان چشم پزشکى، بسیارى از افراد میانسال در آمریکا 
به دلیل ابتال به عارضه آب مروارید با مشکل بینایى مواجه مى شوند و 

این درحالیست که این عارضه به آسانى قابل درمان است.
دکتر ”وید بلک استون“ چشم پزشک در دانشگاه آالباما در این باره 
مى گوید: نیمى از مردم آمریکا تا سن 80 سالگى یا دچار آب مروارید 

شده اند یا تحت عمل جراحى قرار گرفته اند.
به گفته این پزشک، میانگین سن شروع آب مروارید ناشى از افزایش 
سن، 40 تا 50 سال است اما اکثر مردم از آن زمان تا سال ها بعد هنوز 
مشــکالت بینایى جدى در رابطه با این عارضه را تجربه نمى کنند. 

میانگین سنى جراحى آب مروارید 73 تا 75 سال است.
آب مروارید نوعى پروتئین است که لنز چشم را کدر یا رنگى مى کند 
و باعث اختالل در بینایى مى شود. این عارضه مى تواند در یک یا هر 
دو چشم رخ دهد و علت آن ناشناخته است. اغلب، مراحل اولیه عارضه 

آب مروارید با افزایش احتمال اختالل نزدیک بینى همراه است که با 
عینک اصالح مى شود. با پیشرفت عارضه آب مروارید، دید در شب 

بدتر شده و رنگ ها مات تر به نظر مى رسند.
این چشم پزشک افزود: تارى دید مشکل اصلى است اگرچه ممکن 
است به چند شکل مختلف ظاهر شود. اولین موردى که بیشتر افراد 
مبتال به آب مروارید متوجه آن مى شوند تابش خیره کننده است. نور 
به آب مروارید برخورد مى کند، پراکنده مى شود و دیدن آن را دشوار 
مى کند و افراد بیشــتر هنگام رانندگى در شب و به دلیل تابش خیره 
کننده چراغ هاى جلو شــکایت دارند. مشکل شــایع بعدى خواندن 

سخت مطالب چاپى یا دیدن تصاویر کوچک است. 
 عالئم اولیه آب مروارید ممکن اســت با استفاده از عینک، روشنایى 
بیشتر، عینک آفتابى ضد تابش خیره کننده یا لنزهاى ذره بینى بهبود 

یابد. اگر این اقدامات کمکى نکند جراحى تنها درمان موثر است. 

عارضه اى 
شایع اما 
درمان پذیر

چرا صبح ها دچار سردرد مى شویم؟

بســیارى از ســردرد ها داراى خصوصیات منحصر به فردى است 
که یکى از آن ها زمان سردرد اســت؛ زمان، مکان، شدت و انتشار 
درد، عوامل تشدید کننده و عوامل تخفیف دهنده سردرد ها به این 
موضوع کمک مى کند که نوع ســردرد را تشخیص دهیم و متوجه 

شویم کدام سردرد اهمیت بیشترى دارد و خطرناك است.
سردرد هاى صبحگاهى از جمله ســردرد هاى با اهمیت هستند و 
حتما باید مورد توجه قرار گیرند، به ویژه زمانى که بیمار از خواب بیدار 
مى شــود و ســردرد دارد، یعنى فرد شب بدون ســردرد خوابیده و 

هنگامى که بیدار مى شود، دچار این عارضه است.
عمدتا ســردرد هایى که مربوط به فشار خون باال هستند، در خواب 
ایجاد مى شوند و معموال صبحگاهى هستند، همچنین بیمارانى که 
در خواب دچار وقفه تنفسى مى شــوند ممکن است این وقفه هاى 
تنفسى سبب کاهش اکسیژن رسانى به مغز شود و بیمار با سردرد یا 

حالت گیجى و منگى از خواب بیدار شود.
آن دســته از ســردرد هاى صبحگاهى کــه از اهمیــت ویژه اى 

برخوردارند، سردرد هایى هستند که به علت تومور هاى مغزى رخ 
مى دهند، بیمارانى که توده یا تومور در مغزشان است، هنگامى که 
مى خوابند سردردشان تشدید مى شود چرا که هنگامى که مى خوابند 
داخل تومور خون بیشترى جمع مى شود و خون بیشتر سبب افزایش 

حجم تومور و سردرد مى شود.
برخى دیگر از ســردرد هاى صبحگاهى به علت آرتــروز در ناحیه 
گردن و فشار روى ریشه هاى عصبى گردنى به ویژه در اشخاصى 
که وضعیت قرارگرفتن سرشان روى بالش به سمت باالست و افراد 
مسنى که مشکالت ســتون فقرات دارند، ایجاد مى شود و افراد به 
دلیل خوابیدن و موقعیت قرار گرفتن سرشان روى بالش دچار این 

عارضه مى شوند.
 افرادى که دچــار غلظت خــون و چربى خون هم هســتند دچار 
ســردرد هاى صبحگاهى مى شــوند و صبح ها که از خواب بیدار 
مى شــوند، حالت گیجى و منگى دارند و هنگامى که راه مى روند و 

مایعات مى خورند، سردردشان بهتر مى شود.
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ستایش خداوندى را که اول هر نخستین است و آخر هر گونه 
آخرى، چون پیش از او چیزى نیســت باید که ابتدایى نداشــته 
باشد و چون پس از او چیزى نیســت پس پایانى نخواهد داشت و 
گواهى مى دهم که جــز او خدایى نیســت و خدا یکى اســت، آن 

گواهى که با درون و برون و قلب و زبان هماهنگ باشد. 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1400/04/05
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/04/06

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1400/03/27

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

مبلغ برآورد 
(ریال)

مبلغ تضمین
(ریال)

400 - 1 - 61/2
عملیات بهره بردارى آب و 

فاضالب،خدمات مشترکین 
منطقه بوئین و میاندشت

14,941,219,714538,236,000جارى

هیأت مدیره 

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت مهندسى ســداد صنعت اصفهان دعوت مى گردد در 
جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه که در ساعت 5 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 1400/04/09 
واقع در خیابان طیب، کوچه درب کوشــک(11) دبیرســتان والیت برگزار مى گردد، حضور

 بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1ـ گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2ـ بررسى و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالى 1399

3ـ بررسى و تصویب خط و مشى سال آینده 
4ـ انتخاب بازرس قانونى 

5ـ تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
6ـ سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى مى باشد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه
شرکت مهندسى سداد صنعت اصفهان (سهامى خاص) 

شماره ثبت: 12096

روز 1
تا حماسه 1400
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واجب اســـت پای صندوق ھا حاضر شوید
به زن و مرد و آن کسى که به حد رأى دادن قانونى رسیده واجب است این مسئله که در پاى صندوق هاى تعیین 

رئیس جمهور حاضر بشوند و رأى بدهند. چنانچه سستى بکنید، کسانى که مى خواهند این کشور را به باد فنا 
«صحیفه امام(ره)؛ ج15، ص28»بدهند، ممکن است پیروز بشوند

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
گفت: این واحد دانشــگاهى اکنــون میزبان 
21هزار دانشجو بوده که حدود 2 هزار نفر آنان 

دانشجوى شاهد و ایثارگر هستند.
به گزارش روابــط عمومــی واحدنجف آباد، 
دکترامیررضا نقش در جلســه اى که با حضور 
هیئت رئیســه دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
نجف آبــاد و مســئوالن بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران شهرستان نجف آباد درباره رسیدگى 
به برخى از مســائل آموزشــى، پژوهشــى و 
فرهنگى دانشجویان شــاهد و ایثارگر برگزار 
شد، اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسالمى در کشور 
حدود 400واحد و مرکز دانشگاهى دارد، سال 
1361دستور تأسیس این دانشگاه در کشور با 
حجم باالى تقاضاى آمــوزش عالى که در آن 

زمان وجود داشت، صادر شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد گفت: این 
واحد دانشــگاهى دى  1364، مصوبه تأسیس 
گرفــت و به عنوان دانشــگاه مردمى که هیچ 
وابستگى مالى به دولت ندارد به رتبه و عظمت 

کنونى رسیده است.
این مسئول دانشگاهى بیان کرد: این دانشگاه 
از مهر 1365شــروع به پذیرش دانشجو کرد، 
سرمایه اولیه این دانشگاه با فروش اموال شهید 
میردامادى که به پدر خــود وصیت کرده بود 
اموالش در مسیر آموزشى خرج شود، تأمین شد.

نقش افزود: شهید غیورى، فرزند آیت ا... غیورى 

نجف آبادى نیز، بخشــى از اموال خود را براى 
ساخت مسجد شــهید غیورى در این دانشگاه 
هدیه کرد، بنابراین ســرمایه اولیه و بناى این 
دانشگاه توسط شهدا شکل گرفته و چند سال بعد 
نیز این دانشگاه مفتخر به میزبانى از پنج شهید 
گمنام شد که در ایجاد روحیه ایثار و معنویت در 

دانشگاه تأثیر ویژه اى داشته است.
وى گفــت: اکنــون تعــداد 4940 نفــر از 
دانشــگاهیان این واحد دانشــگاهى از جامعه 
شاهد و ایثارگر هستند که یکى از وظایف مهم 
و دغدغه مسئوالن دانشــگاه برطرف کردن 
و رسیدگى به مشــکالت آموزشى و فرهنگى 

آنان است؛ زیرا آسایش و زندگى بدون دغدغه 
امروز ما همه مدیون شــهدا و خانــواده آنان 
اســت که با نثار جان خود از اسالم و مملکت

 دفاع کردند.
عضو هیئت امناى دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان مطرح کرد: حدود 120هزار دانشجو 

در طول 35ســالى که از زمان تأســیس این 
واحد دانشــگاهى مى گــذرد، فارغ التحصیل 
شده اند، بیش از 2200 نفر از این تعداد اکنون 
پزشکان کشور هستند، رشته پزشکى 34سال 
قدمت داشته و بیش از 27دوره فارغ التحصیل 
داشــته که بیش از 85درصد آنــان در مقاطع 
باالتــر در دانشــگاه هاى دولتى مشــغول به 
تحصیل شــده و اکنــون به جامعــه خدمت 

مى کنند.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
گفت: حدود 260رشــته تحصیلى در این واحد 
دانشــگاهى در حال پذیرش دانشجو است، از 
این تعداد 70رشته در مقطع دکترى تخصصى، 
106رشــته در مقطع کارشناسى ارشد و مابقى 
در مقطع کارشناسى اســت، اکنون این واحد 
دانشــگاهى میزبان 21هزار دانشجو است که 
حدود 10درصد از آنها (2هزار دانشجو) شاهد و 
ایثارگر هستند و حدود 5 هزار نفر جامعه هدف 
شاهد و ایثارگر مخاطب این واحد دانشگاهى 
هستند و تعدادى از کارمندان و اساتید دانشگاه 

از ایثارگران هستند.
دکترنقش افزود: دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد تالش کرده تا حتى باوجود مشــکل 
شــیوع بیمارى کرونا درچند ترم اخیر مشکلى 
بــراى تحصیل دانشــجویان ایجاد نشــود و 
بتوانندبه بهترین نحو ممکن به تحصیل خود 

ادامه دهند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد خبر داد

2200 نفر از پزشکان کشور در 
دانشگاه  نجف آباد تحصیل کرده اند

مشارکت تمام عیار یعنى انتظار بهبود شرایط 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان ، مشــارکت 
تمام عیار مردم در انتخابات را موجب سنگین 
تر شدن مسئولیت منتخبین دانست و گفت: 
براى هر مسلمان و براى هر کسى که ایران را 

دوست دارد ، مشارکت 
در انتخابــات یــک 
تکلیف روشــن است 
و نقشــى اساسى در 
سرنوشت کشور دارد 
همچنانکه حضـــرت 
امام خمینى (ره) فرمود: 
میزان راى مردم است .

منصــور یــزدى زاده 
از  دعــوت  ضمــن 

تالشــگران ذوب آهــن اصفهان، دســت 
اندرکاران صنعت فــوالد و آحاد مردم جهت 
مشــارکت فعال در انتخابات پیش رو ، افزود 
:در این انتخابات ، سرنوشت کشور براى چهار 
ســال رقم مى خورد که زمان کمى نیست و 

بدیهى اســت که نباید نســبت به سرنوشت 
خودمان بى تفاوت باشیم .

یزدى زاده گفت: حضور فعاالنه در انتخابات 
توســط مردم ، نوعى اتمام حجت با کسانى 

اســت که زمام امــور اجرایى را عهــده دار 
مى شــوند و بار مســئولیت آنها را نسبت به 
خواسته ها و مطالبات به حق مردم ، سنگین 
تر مى کند لذا با مشارکت تمام عیار مى توان 

انتظار بهبود شرایط را داشت.

مهمترین نکته، انتخاب هوشمندانه
 در انتخابات است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه 
همه ما یک تکلیف مهــم در مورد انتخابات بر 
عهده داریم ، اظهار داشــت: بنا بــه آیه قرآن، 
خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى دهد 

مگر آن که خود اقدام کنند و بخواهند.
سلطانى در این مراســم که به همت مجموعه 
بسیج شرکت مخابرات ایران و با حضور جمعى 
از کارکنان برگزار شد، با اشــاره به تاریخ صدر 
اســالم و دین مبین اســالم به عنوان یادگار 
پیامبر خاطرنشان کرد: همه دیدیم بعد از رحلت 
پیامبرمان چه شد و به علت عدم توجه امت ، چه 

بر سر آنان رفت.
وى افزود: خود مردم پس از 25 سال بیدار شدند 
و به دنبال حضرت على(ع) رفتند و حکومت عدل 
على (ع) برقرار شد. مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران در همین راستا افزود: امام و مردم همیشه 
باید یار و یاور هم باشند و رمز پیروزى انقالب ما 

نیز تاکنون همراهى والیت با مردم بوده است.
سلطانى افزود: انتخاب هوشمندانه مهم ترین 
نکته اى اســت که تک تک آحــاد جامعه در 
انتخابات پیش رو به عنــوان مهم ترین اصل و 

چراغ راه باید مد نظر داشته باشند.


