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تابستان هم افسردگى دارد؟ اصفهان رنگ محرم به خود مى گیردپایان کار «جیران» در خوانسار و گلپایگانپرده اى دیگر از خشکاندن تاالب هورالعظیم پیام، نیازمند قرنطینه در پرتغال! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بهترین زمان
میوه خوردن

بازگشت خاموشى ها به اصفهان
3
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بازداشت 
مدیر عامل 

آرامستان هاى 
شهردارى اصفهان

میوه جــزو بهترین خوراکى هــا در رژیم 
غذایى است چراکه منبع غنى از ویتامین ها، 
امالح و فیبرها محســوب مى شود. این 
گروه از مواد غذایى، براى افرادى که قصد 
کاهش وزن دارند، مفید است و با افزایش...

معاون پیشــگیرى از وقوع جرم و پیگیرى حقوق عامه 
دادســراى عمومى و انقــالب اصفهان از بازداشــت 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
خبر داد و گفت: اخذ وجوه برخالف مقررات و بدون مستند 
قانونى، تضییع حقوق دولت و نهادهاى عمومى، اختالس 
و تحصیل مال از طریق نامشروع و مداخله در معامالت با 

شهردارى از موارد اتهامى در پرونده تشکیل شده است.
محمد محسنى اژیه با اعالم این خبراظهار کرد: با توجه 
به وصول گزارش هاى متعدد در خصوص اخذ مبالغ غیر 
متعارف جهت ارائه خدمات در ســازمان آرامستان هاى 

شهردارى اصفهان و ...

افزایش افزایش 117117 درصدى کشفیات  درصدى کشفیات 
سالح هاى جنگى در اصفهانسالح هاى جنگى در اصفهان
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سخنگوى صنعت برق استان: تا هفته آینده قطعى برق داریم

سردار به گل 99 رسید
زنیت در هفته سوم لیگ برتر روســیه هم طعم شیرین پیروزى را 
چشید و سردار آزمون هم به نودونهمین گل زده اش در لیگ روسیه 
رسید. زنیت در مصاف با کراســنودار با نتیجه 3-2 به پیروزى رسید 
تا سومین پیروزى متوالى را تجربه کند. سخت است تصور کنیم در 
مسابقه اى زنیت به گل یا پیروزى برسد و سردار آزمون نقشى در 

آن نداشته باشد. به واقع همه به گلزنى هاى ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رشد آرایشگاه هاى 
زیرزمینى مردانه در 

اصفهان

لوله اصلى آب در جنوب اصفهان ترکید
3

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت همساز تصویر دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
منتهى به سال مالى 1399 شرکت راس ساعت 11:00 صبح روز جمعه مورخ 1400/06/05 در محل بیمارستان میالد واقع 

در شهرك ولیعصر ، انتهاى شهید بخشى تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه: 

  استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1399/12/29 
  استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى شرکت، مربوط به عملکرد سال منتهى به 1399/12/29

  تصویب عملکرد و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالى 1399
  انتخاب بازرس

  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
  تصمیم گیرى در خصوص نحوه خرید و نصب دستگاه MRI  و تفویض اختیار به هیئت 3 نفره در موارد مذکور

  سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه باشد
از سهامداران عزیز دعوت به عمل مى آید از تاریخ 1400/05/25 لغایت 1400/06/03 جهت رویت ترازنامه و صورت 
حساب سود و زیان سال مالى 1399 و گزارش عملکرد هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع ، به مرکز MRI اصفهان 

مراجعه نمایند.

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل  مجمع عمومى عادى سالیانه 
شرکت همساز تصویر (سهامى خاص) شماره ثبت 9273

هیئت مدیره شرکت همساز تصویر (مرکز MRI اصفهان)

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00 روز شنبه به تاریخ  1400/05/30
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/05/31

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:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

چاپ اول

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1400/05/18

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

400-2-100/2
اصالح شبکه جمع آورى فاضالب بلوار 

میرزا کوچک خان قسمت اول
(با ارزیابى کیفى)

69،758،182،4782،128،000،000جارى

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه مورخ 
1400/4/07 شوراى سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان لنجان طبق 
ماده 4 آیین نامه مالى شهرداریها نســبت به واگذارى خطوط حمل و نقل مسافربرى 
داخلى شهرستان ( ناوگان اتوبوسرانى واحد شهرى ) از طریق مناقصه عمومى اقدام 
نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان 
حمل و نقل جمعى شهرســتان لنجان واقع در زرین شــهر - بلوار جانبازان- جنب 
پلیس راهور  مراجعه و ضمن تهیه اســناد مناقصه ، پیشــنهادات خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى مورخ 1400/06/06 به دبیر خانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 
03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر اســت  سایر اطالعات و 

جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى 

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول

زاکانى پیش
از رأى گیرى

شهردار شد!

ذوب آهن اصفهان 
سرمربى نساجى مازندران 
را به اصفهان مى کشاند؟

سروصدا 
سِر «ساکت»!

فرمانده کل سپاه:

حامى
 حشدالشعبى 

هستیم

ارشا اقدسى 
از «کهکشان»
هم باالتر رفت
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امور آب و فاضالب منطقه مهردشت به عنوان سى و هشتمین آبفاى خودگردان استان 
اصفهان تشکیل شد و حسین محمدیان به عنوان نخستین مدیر آن آغاز به کار کرد.

 در اجراى نمودار ســازمانى جدید آبفاى استان اصفهان، شــهرهاى دهق و علویجه و 
9 روستاى حســین آباد، هســنیجه، خونداب، على آباد، 
کوه لطف، خیرآباد، گلدره، اشن و دماب از مناطق تحت 
پوشــش آبفاى منطقه نجف آباد خارج شده و به عنوان 
امور آب و فاضالب خودگردان منطقه مهردشــت آغاز 

به کار کرد.
فرماندار نجف آباد در مراسم معارفه نخستین مدیر آبفاى 
منطقه مهردشت که روز شنبه 16 مرداد ماه جارى برگزار 
شد از مکاتبات استاندارى اصفهان با وزارت کشور مبنى 
بر تشکیل شهرستان جدید مهردشت خبر داد و گفت: با 
توجه به پهنه وســیع جغرافیایى منطقه مهردشت، همه 
دســتگاه هاى ادارى باید از هم اکنون به منظور استقرار 

ادارات مستقل و خودگردان در این منطقه اقدام کنند.
مجتبى راعى به فعالیت دو شهرك و چهار ناحیه صنعتى 
بزرگ در منطقه مهردشــت اشــاره کرد و گفت: وجود 
جمعیت 27 هزار نفــرى و فعالیت هزاران کارگر در 500 

واحد صنعتى بزرگ در منطقه مهردشت، بیانگر ضرورت تامین زیرساخت هاى الزم از 
جمله خدمات آب و فاضالب در این منطقه است.

معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه گذارى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز در 

این مراسم گفت: تا کنون 12 هزار و 400 انشعاب آب با 13 هزار و 800 آحاد در شهرها 
و روستاهاى تحت پوشش آبفاى مهردشت نصب شده است.

کاظم جعفرى افزود: از 9 روستاى تحت پوشش، 4 روستا به شبکه آبرسانى پایدار وصل 

شده و از آب تصفیه شده بهره مندند و آب ساکنان 5 روستا نیز از منابع آبى محلى تامین 
مى شود. وى در عین حال ابراز امیدوارى کرد طرح فاضالب شهرهاى دهق و علویجه 

نیز هرچه زودتر اجرایى شده و به بهره بردارى برسد.

آغاز به کار سى و هشتمین آبفاى خودگردان در استان اصفهان
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زنیت
چشید
رسید. ز
تا سومی
مسا
آن کار سخت نویدکیا کار سخت نویدکیا 

براى انتخاب دروازه بانبراى انتخاب دروازه بان
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میزان سپرده ها و تسهیالت بانکى تا پایان فروردین سال 
جارى نســبت به پایان سال گذشــته معادل 0/4 درصد 

افزایش یافته است.
براســاس گزارش بانک مرکزى از وضعیــت کل مانده 
سپرده ها و تســهیالت ریالى و ارزى بانک ها و مؤسسات 
اعتبارى به تفکیک استان در پایان فروردین سال جارى، 
مانده کل سپرده ها به رقم 3890 هزار و 400 میلیارد تومان 
رسیده است که نسبت به پایان سال قبل و  مقطع مشابه در 
پارسال معادل 0/4 و40/1 درصد افزایش را نشان مى دهد.

همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده 2081 هــزار و 500 میلیارد تومان و کمترین مبلغ 

مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 9900 میلیارد 
تومان اســت. عالوه براین، مانده کل تسهیالت در این 
زمان 2803 هزار و 300 میلیارد تومان است که نسبت به 
فروردین و پایان سال گذشته به ترتیب معادل 43/3 و 0/4 
درصد افزایش داشته اســت. طبق این گزارش، بیشترین 
مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران و کمترین مبلغ 

مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد است.
در این گزارش، یکى از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت 
و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزى بسیارى 
از شرکت ها و مؤسســات تولیدى سایر استان ها در استان 

تهران بیان شده است.

نماینده خلخال و کوثر در مجلس شوراى اسالمى از غیبت 
25 نماینده مجلس در روز تحلیف انتقاد کرد. 

ســید غنى نظرى خانقاه در جلســه علنى روز یک شنبه 
مجلس شــوراى اســالمى در تذکرى گفت: در مراسم 
تحلیف رئیس جمهورى که روز 14 مردادماه برگزار شد، 
25 نماینده مجلس غایب بودند. مگر مهمتر از این روز، روز 
دیگرى هست که آقایان در مراسم تحلیف غیبت داشتند. 
وى ادامه داد: این نمایندگان مدعى انقالبیگرى هستند ولى 
برخى از این آقایان را در طول یکسال گذشته چهار بار هم 
ندیده ام. سید غنى نظرى خانقاه گفت: برخى از نمایندگان 
در مجلس احساس مى کنند که نماینده تر هستند. از شما 

نمایندگان مى خواهم اجازه ندهید این احساس نماینده تر 
بودن در مجلس پرورش داده شود. اسامى همه نمایندگانى 
که غایب هســتند باید در صحن مجلس قرائت شــود و 
پیامک هاى مختلفى هم دریافت کردم که این 25 نماینده 

در روز تحلیف کجا بودند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به وى گفت: اوًال هیچ تبعیضى 
در این مورد وجود ندارد و اگر کســى غایب اســت و این 
غیبتش نیز غیرقانونى باشد حتمًا باید نام وى اعالم شود. 
البته ممکن است برخى دوستان در مأموریت یا سفر بوده 
یا کسالت داشته باشند که این غیبت شان قانونى است ولو 

روز تحلیف باشد.

مردم در بانک ها 
چقدر پول دارند؟ 

این 25 نماینده 
کجا بودند؟!

بزرگ ترین پرچم 
سیاهپوش مى شود

امشب همزمان با شب اول محرم    ایسنا|
(دوشنبه 18 مرداد) مرتفع ترین و بزرگ ترین پرچم 
کشور در اراضى عباس آباد به نشانه آغاز محرم در 
آیین «سالم بر محرم» سیاهپوش مى شود. بزرگ 
ترین پرچم کشور 1056 متر مربع و در ارتفاع 200 
مترى در منطقه فرهنگى و گردشگرى عباس آباد 
(بوستان طالقانى) واقع شده که هرسال در شب 
اول محرم طى مراســمى به نشــانه سیاهپوش 
شدن شــهر تهران در آغاز محرم مزین به پرچم 

یا حسین (ع) مى شود.

ایران، بیست و هفتم شد
کاروان ایران در ســى و     خبر آنالین |
دومین دوره بازى هاى المپیک، به مقام بیست 
و هفتم جــدول توزیع مدال ها دســت یافت. 
نمایندگان ایران در ایــن دوره از بازى ها با 66 
ورزشکار در 16 رشــته در حالى به توکیو اعزام 
شــدند که در چهار رشــته تیراندازى و کشتى 
و وزنه بردارى و کاراته مــدال گرفتند.  در این 
رویداد 10 زن ورزشــکار ایرانى در حالى عازم 
المپیک شــدند که بهترین جایگاه در قایقرانى 
کسب شــد و نازنین مالیى در جایگاه یازدهم 
قرار گرفت . ایران در المپیک ریو 2016 با کسب 
سه طال و یک نقره و چهار برنز در جایگاه بیست 

و پنجم ایستاد.

سنگ تمام 
براى بازنده عربستانى

  ایسنا| ســجاد گنــج زاده کاراته کاى 
ایران در فینال و در حالى که با ضربه پاى چپ 
طارق حامدى مبارز عربستانى بیهوش شده بود 
با دیسکالیفه شــدن حریفش، قهرمان المپیک 
شد. اما محمد حامدى، پدر طارق حامدى کاراته 
کاى عربستانى تأکید کرد  حرکت طارق دفاع 
از خود بود و اصًال هجومى نبود. رســانه هاى 
عربستانى هم به شــدت از داورى انتقاد کردند 
تا جایى که حتى پیام هــاى اعتراضى زیادى 
که روى صفحه توییتر داور ترکیه اى گذاشتند 
باعث شد تا او صفحه خود را ببندد. وزیر ورزش 
و رئیس کمیتــه ملى المپیک عربســتان هم 
اعالم کردند که از طارق حامدى به عنوان یک 
قهرمان استقبال خواهند کرد و پاداش مدال طال 

را به او خواهند داد.

بسترى 22 کودك 
در یک روز

رئیــس دانشــگاه علوم    عصر ایران|
پزشکى اراك گفت: روز شنبه فقط 22 کودك 
مبتال به کرونا در بیمارستان بسترى شدند. دکتر 
سیدمحمد جمالیان اظهار کرد: در حال حاضر در 
اراك 220 بیمار وجود دارد که سرپایى پذیرش 
شده اند و روزانه درمان دریافت مى کنند که اگر 
این تعداد در بیمارستان بسترى مى شدند تخت 

خالى در اراك پیدا نمى شد.

کلیپ جنجالى حذف شد
شرکت بستنى سازى    دیده بان ایران |
دومنیو یک ویدیوى تبلیغاتــى که در روزهاى 
اخیــر جنجــال برانگیــز شــد را از صفحــه 
اینستاگرامش حذف کرده اســت. خبرگزارى 
«فارس» نوشته بود که بازیگر زن این ویدیوى 
تبلیغاتى «ظاهرى نامناسب» و در حین بستنى 
خوردن «رفتارها و اداهایــى کامًال اروتیک و 
جنسى» داشته و خواســتار عذرخواهى رسمى 
این شــرکت بابت پخش این ویدیو شده است. 
وبسایت «مشرق نیوز» نیز به نقل از یک مقام 
آگاه در وزارت ارشاد نوشــته که این ویدیو به 
صورت غیرقانونى و «بدون دریافت مجوز» در 
اینستاگرام منتشر شده و با سازندگان آن برخورد 

قانونى خواهد شد.

ضرر فساد در عدلیه 
رئیس قوه قضاییه گفت: ضرر و زیان    ایسنا|
ســلب اعتماد مردم از عدلیه جبران پذیر نیست و به 
همین دلیل ما باید تمام توان و تالش خود را صرف 
کنیم که اعتماد مردم به دســتگاه قضایى خدشه دار 
نشود. حجت االسالم والمســلمین محسنى اژه اى 
افزود: تنزه و رعایت تقــوا در قوه قضاییه همانگونه 
که مردم انتظار دارند، نســبت به ســایر دستگاه ها 
بسیار مهمتر و ضرورى تر اســت و متقابًال مرکز و 
دستگاهى که مى خواهد از قوه قضاییه صیانت کند 
باید به مراتــب از تنزه و تقواى بیشــترى برخوردار 

باشد.

حمله آمریکا به طالبان
  فارس| وزارت دفاع افغانســتان اعالم کرد 
که در حملــه بمب افکن بى52 آمریــکا بر مواضع 
طالبــان در مرکز والیت جوزجــان 200 عضو این 
گروه کشته شده است. بمب افکن بى52 آمریکایى 
یک تجمع گروه طالبان را در شــهر شبرغان، مرکز 
والیت جوزجان هدف قرار داده است. «فؤاد امان»، 
معاون ســخنگوى وزارت دفاع ادعا کرده است که 
در نتیجه  حمالت هوایى در شــهر شبرغان، بیش 
از 200 جنگجوى طالبان کشــته شــده اند. به گفته  
امان، مقدار زیادى ســالح و مهمــات و نیز صدها 
عــراده واســطه  نقلیه  طالبــان از بین برده شــده

است.

منکرزدایى مجازى
امام جمعه شاهرود با اشاره به اهمیت    مهر |
تأمین محتــواى فاخــر فرهنگى بــه خصوص در 
فضاى مجازى، گفت: دســتگاه هاى فرهنگى زمینه 
منکرزدایــى را فراهم کنند. حجت االســالم عباس 
امینى با بیان اینکه عملکرد ما باید به گونه اى باشــد 
که عمًال منکرزدایى و معروف آفرینى را در دستور کار 
داشته باشــیم، ابراز کرد: در هر جایگاهى که هستیم 
این امر باید مد نظر قرار گیرد و به خصوص شــوراى 
فرهنگ عمومــى در راهبرد این حــوزه نقش مؤثر 

دارد.

«جانسون» نزدیک بود 
غرق شود!

  تابناك | یک روزنامه انگلیســى نوشــت: 
«بوریس جانسون»، نخست وزیر این کشور نزدیک 
بود سال گذشــته در جریان تعطیالت تابستانى در 
دریا غرق شود. روزنامه «تایمز» در این باره نوشت: 
نخست وزیر بخشى از تعطیالت تابستانى خود را به 
همراه همسر و پســرش در بلندى هاى مشرف بر 
سواحل شــمال غربى گذراندند. گمان مى رفت که 
اقامت آنها بدون حادثه ســپرى شده است اما منابع 
آگاه اکنون مى گویند که جانســون یکبار به کسى 
نیاز داشــت تا نجاتش دهد زیرا آب هاى دریا او را از 
ساحل دور کرده بودند.  جانسون در نهایت توانست 
به عقب پاروزنى کنداما افســران امنیتى اش براى 
کمک به او مجبور شدند با شــنا کردن به او کمک 

کنند.

حامى حشدالشعبى 
هستیم

  تسنیم| فرمانده کل سپاه در دیدار فرمانده 
حشد الشعبى گفت: ما در جبهه مقاومت و تداوم این 
نبرد بزرگ حامى و پشتیبان شما هستیم. سرلشکر 
ســالمى در این دیدار حضور توأمان رئیس جمهور 
عراق و فرمانده حشدالشــعبى این کشور در مراسم 
تحلیف سیزدهمین ریاست جمهورى ایران را حاوى 
پیام هاى مهم توصیف کرد و گفــت: چیزى که ما 
امروز به نــام زوال آمریکا در صحنــه جهانى از آن 
صحبت مى کنیم بخش مهم آن در عراق اتفاق افتاده 
است، یعنى مقاومتى که در این کشور شکل گرفت 
امریکایى ها را ضعیف و فرسوده کرده و با باال بردن 
هزینه هایشــان، آنها را بین دو شــر قرار داد که اگر 
بمانند آسیب مى بینند و اگر هم از عراق خارج شوند 

شکست خورده اند.

خبرخوان

پیش از آغاز به کار شوراى شهر تهران در روزى که «انتخاب 
شهردار» در دستور کار آن روز قرار داشت، شهردار تهران 
تعیین شد! این خبرى است که رئیس شوراى شهر تهران 
به خبرنگاران داد! شوراى شهر تهران دیروز در حالى مهیاى 
برگزارى دومین جلسه علنى خود مى شد که سه دستور کار 
مهم داشت؛ انتخاب سرپرست براى شهردارى تهران، ارائه 
برنامه توسط علیرضا زاکانى براى تصدى شهردارى تهران 
و انتخاب شهردار تهران؛ دستورکار هایى که به نظر داراى 
تعارض بود، چون چگونه ممکن اســت هــم براى تهران 

شهردار انتخاب شود و هم سرپرست؟!

 البته این تعارض تا زمانى مطرح بــود که مهدى چمران، 
رئیس شوراى شهر در جمع خبرنگاران حضور نیافته بود و با 
اظهار نظر هاى وى پیش از حضور در شورا، همه چیز تغییر 
کرد: «تصمیم ما این بود که اگر آمدن شهردار جدید به طول 
نیانجامد، آقاى حناچى مى تواند به کارش ادامه دهد، اما خود 
ایشان گفتند که اگر حضور شهردار به طول بیانجامد، مشکل 
برایم ایجاد مى شود. با دوستان مشــورت کردیم و گفتیم 
مشخص نیست که چقدر طول بکشد که زاکانى از مجلس 
رأى بگیرد و بعد وزارت کشــور برود و تأیید شود؛ بنابراین 

تصمیم بر این شد که سرپرست گذاشته شود.»

ابتــکار آیت ا... رئیســى معرفى ســایتى بود کــه افراد 
مى توانستند شخصیت هاى شاخص را که داراى ویژگى 
هستند براى تصدى مســئولیت هاى مهم دولت معرفى 
کنند. این سایت بالفاصله باال آمد و افراد معرفى شده از 
سوى شخصیت هاى مختلف را بدون استثنا در هر کارگروه 
بررسى شد؛ مثًال براى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در 
این ســایت بیش از 140 نفر معرفى شدند، 130 نفر هم 
براى وزارت گردشــگرى و 96 نفر براى وزارت ورزش و 

جوانان معرفى شدند.

محسن پرویز، رئیس انجمن قلم با اشاره به بررسى پرونده 
140 نفر براى تصدى پســت وزارت ارشــاد  مى  نویسد: 
«هرچه تالش مى کنم این تعداد 140 را (که خودشان و 
یا دیگران آنها را شایسته تصدى مسئولیت وزارت ارشاد 
دانسته اند) هضم کنم، نمى شــود! "140" عدد کوچکى 
نیست. راستى، تعداد هنرمندان درجه یک این کشور چقدر 
اســت؟! گویا تعداد مدیران (یا آنها که توهم مدیر بودن 
دارند) به حدى رسیده که باید فکرى براى صادرات مدیر 

بکنیم. جاى دیگرى در جهان نیاز به مدیر ندارد؟!»

یاسر جبرائیلى، تحلیلگر اصولگرا در پستى اینستاگرامى 
نســبت به اینکه صداوســیما بعد از پخش اذان وقتى 
را براى نمــاز خواندن بیننــدگان تلویزیونى اختصاص 

نمى دهد انتقاد کرد.
وى در این باره نوشت: 

امروز وقت اذان ظهر سید حسین 11 ساله ما ناراحت بود 
از اینکه از یک طرف سریال ساختمان پزشکان در حال 

پخش است و دوست دارد تماشایش کند و از طرف دیگر 
مى خواهد نماز اول وقت بخواند. گفتیم سریال رو ببین 
بعد نماز مى خونى. پاى سریال نشست، ما نماز خوندیم و 
سفره ناهار انداختیم. ناهارش را نخورد، تلویزیون را هم 

خاموش کرد و رفت نماز خواند، اما اعصابش خرد بود.
کنارش کشــیدم و گفتم چیه بابا؟ گفت تــا اذان تموم 
مى شــه بقیه ســریال رو پخش مى کنن فرصت نماز 

خوندن نذاشتن. گریه کرد...
آقاى احسانى مدیر شبکه نســیم پیام دادند و گفتند که 
این مسئله را از فردا حل خواهند کرد. ان شاءا... در تمامى 
شبکه ها و برنامه هاى صدا و سیما اصالح الزم صورت 
گیرد. در کامنت ها درباره گاندو هم این اشــکال مطرح 
شده بود. آقاى فروغى نیز گفتند سعى مى کنند با فاصله 
از اذان پخش کنند. بعد از این درخواســت،  شبکه نسیم 
روز شنبه بعد از اذان حدود 14 دقیقه پیام بازرگانى داشت 

و  بعد سریال ساختمان پزشکان را پخش کرد.

اخیراً ویدیویى منتشر شد که در آن، احمدرضا الهیجان زاده، 
معاون محیط زیست دریایى سازمان حفاظت محیط زیست 
مى گوید که تاالب هورالعظیم با مجوز شوراى عالى امنیت 

و توسط شرکتى چینى خشکانده شده است.
وى گفت: «ژاپنى ها حاضر بودند براى استخراج نفت در 
حوزه هــاى آزادگان و یادآوران با تکنولوژى ســطح باال، 
همانند استخراج در دریا از این حوزه ها بهره بردارى کنند 
اما چینى ها حاضر به انجام این کار نشدند و بخاطر ارزان تر 
شدن پروژه، پیشنهاد خشک شدن هور را دادند که متأسفانه 

شوراى عالى امنیت ملى هم آن را مى پذیرد.»
مدتى قبــل، محمد درویش، فعال محیط زیســتى ایران 
نیز در اظهاراتى گفته بود: «متهم شــماره یک در نابودى 
هورالعظیم شرکت نفت و وزارت نفت است که مى خواهد 
اســتخراج نفت را به پیمانکار چینى بدهد. پیمانکار چینى 
هم در زمان دولت احمدى نژاد گفته بود که اگر این تاالب 
خشک باشد، قیمت ها را 20 درصد پایین مى آورم. آنها به 

این نتیجه رسیدند که بهتر است تاالب را خشک کنند.»
در همین راستا، بهمن آرمان، استاد دانشگاه و اقتصاددان 

گفته اســت: «ســال ها پیش در مناطق غرب کارون که 
حوزه هاى مشــترك نفتى ما با عراق است مى دیدم تعداد 
زیادى کامیون پر از خاك در آن مناطــق تردد مى کنند. 
وقتى علت آن را پرســیدم گفتند ایــن کامیون ها به این 
خاطر مى روند که هورالعظیم را خشک کنند تا نفت از آنجا 

استخراج کنند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه خیلى از مشکالتى که اآلن 
با آنها دست و پنجه نرم مى کنیم ناشــى از سوء مدیریت 
اســت اضافه مى کند: «در خلیج مکزیک براى رسیدن به 
کفت دریا باید 2500 متر پایین بروند تا حفارى کنند و ما 
در مناطق خلیج فارس درحال استخراج نفت هستیم. چه 
دلیلى دارد هورالعظیم را براى استخراج نفت خشک کنیم؟ 
اکنون اطالعاتى به دست مى رسد که به دلیل تحریم ها ما 
نمى توانستیم تجهیزات الزم را براى استخراج نفت وارد 
کشور کنیم و براى همین هم کار را تحویل چینى ها دادند 
تا با خشک کردن زمین ها چاه استخراج نفت حفر کنند که 
همین کار هم نکردند و اطالعات ما را بردند به عراقى ها 

دادند و از آنجا شروع به استخراج نفت کردند.»

سید ابراهیم رئیسى که حاال دیگر سوگند هم خورده براى 
شــروع فعالیت دولت خود باید همکارانش را مشخص  
کند و برایشان از مجلس رأى اعتماد بگیرد. گمانه زنى ها 
درباره وزراى پیشنهادى او همچنان ادامه دارد و بسیارى 
از اسامى تقریباً قطعى شده است. مثًال تکلیف معاون اولى 
دیروز مشخص و محمد مخبر براى این جایگاه برگزیده 
شد. پیش از این، این موضوع چندین بار تکذیب شده بود 

اما على رغم این تکذیب کردن ها انتخاب او قطعى شد. 
اینطور که به نظر مى رسد تیم اقتصادى رئیسى با تغییرات 
دقیقه نودى همراه خواهد بود زیرا اســامى که تا کنون 
مطرح بود، طى روزهاى گذشته با تغییراتى همراه شده 
است. اینطور که برخى رســانه ها نوشته اند این تغییرات 
ناشــى از رقابت فرهاد رهبر و محمد مخبر است. گویا 
فرهاد رهبر به سازمان برنامه و بودجه خواهد رفت. این 
انتخاب اما مانع از آن مى شود که محمد مخبر که از نگاه 
رئیسى در ســتاد اجرایى فرمان امام مدیریت اقتصادى 
مناسبى داشته است، فرمانده اقتصادى رئیسى شود و قطعًا 
چالش هایى با فرهاد رهبر خواهد داشت. چالش هایى که 
همین ابتداى کار و در انتخاب سایر گزینه هاى اقتصادى 
دولت خودش را نشــان داده اســت. گفته مى شود که 
مخبر عمومــًا بر چهره هایى کــه در دولت دوم محمود 
احمدى نژاد نقش محورى داشــتند، تأکید دارد و رهبر 

دنبال آنهایى است که در دولت اول احمدى نژاد بودند.
چالش هاى موجود در عرصه بین المللى و منطقه اى سبب 
شده که همچنان وزارت خارجه یکى از مورد توجه ترین 
وزارتخانه ها باشد. درباره وزیر خارجه او نیز انگار تکلیف 
روشن شده است. حضور حسین امیرعبداللهیان در کنار 
رئیســى طى چند دیدار دیپلماتیک اخیر تحلیلگران و 
رسانه ها را به این نتیجه رسانده اســت که او جایگزین 
ظریف خواهد بود. این یعنــى على باقرى کنى و مهدى 
صفرى که پیش تر به عنــوان گزینه هاى جدى وزارت 

خارجه مطرح بودند از فهرست رئیسى خط خورده اند.
اما بر اساس آخرین گمانه  زنى ها حجت االسالم خطیب 
نیز انتخاب رئیسى براى وزارت اطالعات است. حضور او 
در مراسم تحلیف درستِى خبرى که چند روز قبل «نامه 
نیوز» در این رابطه منتشر کرده بود را تا حدى ثابت کرد. 
همکارى رئیســى و وى به قوه قضاییه برمى گردد. به 
هرحال حجت االسالم خطیب از سال 91 تا 98 رئیس 

مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه بود. 
وزارت کشور دولت رئیسى اما به صولت مرتضوى خواهد 
رســید. پیش از این براى این وزارتخانه نیز گزینه هاى 
دیگر مطرح بود. مثًال علیرضا زاکانــى که در انتخابات 
1400 نقش پوششى را براى رئیســى ایفا کرد اما بعدتر 

شنیده شــد که به قدر انتظار مورد حمایت رئیسى قرار 
نگرفته و در کابینه جا نخواهد داشت. بگذریم از اینکه او 
اکنون به عنوان شــهردار تهران انتخاب و در آنجا نیز با 

حواشى همراه شده است. 
وزارت دفاع هم آنطور که گفته مى شود تحت مدیریت 
امیر حاتمى باقى خواهد مانــد. درباره این وزارتخانه نیز 
پیش تر گمانه زنى هایى صــورت گرفته و از افرادى مثل 
امیر وحیدى و ســردار حاجى زاده یا  محمدحسن نامى 
و حبیب ا... سیارى نام برده شــده بود اما حداقل تا امروز 

جدى ترین گزینه، وزیر ماندن امیر حاتمى است.
وزارت نفت اما بیــش از هر وزارتخانــه دیگرى محل 
گمانه زنى بوده اســت. دلیلش نیز روشن است. وضعیت 
کشور و سختى فروش نفت که با وخیم تر شدن اوضاع 
مذاکرات بدتر هم خواهد شــد. ضمن آنکه رئیســى در 
برنامه هاى انتخاباتى خود تأکیــد ویژه اى بر جدا کردن 
بودجه از نفت داشت و حال باید دید که چه کسى را براى 

این جایگاه انتخاب مى کند.
گزینه هاى بســیارى مطرح شــدند اما اینطور که گفته 

مى شــود، این وزارتخانه به رستم قاسمى که سابقاً وزیر 
احمدى نژاد بود خواهد رسید؛ با وجود این، هنوز نمى توان 
دیگر اســامى مطرح یعنى مهدى دوســتى سخنگوى 
ستاد انتخاباتى ابراهیم رئیسى و یکى از مجریان پروژه 
پاالیشگاه میعانات گازى ستاره خلیج فارس و سید مسعود 
میرکاظمى وزیر نفت محمود احمدى نژاد از ســال هاى  

1391  تا 1395 را نادیده گرفت.
وزارت کار انگار قرار است به مهرداد بذرپاش برسد. نام 
او بعد از پیروزى رئیسى در انتخابات و بردن اصولگرایان 
در انتخابات شورا به عنوان گزینه معاون اولى و شهردارى 
تهران نیز مطرح بود اما انگار آقایان در این جریان سیاسى 
به این نتیجه رسیده اند که دو قباى یاد شده بر تن وى زیاد 
گشاد است و جاى دیگرى برایش در نظر گرفته اند. البته 
درباره اندازه بودن این جایگاه نیز بعدتر مى توان قضاوت 
کرد. او اگر از سوى رئیسى معرفى شود احتماًال وزیر جوان 
در دولت سیزدهم خواهد بود. اینکه مجلس به او بدون 
چالش و بى حاشیه رأى اعتماد مى دهد یا خیر البته بحث 
دیگرى است زیرا هنوز آن همه حواشى در پى رفتن وى 

به دیوان محاسبات فراموش نشده است.
انتخاب رئیسى براى وزارت بهداشت و درمان که امروز 
به واسطه شیوع ویروس منحوس کرونا و عدم مدیریت 
درســت، بیش از هر وزارتخانه اى نامش را مى شنویم؛ 
امیرحســین قاضى زاده هاشمى اســت. همان رقیب 
انتخاباتى سیدابراهیم رئیسى که برخالف زاکانى و جلیلى 
تا دقیقه نود ماند و رقابت کرد و به نفع رئیسى کنار نکشید. 
وزارت ارشاد اما از آن وزارتخانه هایى بود که با کمى کش 
و قوس همراه شد. پیش تر از عزت ا... ضرغامى به عنوان 
گزینه رئیســى براى این وزارتخانه نام برده مى شد اما 
بعدتر خبر رسید که اختالف نظرهایى در این رابطه ایجاد 
شده است. آخرین خبرها اما حاکى از آن است که وزارت 
ارشاد به محمد مهدى اسماعیلى خواهد رسید. ضرغامى 
نیز احتماًال بــه وزارت میراث فرهنگى و گردشــگرى 

خواهد رفت. 
نکته قابل توجه در این چینش آن است که به سعید جلیلى 
چهره شــاخص اصولگراى که در انتخابات اخیر به نفع 

رئیسى کنار کشید، پستى داده نشده است.

لیست نسبتًا قطعى کابینه

زاکانى پیش از رأى گیرى شهردار شد!

مدیر فرهنگى هنرى صادر کنیم!

جا به جایى زمان پخش یک سریال 
به درخواست تحلیلگر اصولگرا

پرده اى دیگر از خشکاندن تاالب هورالعظیم
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5 درصد 2 دوزى هستند
رضا فدایى مسـئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشـت 
استان اصفهان با اشاره به تزریق 750 هزار دوز واکسن 
کرونا در استان، گفت: دریافت کنندگان دوز اول واکسن 
کرونا 30 درصد و دریافت کنندگان دوز دوم واکسـن 5 

درصد جمعیت استان هستند.

به روز رسانى شبکه مخابراتى
در راسـتاى ارتقاى تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه 
سـازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتـى به منظور 
برگرداندن تجهیزات انتقال در ایسـتگاه مورچه خورت 
شهر صورت خواهد پذیرفت. به گزارش  روابط عمومى 
مخابرات منطقـه اصفهـان، در اثـر این عملیـات کلیه 
ترافیک هاى اینترنت، موبایل- دیتا و سوئیچ  از ساعت 
9 الى 11 و 13 الى 15 در تاریخ چهارشـنبه 20 مرداد در 
دو بازه زمانى به مدت دو سـاعت با احتمـال قطعى و دو 
ساعت احتمال اختالل جهت برگردان تجهیزات انتقال 
در ایستگاه مورچه خورت شهر، جهاد آباد و کلهرود مواجه 

خواهند شد.    

راه اندازى ایستگاه هوادهى 
با تالش واحد بهـره برداري و کنتـرل کیفی آبفا منطقه 
نطنز ایستگاه هوادهی شستشـو و در مدار بهره برداري 
قرار گرفت. به گزارش روابط عمومـى آبفاى نطنز، این 

عملیات با هدف افزایش کیفیت آب انجام شد.

ساخت و تعویض دال بتنى 
با توجه به فرسودگى دال بتنى در محل شیر هواى خط 
انتقال شـهر قهجاورسـتان ، اداره بهره بردارى وتوسعه 
آب منطقه اقدام به ساخت و تعویض آن کرد. به گزارش 
روابط عمومى آبفا قهجاورستان، با انجام این کار عالوه 
بر حفاظت از تآسیسات شرکت ، از سقوط وسایل نقلیه و 

انسانى به داخل آن جلوگیرى مى شود.

ابالغ شهریه مدارس 
وحید محمودى، رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتى 
و مشـارکت هاى مردمـى اداره کل آمـوزش و پرورش 
استان اصفهان با بیان اینکه میزان شهریه به مدارسى که 
اطالعات خود را در سـامانه وارد کرده باشند، ابالغ شده 
گفت: مدارس و واحد هاى آموزشى مى توانند با مراجعه به 
  (mosharekatha.ir) پنل کاربرى خود در سامانه

نسبت به دریافت پوستر شهریه اقدام کنند. 

امدادرسانى به 146 حادثه  دیده 
مدیرعامـل  جمعیت هالل احمر اسـتان اصفهان گفت: 
نجاتگران جمعیت هالل احمر استان اصفهان در طول 
دومین هفته مرداد ماه سـال جارى بـه 146 حادثه دیده 
در 55  حادثه امدادرسانى کردند.  على محمدهاشمى  با 
اشاره به عملیات هاى امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اصفهان  در این مدت اظهار کرد : این عملیات ها شامل 
26 عملیات جـاده اى ، 13 مورد خدمـات حضورى ، 10 
حادثه شهرى و 6  حادثه صنعتى و کارگاهى بوده است. 
هاشمى در بخش دیگرى از سـخنان خود با بیان اینکه 
طى امدادرسانى به  حوادث رخ داده از نهم لغایت پانزدهم 
مرداد ماه سال جارى ،57  نفر نجات یافتند افزود:در این 
راستا 42 نفر از مصدمین به صورت سرپایى  درمان و 15  

نفر به مراکز درمانى  انتقال  داده شدند.

معرفى 
سرپرست شهردارى فالورجان 
با آغاز دوره ششم شوراى اسالمى شـهر فالورجان، در  
جلسه شوراى اسالمى شهر؛ حمیدرضا قاسمى، معاون 
مالى ادارى شـهردارى به اتفاق آراء به عنوان سرپرست 
شـهردارى فالورجـان انتخاب و معرفى شـد. قاسـمى  
دانشجوى کارشناسى ارشـد برنامه ریزى شهرى  بوده  
و بالغ بر 25 سال سابقه کار در شـهردارى فالورجان  را 
در کارنامه خدمت خود داشـته که تا زمـان صدور حکم 
شـهردار جدید، سرپرسـت شـهردارى فالورجـان را به 

عهده خواهد داشت.

خبر

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: از 1150 تقاطع 
موجود در کالنشــهر اصفهان، 350 تقاطــع داراى چراغ 
راهنمایى و رانندگى است که حدود یکصد تقاطع از میان 
آنها به دلیل حجم زیاد ترافیک و تردد پر حجم خودرو داراى 

حساسیت بیشترى هستند.
ســرهنگ محمدرضا محمدى این تقاطع هاى حساس 
را مســتقر در میدان هاى بــزرگ، حاشــیه زاینده رود و 
خیابان هایى مانند توحید، حکیم نظامــى، چهارباغ، پل 
چمران و پل ربــاط خواند و اظهار داشــت: در این تقاطع 
ها اگر برق قطع شــود و نیروى پلیس نیز در محل حضور 
نداشته باشد با مشــکل زیادى براى روان سازى ترافیک 

مواجه خواهیم شد. محمدى با بیان اینکه کنترل ترافیک 
در تقاطع هاى حساس حتى با روشــن بودن چراغ هاى 
راهنمایى و رانندگى و حضور نیروهاى پلیس نیز دشــوار 
است، خاطرنشان کرد: اما در سایر تقاطع ها اگر برق قطع 
شود و خود رانندگان قوانین راهنمایى و رانندگى را رعایت 

کنند با مشکل زیادى مواجه نیستیم.
وى با اشاره به بکارگیرى حدود 50 نفر از نیروهاى انتظامى 
استان براى روان سازى ترافیک شهر اصفهان، خاطرنشان 
کرد: این نیروهاى کمکى هنگام قطعى برق  در تقاطع ها و 
چهارراه هاى حساس و مهم اصفهان مستقر مى شوند تا به 

روان سازى ترافیک بپردازند.

معاون خدمات شهرى شــهردار اصفهان گفت: همزمان با 
فرارسیدن ماه محرم و سالروز شهادت سرور و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبدا... الحسین (ع) شهر حال و هواى محرم به 

خود خواهد گرفت.
حسین امیرى با اشاره به اقدامات شــهردارى اصفهان به 
منظور استقبال از ایام محرم اظهار کرد: امسال نیز شهردارى 
اصفهان همچون سال هاى گذشته در سیاهپوش کردن شهر 
اهتمام داشته و تالش خواهد کرد رنگ و بوى محرم و عزاى 

حسینى در سطح شهر گسترش یابد.
وى با بیان اینکه محرم امسال برگزارى مجالس عزادارى بر 
اساس دستورالعمل هاى ابالغ شده از سوى ستاد کرونا انجام 

خواهد شد، افزود: شــهردارى اصفهان همچون سال هاى 
گذشته اقدامات الزم براى سیاهپوش کردن شهر و همکارى 
با سازمان تبلیغات اســالمى و هیئت هاى مذهبى شهر در 
قالب دستورالعمل هاى ابالغى ستاد کرونا را در دستور کار 

خود قرار داده است.
معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان با بیان اینکه کلیه 
ایستگاه هاى ســازمان آتش نشــانى در این ایام در حالت 
آماده باش کامل هســتند، اظهار کرد: اکیپ هاى عملیاتى 
این ســازمان در نقاط حادثه خیز و کانون تجمع عزاداران 
حسینى مســتقر شــده و در صورت نیاز به خدمات رسانى 

خواهند پرداخت.

اصفهان 
رنگ محرم به خود مى گیرد

بحران ناشى از قطع برق در 
100 تقاطع اصفهان

شهردارســابق شــهر درچه در ارائه گزارش عملکرد 
شهردارى شــهر درچه گفت: فعالیت هایى که در زمان 
چهارساله دوره پنجم شــوراى اسالمى صورت گرفته 
است با همکارى اعضاى شوراى اسالمى شهر درچه بود.

رضا واعظ  با بیــان این مطلب که در شــرایط بحران 
اقتصادى به سر مى بریم، افزود: توانسته ایم گامى در 

جهت آبادانى و توسعه عمران شهر درچه برداریم .
اکبر جزینى رئیس شوراى اســالمى دوره پنجم شهر 
درچه هم گفت: شــهر درچه به دلیل داشــتن مردانى 

بزرگ و ایثارگر که در طول زمان پشتیبان نظام بوده اند 
مفتخر به داشتن 530شــهید گلگون کفن است که به 
ازاى هر 78نفر یک شهید تقدیم اسالم و نظام انقالب 

نموده است.
رئیس شوراى اسالمى دوره پنجم شهر درچه در ادامه 
ابراز کرد: شهر درچه داراى 6شهید مدافع حرم ، 4شهید 
مدافع امنیت،دو شــهید حادثه منا و یک شهید حادثه 
هواپیمایى اوکراین، میزبان دو شــهید گمنام در کوه 

سفید درچه است.

درچه 530 شهید در کارنامه اش دارد

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: باتوجه به 
پیش بینى هواشناسى خاموشــى ها تا پایان هفته جارى 
ادامه خواهد داشت، اگر دماى هوا همانند این هفته افزایش 
داشته باشد، به طور قطع تا هفته آینده خاموشى هاى با 

برنامه در اصفهان ادامه خواهد داشت.
محمدرضا نوحى در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه اعالم 
شده بود دیگر خاموشى نخواهیم داشت، اظهار کرد: روز 
شنبه میانگین دماى هواى کشور 1/5درجه افزایش یافت 
که این معادل 230 مگاوات برق است که به همین میزان 

مصرف را افزایش مى دهد.
وى با بیان اینکه با توجه به شرایط کم آبى نیروگاه هاى 
برق آبى کشور حدود 7 هزار مگاوات کمبود تولید دارند، 
افزود: از سوى دیگر صنایع فوالد نیز با محدودیت دریافت 

برق مواجه هستند، همچنین به دلیل شرایط ایجاد شده 
در دو هفته گذشته صنعت ســیمان برق خود را به طور 
کامل دریافت مى کند، به همیــن دلیل براى جلوگیرى 
از فروپاشى شبکه و همچنین پایدارى شبکه برق، از بعد 
از ظهر گذشته، طرح مدیریت مصرف بخش خانگى در 

سطح استان اجرا شد.
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان تاکید کرد: اعمال 
برنامه مدیریت مصرف بــرق بخش خانگى به این دلیل 
جلوگیرى از خاموشى هاى بدون برنامه همانند هفته هاى 
گذشته است، بنابراین از روز شنبه با اطالع رسانى و ارسال 
پیامک برق برخى از مشترکین خانگى در اصفهان قطع 

شد تا خاموشى هاى بدون برنامه نداشته باشیم.
نوحى با تاکید بــر اینکه با افزایش دمــاى هوا، مصرف 

برق نیز باال خواهد رفت، گفت: بــا توجه به محدودیت 
تولید نیروگاه هاى برق آبــى و همچنین محدود کردن 
صنایع، دیگر برقى براى مدیریت نداریم، بنابراین ناچار به 

خاموشى در بخش خانگى هستیم.
وى تصریح کــرد: در حال حاضر تنهــا صنعت فوالد با 

محدودیت دریافت برق از شبکه سراسرى مواجه است.
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان  گفت: اگر  صنعت 
ســیمان محدودیت دریافت برق داشــته باشد، به طور 
قطع در بخش خانگى خاموشــى نخواهیم داشت، اما با 
توجه به شرایط موجود کشــور و کمبود این محصول و 
افزایش قیمت آن، محدودیت صنعت سیمان در دریافت 
برق برداشته شــد و برق این صنعت به طور کامل تامین 

مى شود.

سخنگوى صنعت برق استان: تا هفته آینده قطعى برق داریم

بازگشت خاموشى ها به اصفهان

معاون پیشگیرى از وقوع جرم و پیگیرى حقوق عامه 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان از بازداشت مدیر 
عامل ســازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان 
خبر داد و گفت: اخذ وجوه برخــالف مقررات و بدون 
مستند قانونى، تضییع حقوق دولت و نهادهاى عمومى، 
اختالس و تحصیل مال از طریق نامشروع و مداخله در 
معامالت با شهردارى از موارد اتهامى در پرونده تشکیل 

شده است.
محمد محسنى اژیه با اعالم این خبراظهار کرد: با توجه 
به وصول گزارش هاى متعدد در خصوص اخذ مبالغ غیر 
متعارف جهت ارائه خدمات در  سازمان آرامستان هاى 
شــهردارى اصفهان و متعاقب مستندسازى و صدور 
دستورات قضایى، تحقیقات کامل و جامعى توسط اداره 

کل اطالعات استان انجام شد.

وى افزود: با اعالم موارد مزبور بر اساس دالیل متقن 
و گزارش تنظیمى ضابطین و در راستاى جلوگیرى از 
امحاء ادله و استمرار اقدامات مجرمانه، دستور بازداشت 
مدیر عامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 

صادر شد.
محســنى اژیه با تاکید بر اینکه پایــان دوره تصدى 
مسئولیت مدیران موجب عدم بررسى و رسیدگى قوه 
قضائیه به تخلفات و جرایم احتمالى مدیران نیســت،  
گفت: بر اساس دستور دادســتان مرکز استان عالوه 
بر تشکیل پرونده هاى کیفرى بر اساس ظرفیت هاى 
دستورالعمل مربوط به قانون نحوه اجراى اصل 49 قانون 
اساسى، پیگیرى هاى الزم جهت اعاده اموال نامشروع 
مسئوالن متخلف در ســال هاى دور نیز در دستور کار 

دادسراى عمومى و انقالب اصفهان قرار گرفته است.

فرمانده نیروى زمینى ارتش با حضور در استان اصفهان گفت: 
بنا به درخواست استاندار این شهر دستور ساخت بیمارستان 
صد تختخوابى دائمى تنفسى براى خدمات رسانى به مردم 

را صادر کردیم.
امیر سرتیپ کیومرث حیدرى گفت: با توجه به شرایط رنگ 

بندى و خاص ویروس منحوس کرونا در کشــور و به ویژه 
در استان اصفهان و ضرورت خدمات رسانى نیروى زمینى 
ارتش به ویژه در حوزه بهداشت و سالمت، بیمارستان صد 
تختخوابى دائمى تنفســى را ظرف مدت یــک هفته برپا 

خواهیم کرد.

وى با اشاره به ساخت بیمارســتان هاى دائمى تنفسى در 
مناطق مختلف کشور افزود: نیروى زمینى ارتش در استان 
سیستان و بلوچســتان، فارس، قزوین با برپایى و ساخت 
بیمارستان هاى دائمى تنفســى خدمات پزشکى به مردم 

ارائه مى کند.

بازداشت مدیرعامل آرامستان هاى
 شهردارى اصفهان

بیمارستان صد تختخوابى در اصفهان ساخته مى شود

رییس اتحادیه آرایشــگران مردانــه اصفهان گفت: 
آرایشگاه هاى مردانه زیرزمینى همانند قارچ در حال رشد 
هستند و تا زمانى که وضعیت نرخ ها اصالح نشود این 
شرایط همچنان ادامه خواهد داشت چراکه هزینه این 

آرایشگاه ها متناسب با درآمدشان نیست.
مصطفى سلمانى در خصوص نرخ نامه پایین اتحادیه 
آرایشگران مردانه، اظهار کرد: تغییر نرخ هاى این صنف 
در چند سال گذشته مســکوت مانده است و همچنان 
اساس نرخ آرایشــگاه هاى مردانه بسیار پایین است به 
نحوى که جوابگوى هزینه اجاره بهــا، آب و برق و ... 

هم نیست.
سلمانى تاکید کرد: از اتاق اصناف خواسته ایم اساس نرخ 
نامه آرایشگاه هاى مردانه را اصالح کند و سپس براساس 

آن ساالنه 20 درصد نرخ ها را افزایش دهد.
رییس اتحادیه آرایشــگران مردانه اصفهان با اشاره به 
اینکه به دنبال سطح بندى آرایشگران مردانه هستیم، 
گفت: در این راســتا تفاهم نامه اى با ســازمان فنى و 
حرفه اى براى درجه بندى و ســطح بندى آرایشگران 

مردانه در سه سطح منعقد کرده ایم که این تفاهم نامه در 
آنالیز و سطح بندى و قیمت ها نیز تفاوت خواهد گذاشت، 
البته در این مسیر آرایشگران باید مراحل مختلف آموزش 
را طى کنند. وى در پاسخ به ســوالى در خصوص رشد 
آرایشــگاه هاى مردانه زیرزمینى و حضور زنان در این 
اماکن، گفت: اکنون استقبال از آرایشگاه هاى زیرزمینى 
مردانه زیاد شده است و آرایشگاه هاى مردانه زیرزمینى 
همانند قارچ، در حال رشد هستند و تا زمانى که وضعیت 
نرخ ها اصالح نشود، این شرایط همچنان ادامه خواهد 
داشت. سلمانى تاکید کرد: البته طى جلسات مختلف با 
بازرسى اصناف و اداره اماکن به دنبال برنامه ریزى براى 
رفع این چالش هســتیم و به طور قطع با اصالح نظام 
نرخ نامه آرایشــگاه هاى مردانه، فعالیت زیرزمینى آنها 

کم خواهد شد.
وى همچنین یادآور شد: در حال حاضر بیشترین شکایات 
این اتحادیه مربوط به آرایشگاه هاى کودك و پروتز مو 
است، از سوى دیگر هزینه خدمات غیر از کوتاهى مو در 

آرایشگاه هاى مردانه توافقى است.

رشد آرایشگاه هاى زیرزمینى مردانه در اصفهان

خانه کارگر به دلیــل ترکیدگى لوله اصلــى آب دچار 
آبگرفتگى شدید شد.

فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوى آتش نشانى اصفهان 
با اشاره به حادثه ترکیدگى لوله اصلى آب و آبگرفتگى 
خانه کارگر، اظهار کرد: این حادثه ساعت 4 و 26 دقیقه 
صبح به سامانه 125 سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گزارش شد که بالفاصله آتش نشانان  
از شش ایستگاه اعزام شدند و در کمترین زمان، خود را به 

محل حادثه در سه راه حکیم نظامى رساندند.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه علت وقوع حادثه در 
دست بررسى اســت، افزود: آتش نشــانان تا ساعت 9 

مشغول عملیات آبکشى بودند و طى پنج ساعت با اکیپ 
کامل غواصى و موتورهاى آبکش سنگین آب هاى رها 

شده را تخلیه کردند.
در همین حال سخنگوى آبفاى استان اصفهان با اشاره 
به انجام تعمیرات در خط لوله اى که در بلوار دانشــگاه 
اصفهان دچار شکسستگى شده است، گفت: ساکنان این 

منطقه با افت شدید فشار آب مواجه شدند.
مهرداد خورســندى اظهار کرد: یک خــط انتقال آب 
در محدوده بلوار دانشــگاه و خیابان توحید با قطر 400 
میلیمتر دچار شکستگى شــد. پیش بینى شده بود که 
تعمیرات این خط لوله تا ساعت 10 صبح پایان یابد اما با 
توجه به احتمال نشتى گاز و وجود یک پایه برق، انجام 
عملیات تعمیرات با مانع مواجه شد و آتش نشانى نیز براى 
جابجایى پایه برق همچنین رفع مشکل احتمال نشتى 

گازدر محل حضور داشت.
خورسندى افزود: علت حادثه هنوز مشخص نبوده و در 
حال بررسى است، شکســتگى خطوط لوله انتقال آب 
معموًال ناشى از فرسودگى یا هواگیرى است. وى تصریح 
کرد: این حادثه روبروى خانه کارگر اتفاق افتاد که یک 
تانکر آب شــش هزار لیترى نیز براى آبرسانى به این 

مجموعه اعزام شد.

لوله اصلى آب در جنوب اصفهان ترکید

فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به 5 جرم اول حوزه 
انتظامى استان، گفت: تصادفات با 44 درصد رتبه اول جرایم 
را به خود اختصاص داده و پس از آن ســرقت با 35 درصد،   
نزاع و درگیرى با 12 درصد، جرائم مالى با 5 درصد و مفاسد 
اجتماعى با 4 درصد رتبه هاى بعــدى را به خود اختصاص 

داده است.
سردار محمدرضا میرحیدرى در نشســتى با خبرنگاران با 
اعالم اینکه در تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل شاهد کاهش 12 درصدى تماس با 110 بودیم، گفت:  
طى این مدت روزانه 4 هزار و 618 تماس با 110 برقرار شد، 
هر ساعت 192 مورد تماس داشته ایم که 22 درصد تماس ها 

درگیرى، 15 درصد تصادفات، 10 درصد سرقت، 11 درصد 
مزاحمت، 3 درصد مواد مخدر، 1 درصد جرایم سایبر و 37 

درصد سایر تماس ها بوده است.
وى از کاهش 7 درصدى ســرقت در تیرماه امسال خبر داد 
و گفت: جرایم خشــن 59 درصد کاهش و تجاوز به عنف 
60 درصد کاهش داشته است. همچنین سرقت مغازه 44 
درصد کاهش، منزل 31 درصد، اتومبیل 33 درصد، احشام 

33 درصد و قطعات اتومبیل 13 درصد کاهش داشته است.
سردار میرحیدرى با اشاره به افزایش سرقت از اماکن مانند 
باغات، ساختمان هاى نیمه کاره و مدارس گفت: شاهد رشد 
8 درصدى سرقت از اماکن هســتیم که یکى از دالیل آن 
خرید بى جاى اموال مردم از ضایعات فروشــى ها است و 
سهمى هم به دستگاه هاى مربوطه برمى گردد که باید به 

این مقوله توجه کنند.
وى خاطرنشــان کرد: جیب برى بیشتر نشــأت گرفته از 
عوامل بیرونى است و برخى افراد خارج از استان در اماکن 
عمومى اقدام به جیب برى مى کنند، همچنین شاهد سرقت 
سیم هاى برق و مخابرات هستیم که باید توسط دستگاه هاى 

مربوطه نظارت بیشترى انجام شود.
رئیس پلیس اصفهان از رشد 7 درصدى کشفیات سرقت ها 
در اســتان خبر داد و گفت: پرونده هاى مربوط به جعل 39 
درصد کاهش داشــته، اما جرائم رایانه اى 3 درصد رشــد 

داشته است.
وى از کاهش 16 درصدى کشفیات مواد مخدر در استان خبر 
داد و گفت: بخشى از این موضوع به خشکسالى در افغانستان 

و کاهش واردات مواد مخدر به کشور و ناامنى ها در آن کشور 
برمى گردد. طى این مدت تعداد باندهاى مواد مخدر منهدم 
شده 11 درصد رشد داشته، تعداد قاچاقچیان دستگیر شده 18 
درصد رشد، تعداد معتادان جمع آورى شده 67 درصد رشد و 
تعداد خرده فروشان دستگیر شده 26 درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان ادامه داد: در حوزه قاچاق 
کاال کشفیات پلیس 150 درصد رشــد داشته که بیشتر در 
حوزه ســوخت، تجهیزات ماهواره اى و مواد محترقه بوده 
است. وى همچنین اعالم کرد: 117 درصد افزایش کشفیات
 سالح هاى جنگى داشــتیم و کشفیات سالح شکارى 19 

درصد کاهش داشته است.
سردار میرحیدرى با بیان اینکه فوتى هاى صحنه تصادف 
7 درصد کاهش داشــته، گفت: میزان فوتــى ها در حوزه 
تصادفات برون شهرى 16 درصد کاهش و درون شهرى 18 

درصد کاهش داشته است.
سردار میرحیدرى با اشاره به رشد نزاع و درگیرى در استان، 
تصریح کرد: نزدیک به یک میلیون مهاجر در سطح استان 
داریم که اگر بتوانیم توجه بیشترى به فرهنگ سازى داشته 
باشــیم مى توانیم از بســیارى از این درگیرى ها و نزاع ها 

پیشگیرى کنیم.
وى با بیــان اینکه از 24 شهرســتان اســتان، جرایم در 9 
شهرستان افزایشى و مابقى کاهشــى است، گفت: میزان 
سرقت ها در فریدونشــهر 93 درصد افزایش،   فریدن 44 
درصد، برخــوار 35 درصد، بوئین و میاندشــت 27 درصد، 

مبارکه 18 درصد و لنجان 15 درصد افزایش داشته است.

افزایش 117 درصدى کشفیات سالح هاى جنگى در اصفهان
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سوســن پرور، بازیگر مجموعه کلبه عمو پورنــگ گفت: این روز ها 
در مجموعه تلویزیونى «کلبه عموپورنــگ» در نقش یک روباه به 
نام شــاقول، ایفاى نقش مى کنم و همانطور که در جریان هســتید 
تعداد زیــادى از عوامل این مجموعه از جملــه امیرمحمد متقیان و 
سپند امیرسلیمانى به کوید 19 مبتال شده اند. خوشبختانه 
سپند امیرسلیمانى در حال حاضر بهبود یافته و به کار 

برگشته است.
این بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر با اشاره به محیط 

امن کارى در این مجموعه بیان کــرد: از کار کردن در این مجموعه 
بسیار لذت مى برم و امیدوارم بتوانم همیشه در کنارشان حضور داشته 
باشم، زیرا انسانیت، محوریت زیادى در این جمع بى نظیر دارد. من از 
اینکه در محیطى کار مى کنم که احساس امنیت شغلى دارم، خیلى 
خوشحالم و قدردان خداوند و تیم سازنده «کلبه عموپورنگ» هستم. 
در حرفه ما معموال جنبه هاى تجارى در کار غالب اســت و همیشه 
قدرت پول بر انسانیت ســیطره داشته اســت، اما در این مجموعه 
انســانیت بر پول و قدرت برترى دارد و چه چیزى براى یک بازیگر 
لذت بخش تر از این است که در کارى حضور داشته باشد که هر روز 

درس انســانیت یاد بگیرد، زیرا هنرمند بودن چیزى جز انسان بودن 
نیست.

وى با بیان اینکه ما در مجموعــه «کلبه عموپورنگ» قبل از گرفتن 
هر سکانس جلسه تمرین و دورخوانى داریم اضافه کرد: یکى دیگر 
از ویژگى هاى خوب این گروه این است که دست همه عوامل براى 
پیشنهاد دادن باز است. چه در این مجموعه و چه در مجموعه پیشین 
که با احمد درویشعلى پور همکارى داشتم همیشه این امکان نظر دادن 
براى ما باز بوده است و منیتى میان کارگردان و عوامل وجود ندارد و 

فضا به شدت دوستانه است.

بازیگر مجموعه «روزگار قریب» پیرامون نقش خود در این سریال 
توضیح داد: نقش من در مجموعه «کلبه عموپورنگ» از نظر اینکه 
باید درگیر تیپ سازى مى شدم برایم بسیار جذاب بود و من را به چالش 
مى کشید، زیرا حضور در نقش حیوان را حدود 22 سال قبل و در تئاتر 
تجربه کرده بودم. برایم نقش سخت و پرچالشى بود که در دو هفته اول 
با گفتمان هایى که با کارگردان مجموعه، احمد درویشعلى پور داشتم به 
یک نگاه مشترك و ایفاى مناسب نقش خود رسیدم. دو هفته اول برایم 
پراسترس گذشت، اما در حال حاضر مى توانم بگویم که بر نقش خود 

مسلط شده ام.

امیر نیکیار معروف به «آقا نیکى» در تلویزیون، بعد از سال ها مبارزه 
با سرطان روده بزرگ، روز شنبه بر اثر ایست قلبى دارفانى را وداع 

گفت.
دانش اقباشاوى رئیس انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان 

سینما در گفت وگویى تأکید کرد جمعه شب خانواده  مرحوم نیکیار  او 
را به بیمارستان عرفان منتقل کردند و روز شنبه به ما خبر دادند که 

دعوت حق را لبیک گفته است. 
او درباره مبارزه «آقا نیکى»با ســرطان روده بزرگ، گفت: سال ها 
همه در جریان بودیم که مرحوم مبتال به سرطان است؛ حمایت هاى 
صندوق اعتبارى هنر و خانه سینما از وى صورت مى گرفت و واقعًا 
مراحل شــیمى درمانى دردناکى را گذراندند. هرکارى از دست مان 
برمى آمد انجام دادیم تا این هنرمند را در کنارمان داشته باشیم. من 
توفیق همکارى در سریال و یا فیلمى را با ایشان نداشتم اما در انجمن 

صنفى برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما کنار هم بودیم.
اقباشاوى با اشاره به خالقیت ها و نوآورى هاى نیکیار، تصریح کرد: 
انســان متخلق، خوش روحیه و دوست داشتنى بودند و برایم جالب 
بود با وجود بیمارى سرطان، همیشه خوش روحیه، اکتیو و پرانرژى 

برخورد مى کردند. 
او درباره مراسم خاکسپارى این هنرمند پیشکسوت، گفت:  تصمیم 
بر این شد که دوشنبه مراسم خاکسپارى ایشان را در قطعه هنرمندان 

داشته باشیم. 
امیر نیکیار از بازیگران ُجنگ هاى طنــز و نمایش هاى دهه بعد از 
انقالب بود که به آقا نیکى معروف شد. نیکیار چند دهه فعالیت در 
حوزه طنزهاى نمایشى دارد و در دهه 70 با بازى در نقش آقانیکى در 

تلویزیون به شهرت رسید.

«کلینت ایستوود» ستاره کهنه کار ســینماى جهان با فیلم تازه اش 
«گریه کن ماچو» به جلوى دوربین سینما برگشته و در سن 91 سالگى 

همزمان هم فیلم را کارگردانى و هم آن را بازى کرده است.
کمپانى برادران وارنر به تازگى اولین پوستر و تصویر فیلم سینمایى 
"گریه کن ماچو" به کارگردانى و تهیه کنندگى کلینت ایســتوود را 
منتشر کرد. داستان این فیلم در دهه 70 میالدى رخ مى دهد و درباره 
یک تعلیم دهنده اسب است که از روزگار اوج خود فاصله گرفته و دچار 
مشکالت مالى است و مى خواهد با ربودن یک پسر ثروتمند مکزیکى 
مبلغ 50 هزار دالر از خانواده او اخاذى کند. ایستوود در "گریه کن ماچو" 
عالوه بر کارگردانى و تهیه کنندگى در نقش مایک مایلو بازى مى کند.
ایستوود 91 ساله پیرامون داستان و نقش خود در این فیلم مى گوید: 
من نقش مردى را بازى مى کنم که دوران سختى را پشت سر گذاشته 
و قصد دارد با عمل خارج از عرف و غیر انســانى دست به ربودن یک 
پسر بزند. فیلم قصد قضاوت کردن ندارد و تنها این واقعه را به تصویر 
مى کشد. ایســتوود کهنه کار تا به حال 4 بار جایزه اســکار را براى 
کارگردانى و بهترین فیلم به خانه برده، اما تاکنون اسکار بازیگرى را 
دریافت نکرده است. او حاال فرصت دارد در دهمین دهه زندگى خود 

صاحب این جایزه شود.
”گریه کن ماچو" قرار است در تاریخ 17 سپتامبر برابر با 26 شهریورماه 
1400 اکران شــود. همچنین این فیلم به مدت یــک ماه ازطریق 

سرویس استریم HBO Max نیز پخش خواهد شد.

فیلم «طعم گیالس» کیارســتمى در کنار شاهکارهایى چون 
«داســتان توکیو» و «مصائب ژاندارك» در میان 10 اثر برتر 

مینیمال تاریخ سینما جاى گرفت.
مجله فرهنگى انگلیسى «فاراوت» روز 7 اگوست 10 اثر برتر 
مینیمالیستى (هنر موجز) تاریخ ســینما را انتخاب کرد. در این 
فهرســت همانگونه که انتظار مى رفت، نام یک فیلم از عباس 
کیارستمى نیز در میان بهترین آثار مینیمالیستى تاریخ سینما به 

چشم مى خورد.
در این مقاله درباره فیلم «طعم گیالس» ساخته کیارستمى که 
در فهرست 10 تایى جاى گرفته، چنین توضیح داده شده است: 
شاهکار کیارستمى به طرز فریبنده اى ساده است، فیلم روایت 

مردى است که که به دنبال شخصى مى گردد تا بعد از خودکشى 
او را دفن کند، «طعم گیالس» به اوج جایگاه هنرى رســید و 

توانست نخل طالى کن را نیز تصاحب کند.
در ادامه توضیح فیلم در این مقاله آمده است، کیارستمى درباره 
فیلم زمانى چنین گفته بود: یک شــب وقتى داشتم پایان فیلم 
را تصور مى کردم، فکــر کردم پایان فیلــم داراى گره بزرگى 
است، در طول آن شــب راحت نبودم، وقتى صبح بیدار شدم به 
نظرم آن پایان ریســک بزرگى بود، اما ریسکى بود که ارزش 
داشــت آن را انجام دهم. وقتى افراد درباره پایان فیلم صحبت 
مى کنند، آن را دوســت دارم زیرا به این معناست که فیلم تمام 

نشده است.

تهیه کننده مسابقه «کهکشان» با اشاره به اینکه ارشا اقدسى قرار بود اجراى این 
برنامه را برعهده بگیرد از فقدان یک باره او و تعاملى که در این چند ماه داشته اند 

سخن گفت.
کمیل ســوهانى که این روزها در حال پیش تولید مسابقه «کهکشان» است 
درباره زنده یاد ارشا اقدسى مجرى این مســابقه که قرار بود از روز 16 مرداد 
با حضور او ضبط شــود، گفت: «کهکشــان» مســابقه متفاوتى نسبت به 
مسابقه هاى این روزهاى تلویزیون است و فردى را هم براى اجرا مى طلبید 

که بتواند با این فضاى متفاوت کنار بیاید.
وى با اشاره به ژانر هیجانى و اکشــن این مسابقه اضافه کرد: فضاى این 
مسابقه با مســابقه هاى معمول که مجرى در مقابل دوربین ایستاده و از 
شرکت کننده ها سوال مى پرســد متفاوت است این فضاى متفاوت و پر 
جنب و جوش مى طلبیــد به فردى خاص براى اجرا فکر کنیم و ارشــا 
اقدسى نظر ما را جلب کرد چراکه شخصیت او با تیپ نرمال و معمول 

مجرى هاى تلویزیون متفاوت بود.
تهیه کننده مسابقه «کهکشان» با اشاره به ایده هاى مختلفى که براى 
اجراى مسابقه داشــته اند، گفت: ما روى کاراکتر او به عنوان مجرى 
و گرداننده بازى برنامه ریزى هایى داشــتیم که شامل گریم، بیان، 
حرکات بدلکارى و… مى شــد و مخاطب مى توانســت شخصیت 

متفاوتى از ارشا را شاهد باشد.
این مستندساز و تهیه کننده درباره نظر ارشا اقدسى نسبت به اجراى 
برنامه و تعاملى که با هم داشته اند، گفت: انرژى ارشا و آمادگى او 
براى انجام کارهاى غیرمعمول و آغوش باز او براى خطر کردن، 
ریسک کردن و کارهاى تجربه نشده بســیار باال بود، او اقبال 
زیادى نشــان داد و این انرژى ما را جلب کرد تا ایده هاى مورد 
نظر را محقق کنیم. او با روى باز و اســتقبال فراوان دعوت ما 
را پذیرفت و از وقتى پیشنهاد مطرح شد خودش ساعت هاى 
زیادى را در لوکیشن حضور پیدا مى کرد، ایده پردازى مى کرد 
و از همان ابتدا این مسابقه به بخشى از زندگى او تبدیل شد و 

ما همواره برقى از انرژى را در چشمان او مى دیدیم.
سوهانى درباره خال ارشا اقدسى و فقدان او نیز بیان کرد: 
قطعًا کسى نمى تواند جاى او را بگیرد، او ایده هایى داشت 
که انجام آنها مختص خودش بود و امکانپذیر نیست که 

بتوانیم کسى را جایگزین کنیم.
وى با یادآورى حضور ارشــا در فیلم لبنانى عنوان کرد: 
ما از اولین بار که از او دعوت کردیم یعنى در بهمن 99 
تا همین دو هفته قبل با او ارتباط داشتیم و این اواخر 
قرار بود براى ضبط ماکت مسابقه هماهنگ کنیم که 
گفت قراردادى بسته است و باید دو هفته اى به لبنان 

برود و متأسفانه او را از دست دادیم.
وى در پایان درباره اجراى این برنامه در فقدان ارشا 
اقدســى نیز تصریح کرد: قرار بود شنبه 16 مرداد 
ضبط مسابقه را شروع کنیم اما با شرایط موجود 
کار فعًال وقفه دارد، اینجا همه با شــوك فقدان 
ارشا مواجه هستند و در لوکیشن برنامه عوامل 
سیاهپوش شده اند. فقدان ارشا اثرش را گذاشته 
اســت اما قاعدتًا باید ادامه دهیم، گزینه هاى 
مختلفى را بررســى مى کنیم و خود ارشا هم 

قطعاً مى خواهد این مسیر باقدرت ادامه یابد.

ارشا اقدسى 
از «کهکشان» هم 

باالتر رفت

مسابقه اى که قرار بود بدلکار 
تازه درگذشته مجرى اش باشد

شاهکار کیارستمى در میان 10 فیلم برتر مینیمال تاریخ

امروز، وداع با پیکر «آقا نیکى» تلویزیون

«کلینت ایستوود» در 91 سالگى اسکار مى گیرد؟

سوسن پرور: 

بازى در «کلبه عمو پورنگ» چالش برانگیز است

تصویربردارى سریال تاریخى عاشقانه «جیران» به کارگردانى حسن فتحى که مدت ها در منطقه خوانسار و گلپایگان آغاز شده بود، این روزها در تهران 
ادامه دارد.

گروه فیلمبردارى سریال «جیران» براى ضبط برخى از تصاویر به شهرهاى خوانسار و گلپایگان رفتند و با اتمام فیلمبردارى در این دو شهر، به تهران 
بازگشتند تا ادامه کار را ضبط کنند. 

اسماعیل عفیفهـ  تهیه کننده این سریالـ  با اشاره به سفر گروه فیلمبردارى به خوانسار و گلپایگان گفت: تصویربردارى سریال «جیران» که از 20 خرداد 
در منطقه خوانسار و گلپایگان شروع شده بود، اوایل مرداد به پایان 

رسید و گروه براى ادامه کار به تهران برگشتند. 
وى در ادامه گفت: گروه سازنده سریال «جیران» بدین وسیله 
از اهالى و مسئوالن محترم شهرهاى خوانسار و گلپایگان و به 
خصوص مردم خونگرم روستاى وانشان که در مدت یک ماه و 
نیم با گروه صمیمانه همکارى کرده و آن ها را یارى دادند تشکر 
مى کند. امیدوارم تصویرى که از لوکیشن هاى زیبا و بکر منطقه 

ارائه مى دهیم، مورد پسند مردم مهربان این منطقه قرار بگیرد.
بهرام رادان، پرى ناز ایزدیار، امیرحسین فتحى، امیرجعفرى، رویا 
تیموریان، مهدى پاکدل، رعنا آزادى ور، کتانه افشارى نژاد، ستاره 
پسیانى، غزل شاکرى، مرتضى اسماعیل کاشى، هومن برق نورد، 
مهدى کوشکى، سمیرا حسن پور، فاطمه مسعودى فر،بهناز نازى، 
غالمرضا نیکخواه، سیاوش چراغى پور با حضور مریال زارعى در 

نقش مهدعلیا از بازیگران این سریال هستند. 
در خالصه داستان این قصه عاشــقانهـ  تاریخى به قلم احسان 
جوانمرد و حسن فتحى آمده است: «زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت 
طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهى پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته 
است و امیرکبیر در گور خفته است. هر نامى آبستن ننگ است و هر صلحى آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد پناه مى خواهد. قلعه اى مى خواهد 
که جان پناهش باشد. براى اوالد آدم هیچ قلعه اى محکم تر از عشق نیست. بدهید همه جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در حوالى تجریش پادشاه شما 

عاشق شد…» 

پایان کار «جیران» در خوانسار و گلپایگان

شرک
جن
اقد
م
ت

ز «کهکشان» هم 
االتر رفت

بازیگر و گوینده پیشکسوت از منتشر شدن عکسى در 
فضاى مجازى منتسب به او ابراز ناراحتى کرد.

فضل اللهى عنوان کرد که تصویــرى از یک عروس و 
داماد قدیمى که منتســب به او در اینستاگرام و بخشى 
از سایت ها منتشر شده است هیچ ارتباطى با او نداشته و 

اصال این زن و مرد را نمى شناسد.
این بازیگر پیشکســوت پیش از این نیز از اشــتباهات 
رایجى که در برخى پروژه ها و ســایت ها نسبت به او 
مرتکب شــده بودند، گله کرده و در این زمینه توضیح 
داده بود: مادرم نام شــهرزاد را خیلى دوســت داشت و 
اصرار داشت که همه مرا شهرزاد صدا بزنند اما اسمم در 
شناسنامه شمسى بود. با همین نام هم وارد کار بازیگرى 
شدم اما بعد با همان نام شمسى فضل اللهى ادامه دادم؛ 
البته این باعث نشد تا اشتباهات کامال تمام شود. یادم 
مى آید در تیتــراژ فیلم هاى «فــرار» و «کلید» همین 
اشتباه تکرار شد و در یک تیتراژ نوشته بودند شمسى و در 

دیگر شهرزاد فضل اللهى.
او همچنین به تعداد فیلم هایى که قبل از انقالب بازى 
کرده اشــاره کرده و آن ها را 6 عدد عنوان کرده بود؛ در 
حالى که در برخى سایت ها عنوان شده که او در 32 فیلم 

قبل از انقالب ایفاى نقش کرده است.
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سوســن پرور، بازیگ
در مجموعه تلویزیون
نام شــاقول، ایفاى
تعداد زیــادى از عوا
سپند امیرس
سپند ام
برگش
این با

توضیح 
شمسى فضل اللهى درباره 

یک عکس پرحاشیه
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استقالل به دنبال انفجار بمب نقل و انتقاالت
فرهاد مجیدى سرمربى استقالل خواستار جذب سجاد شهباز زاده مهاجم سپاهان و آقاى گل لیگ بیستم است.

با توجه به قطعى بودن جدایى شیخ دیاباته از استقالل، فرهاد مجیدى سرمربى این تیم خواستار جذب سجاد 
شهباززاده بازیکن سپاهان و آقاى گل این فصل لیگ شده است. 

شهباززاده که سابقه حضور در استقالل را دارد، در لیگ بیستم با پیراهن سپاهان آقاى گل لیگ شد.

کاوه رضایى چند روز پیش با عقد قراردادى قرضى از 
تیم کلوب بروژ راهى تیم اود هورلى لوون بلژیک شد و 

تا پایان فصل براى این باشگاه بازى خواهد کرد.
این مهاجم ایرانى درباره دلیل انتخاب تیم لوون گفت: 
برنامه هاى جاه طلبانه و بلند پروازانه لوون دلیل اصلى 
حضورم در این تیم اســت. مى خواهم در تحقق این 

برنامه ها سهیم باشم.
رضایى افزود: عالوه بر این، اینجا براى من یک باشگاه 
خانوادگى است. این براى من مهم است. «شرورس» 
و «تیابولت» در لوون هستند که آنها را از زمان حضورم 
در تیم کلوب بروژ مى شناسم. همه قطعات پازل اینجا 

براى من جمع شده اند.

 مهاجم ایرانى تیم لوون تاکید کرد: لوون فصل گذشته 
توانست ســهمیه پلى آف بگیرد. امیدوارم با گلزنى در 
لحظات کلیــدى، جایگاه تیم جدیــدم را باالتر ببرم. 
منظورم را اشتباه متوجه نشوید. در این مورد منظورم 
خودم نیســتم بلکه منظورم تمام اعضاى تیم لوون به 

عنوان یک گروه است.

کاوه رضایى:

جاه طلبى دلیل پیوستنم به تیم «لوون» بود

پیام، نیازمند قرنطینه در پرتغال!

تیم فوتبال سپاهان براى تقویت ترکیب خود در فصل بیست ویکم لیگ برتر و حضور در پلى آف لیگ قهرمانان 
آسیا به دنبال جذب چند ستاره است. زردپوشان اصفهانى نیاز مبرمى به یک دروازه بان نامى و باکیفیت 

دارند تا جاى خالى پیام نیازمند را براى آنها پر کند.
سپاهانى ها مذاکراتى با رشید مظاهرى دروازه بان پرحاشیه این فصل استقالل داشته اند. مظاهرى هفته ها 

به دلیل عدم دریافت مطالباتش در استقالل بى انگیزه بود و براى باشگاه اخطار جدایى فرستاده بود. گزینه 
دیگر سپاهان همچنان محمدرضا اخبارى از تراکتور است. اخبارى با توجه به اوضاع مالى نامطلوب تراکتور و 

مشکالت مدیریتى در این تیم، احتمال دارد از جمع تبریزى ها جدا شده و شاگرد محرم نویدکیا شود.
در خط هافبک هم مذاکرات با مسعود ریگى هافبک دفاعى استقالل ادامه دارد و او گزینه اصلى سپاهانى هاست. 

چندى پیش شایعاتى مبنى بر مذاکره سپاهان با بویان کرکیچ مهاجم اسبق بارسلونا شنیده شد و به تازگى این مذاکرات 
قوت گرفته تا این بازیکن جانشین کى روش استنلى در تیم اصفهانى شود. باید دید این خبر تا چه حد صحت دارد و آیا این 

بازیکن نامى مجاب به حضور در لیگ ایران خواهد شد یا خیر.

هافبک گل گهر در تیررس سپاهان
هافبک گل گهر سیرجان در تیررس باشگاه سپاهان قرار گرفته است.

سعید صادقى هافبک گل گهر سیرجان در فصلى که گذشت، یکى از بازیکنان تأثیرگذار این تیم بود. این بازیکن براى فصل 
آینده با چند پیشنهاد روبه رو شده که یکى از مهمترین پیشنهادهاى او از طرف سپاهانى هاست. 

نام هافبک گل گهر در لیست موردنظر محرم نویدکیا براى فصل آینده قرار دارد. این در حالى است که باشگاه گل گهر هم 
خواهان ادامه همکارى با این بازیکن است.

مدیران باشگاه ذوب آهن و در راس آنها 
مجتبى فریدونى طى روزهاى اخیر تالش زیادى 

براى انتخاب محمد ربیعى به عنوان جانشین مجتبى 
حسینى داشته است. چند روز پیش بود که هیئت مدیره 

باشگاه ذوب آهن پس از اینکه تیم فوتبال این باشگاه به سختى و 
تنها با توجه به پیروزى 5 بر 1 تراکتور برابر سایپا در لیگ برتر ماندنى شد، 

تشکیل جلسه داد و راى به برکنارى مجتبى حسینى داد. در همین جلسه بود 
که مدیران باشگاه اصفهانى اعالم کردند که 6 گزینه مدنظرشان قرار دارد و تا دوشنبه 
یکى از آنها را انتخاب مى کنند. محمد ربیعى یکى از گزینه هاى مدیران ذوب آهن 

بوده که مدیران باشگاه ذوب آهن با او براى قبول هدایت این تیم مذاکره 
کرده اند ولى به نظر نمى رسد این پیشنهاد با توجه به قراردادى که این 

مربى با مس رفسنجان دارد، مورد قبول ربیعى قرار بگیرد. البته 
ربیعى بندهایى براى جدایى دارد و باید دید درنهایت این 

مربى چه تصمیمى براى آینده  خود خواهد 
گرفت.

اولین بازى حاج صفى براى آ.اك
کاپیتان سابق سپاهان براى تیم جدید خودش به میدان رفت.

تیم فوتبال آ. اك یونان روز شنبه در دیدارى تدارکاتى به مصاف آپولون رفت و موفق شد با 
نتیجه 2 بر صفر پیروز شود.

در این بازى احسان حاج صفى براى نخستین بار براى آ. اك به میدان رفت . 
حاج صفى فصل گذشته در تیم سپاهان حضور داشت و به تازگى با سفر به یونان به 

تیم آ.ا.ك پیوسته است.

پیشنهاد ذوب آهن 
براى جذب محمد ربیعى

«ساکت»! سروصدا سر ِ
ذوب آهن اصفهان سرمربى نساجى مازندران را به اصفهان مى کشاند؟

پیام نیازمند دروازه بان جدید تیم پورتیمننزه و لژیونر جدید فوتبال ایران در حال ســپرى کردن دوران قرنطینه اجبارى در 
پرتغال است.

نیازمند که پس از اتمام لیگ برتر روز یک شنبه هفته گذشته راهى پرتغال شد با توجه به قوانین سفت و سخت قرنطینه در 
کشور پرتغال تا چهارده روز حق حضور در مسابقات پورتیمننزه در لیگ پرتغال را ندارد.

به نظر مى رسد در طول این مدت پیام نیازمند حدوداً سه هفته اول از مسابقات تیمش در لیگ پرتغال را از دست بدهد. 
با این حال پیام نیازمند تست هاى پزشکى خود را پشت سرگذاشته و با پایان یافتن این دو هفته به طور رسمى در تیم پورتیمننزه 
معارفه خواهد شد؛ سرمربیگرى تیم پورتمیننزه بر عهده پائولو سرجیو سرمربى اسبق نفت آبادان است و به نظر مى رسد با 
توجه به نحوه قرارداد نیازمند پس از سپرى کردن دوران قرنطینه نیازمند دروازه بان شماره یک پورتیمننزه پرتغال خواهد بود 

و چالش جدید و جذابى را در این فصل لیگ پرتغال تجربه خواهد کرد.

زنیت در هفته سوم لیگ برتر روسیه هم طعم شیرین پیروزى را چشید و سردار آزمون 
هم به نودونهمین گل زده اش در لیگ روسیه رسید.

زنیت در مصاف با کراسنودار با نتیجه 3-2 به پیروزى رسید تا سومین پیروزى متوالى را 
تجربه کند. سخت است تصور کنیم در مسابقه اى زنیت به گل یا پیروزى برسد و سردار 
آزمون نقشى در آن نداشته باشد. به واقع همه به گلزنى هاى سردار آزمون در ترکیب 
زنیت عادت کرده ایم حتى در روزهایى که صحبت از جدایى او از زنیت و پیوســتن به 

بایرلورکوزن به گوش مى رسد .
سردار آزمون در دقیقه 9 و 35 براى زنیت گلزنى کرد. سومین گل زنیت هم در این بازى 
توسط یاروخین به ثمر رسید. مهاجمى که اینروزها همپاى سردار و جیوبا براى زنیت گل 
مى زند. 3 بازى و 10 گل زده. آمار خط حمله زنیت فوق العاده است. 4 گل از 10 گل سهم 

مهاجم تیم ملى فوتبال ایران بوده است.
سماك، سرمربى زنیت تیمش را با شــیوه 3-3-4 به میدان مى فرستد. بعید به نظر 
مى رسد در چنین شرایطى او راضى به جدایى سردار باشد. به خصوص که از سوى رییس 
باشگاه ماموریت پیدا کرده است نتایج بهترى براى باشگاه به ارمغان بیاورد،  به خصوص 
در لیگ قهرمانان اروپا. رسانه هاى روس در مورد مهاجم ایرانى نوشته بودند او باید زنیت 
را ترك کند چون انگیزه بازى در زنیت را از دست داده است اما این تصور غلط است چون 

سردار زننده 2 گل از سه گل تیمش در این مسابقه بود. 
رسانه ها هر روز خبر از توافق سردار آزمون با بایرلورکوزن خبر مى دهند اما او هم چنان 
در ترکیب زنیت به میدان مى رود و گلزنى هایش براى تیم روسى تمامى ندارد. سردار 
یک فصل دیگر با زنیت قرارداد دارد و سه قهرمانى متوالى با این تیم تجربه کرده است.

یک گل خاص
اما گل شماره 58 سردار آزمون با پیراهن زنیت یک گل بسیار خاص براى این بازیکن 

محسوب خواهد شد.
سردار آزمون با دبل در بازى زنیت و کراسنودار دبل کرد تا تعداد گل هایش در فوتبال 
روسیه را به 99 گل برساند. مهاجم تیم ملى کشورمان این آمار را با پیراهن سه تیم ثبت 

کرده است.
او تا امروز در 87 بازى براى زنیت، 57 گل به ثمر رسانده، در 77 بازى براى روبین کازان 
17 گل زده و در 77 بازى براى روســتوف هم توانسته 25 گل وارد دروازه حریفان این 

تیم کند.
اولین گل سردار براى تیم هاى روســى – بدون در نظر گرفتن گل هایى که او براى 
تیم دوم روبین کازان زده - مربوط به دورانى اســت که او در روبین کازان توپ مى زد. 
در فصل 2013/14 و در مرحله انتخابى لیگ اروپا، این تیم مقابل مولده قرار گرفت و 
حریفش را 0-3 شکست داد که آزمون در دقیقه 84 موفق شد گل سوم روبین کازان 

را به ثمر برسااند.
آزمون در همان فصل اولین گلش در لیگ برتر روسیه را هم زد و در بازى هفته پانزدهم 
مقابل آنژى که با پیروزى 1-5 روبین کازان به پایان رســید، در دقیقه 90 گل چهارم 

تیمش را به ثمر رساند.
سردار که فقط یک گل تا 100 گله شــدن فاصله دارد  درباره اینکه آیا این آمار برایش 

همیــت  دارد، گفت: من از آن خبر نداشتم! ممنون که گفتید! اگه ا
زودتر مى گفتید شاید برابر کراسنودار صدمین گل را 

هم مى زدم.

سپاهان باید اولویت هاى نقل و انتقاالتى خود را در 
خط دروازه تغییر بدهد.

در جریان بازى هاى مقدماتــى جام جهانى بود که 
انتقال پیــام نیازمند به تیم پوتیموننزه فاش شــد 
و محرم نویدکیا مى دانســت کــه باید فکرى به 
حال دروازه تیمش کند که با حضور نیازمند طى 
سه سال اخیر یکى از پســت هاى قابل اتکاى 

سپاهان بود.
اولویــت اول محرم نویدکیا براى جانشــینى 
نیازمند، محمدرضا اخبــارى بود که به یکباره 
و در شــرایطى کــه به نظــر مى رســد این 
دروازه بان در آســتانه فســخ قرارداد و پیوستن 
به سپاهان است، انتخاب فراز کمالوند به عنوان 
سرمربى جدید تراکتور و اصرارى که این مربى 
براى حفظ سنگربان اول تیمش داشت، شرایط 
را دچار تغییر کرد و حاال محرم نویدکیا هم باید 

فکرى به حال دروازه تیمش کند. 
قطعًا نویدکیــا گزینه هاى دیگــرى را نیز 
که طى ســال هاى اخیــر نمایش هاى 
مطمئنى در خــط دروازه تیم هایشــان 
داشته اند، زیر نظر دارد، ولى در شرایطى 
که چندین باشــگاه دیگــر لیگ برترى 
نظیر گل گهر نیز بــه دنبال تقویت این 
پست خود هســتند، اگر سپاهان موفق 
به جــذب گزینه مورد نظــرش از بازار 
داخلى نشود، رو به جذب گزینه خارجى 

خواهد آورد.

سردار 
به گل 99 
رسید

کار سخت نویدکیا 
براى انتخاب 
دروازه بان

قل و انتقاالت
ه مهاجم سپاهان و آقاى گل لیگ بیستم است.
جیدى سرمربى این تیم خواستار جذب سجاد

یراهن سپاهان آقاى گل لیگ شد.

ك

 رفت و موفق شد با 

رفت . 
ربه یونان به 

ر ین ی ی ر رب ر ن ل ی ر ر
همیــت  ممنون که گفتیا نداشتم! دارد، گفت: من از آن خبر

زودتر مى گفتید شاید برابر کراسنودار صدمین
هم مىزدم.

سپاهان باید اولویت هاى نقل و انتقاالتى خود
خط دروازه تغییر بدهد.

در جریان بازى هاى مقدماتــى جام جهانىب
انتقال پیــام نیازمند به تیم پوتیموننزه فاش
محرم نویدکیا مى دانســت کــه باید فکر و
حال دروازه تیمش کند که با حضور نیازمن
ا سه سال اخیر یکى از پســت هاى قابل

سپاهان بود.
اولویــت اول محرم نویدکیا براى جانشـ
ی نیازمند، محمدرضا اخبــارى بود که به
در شــرایطى کــه به نظــر مى رســ و
دروازه بان در آســتانه فســخ قرارداد و پیو
ع به س سپاهان است، انتخاب فراز کمالوند به
ربربربربمربمربىىىىىى جدید تراکتور و اصرارى که این رسرسرسرسرسرسر
ظحفظ سنگربان اول تیمشداشت، ش براى 
را دچار تغییر کرد و حاال محرم نویدکیا ه

فکرى به حال دروازه تیمش کند. 
قطعًا نویدکیــا گزینه هاى دیگــرى
که طى ســال هاى اخیــر نمایش
مطمئنى در خــط دروازه تیم هایش
داشته اند، زیر نظر دارد، ولى در شر
که چندین باشــگاه دیگــر لیگب

نظیر گل گهر نیز بــه دنبال تقویت
پست خود هســتند، اگر سپاهان
به جــذب گزینه مورد نظــرشا
داخلى نشود، رو به جذب گزینه خ

خواهد آورد.

کار سخت نویدکیا 
براى انتخاب 
دروازه بان

گفته مى شود جواد نکونام اصلى ترین گزینه هدایت تیم ذوب  آهن 
است و به احتمال زیاد سعید آذرى نیز به ذوب آهن بازخواهد گشت. 
با وجود این، شنیده شده است که مذاکره ذوب آهن با ساکت الهامى 

سرمربى موفق نساجى قائمشهر هم در جریان است.
اگر شــرایط براى حضور نکونام در ذوب آهن فراهم نشود ساکت 
الهامــى راهى نصف جهان مى شــود تا هدایت تیــم ذوب آهن را 

برعهده بگیرد.
این در حالى است که مدیرعامل باشگاه نساجى مازندران تأکید کرد 
اجازه جدایى سرمربى این تیم و پیوستن به ذوب آهن را نمى دهند.

ساکت الهامى که نیم فصل خوبى با نساجى مازندران داشت 
و این تیم را ضمن بقا در لیگ برتر به نتایج درخشــانى 
رســاند و تبدیل به چهارمین تیم برتر در دور برگشت 
کرد، در روزهاى اخیر به عنــوان یکى از گزینه هاى 
سرمربیگرى ذوب آهن معرفى شــده ولى باشگاه 

نساجى خبر از توافق با وى مى دهد.
ایزد سیف ا... پور، مدیرعامل باشگاه نساجى مازندران 
در خصوص اینکه گفته مى شــود باشــگاه ذوب آهن 
ساکت الهامى را به عنوان سرمربى مد نظر دارد، عنوان 
کرد: ما با آقاى الهامى به توافق رسیده ایم و مشکلى هم 

از این بابت نداریم.
او درباره اینکه ذوب آهن با ساکت الهامى مذاکره داشته است، 
عنوان کرد: بنده شــخصًا با آقاى فریدونى، مدیرعامل باشــگاه 

ذوب آهن صحبت کردم و مشکلى از این بابت نداریم.
مدیرعامل باشگاه نســاجى در پاسخ به این ســئوال که آیا ساکت 
الهامى فصل آینده این سرمربى نساجى خواهد بود، گفت: بله قطعًا 

ایشان فصل بعد سرمربى ما هستند.

سروصدا س
گفته مى شو
است و به اح
با وجود این،
سرمربى موف
اگر شــرایط
الهامــى راه
برعهده بگیر
این در حالى
اجازه جدا

ساکت
و

کر
از این
او دربار
عنوان کرد
ذوب آهن ص
مدیرعامل با
الهامىالهامى فصل
ایشان فصلایشان فصل

مهاجم اسبق بارسلونا در راه اصفهان؟

ماریتیمــو در هفته نخســت فصل جدید 
مســابقات لیگ برتر پرتغال، شــنبه شب 
میزبان براگا بــود و با نتیجــه 2 بر صفر 
نخستین شکست فصل خود را متحمل شد.
ترکیب ماریتیمو در این فصل به نســبت 
آخرین بازى در فصل گذشــته یک تغییر 
بزرگ داشت و آن عدم حضور امیر عابدزاده 
دروازه بــان تیم ملى در ترکیــب این تیم 
بود. امیر عابدزاده براى ادامه فوتبال راهى 
اسپانیا شده اســت. ماریتیمو در ترکیب از 
على علیپور هم بهره مى برد که سرمربى 
تیم براى بازى با بــراگا از ابتدا به او میدان 
نداد اما خیلى زود در دقیقه 19 مجبور شد 
على علیپور را از روى نیمکت بلند کند چرا 

که جو ئل تاگیو یکى از دو مهاجم اصلى 
تیم مصدوم شد. 

سرمربى ماریتیمو تیمش را با آرایش 
2-4-4 وارد میدان کرد و این بدین 
معنى بود که از این بــازى خانگى و 
البته مهم امتیاز مى خواســت اما در 
جریان بازى کفه ترازو بیشتر به سود 

تیم میهمان بود و در نهایت با دو گلى 
که در نیمه دوم زد به پیروزى رســید. این 
پیروزى خیلى دور از انتظار نبود به این دلیل 
که براگا جزو تیم هاى مدعى فوتبال پرتغال 
بشــمار مى رود اما ماریتیمو فصل گذشته 
به زحمت در جدول بازى هــا باقى ماند. 
تالش هاى على علیپور در این بازى براى 
باز کردن دروازه براگا ثمر بخش نبود و در 
نهایت بازى با نتیجه 2 بر صفر به سود براگا 
خاتمه یافت. رائول میشل ملو در دقیقه 61 
و ریکاردو هورتا در دقیقه 69، گل هاى این 

مسابقه را به ثمر رساندند.

شکست 
یاران علیپور 
در گام نخست
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026003235 مورخ 1400/03/08 هیات چهار خانم مریم 
قانیان سبدانى به شناسنامه شماره 2207 کدملى 1285991621 صادره اصفهان فرزند 
اصغر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 126,80 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالک رسمى رضا زراعتى 

شمس ابادى.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18 - م الف: 1168002 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/419

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

راى شــماره 140060302026005200 مــورخ 1400/04/09 هیات چهار خانم 
رضوان پور حاجى آقا کوچک به شناســنامه شماره 49240 کدملى 1280917997 
صادره اصفهان فرزند فضل اهللا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 128,08 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 13624 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
راى شماره 140060302026005201 مورخ 1400/04/09 هیات چهار آقاى على 
رحمتى به شناسنامه شماره 1524 کدملى 1285565568 صادره اصفهان فرزند فتح 
اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128,08 مترمربع 
پالك شــماره 2 فرعى از 13624 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1400/05/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18 - م الف: 1168036 - رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/421

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

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

ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس. 
1- راى شــماره 140060302032000153 مورخ 1400/6/23 آقاى رمضان ربیعى 
ده گردیانى فرزند حسین کدملى 1189632731 به میزان یک حبه و سه چهارم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك 11 اصلى علیا واقع در اردستان - مزرعه پنارت 
بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 200006,46 متر مربع انتقال عادى 

مع الواسطه از آقاى عباس ربیعى ده گردیانى مالک رسمى
 2- راى شماره 140060302032000154 مورخ 1400/4/23 آقاى رمضان ربیعى 
ده گردیانى فرزند حسین کدملى 1189632731 به میزان نیم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ پالك 11 اصلى علیا واقع در اردستان - مزرعه پنارت بخش هفده ثبت 
اصفهان به مساحت ششدانگ 200006.46 متر مربع انتقال عادى مع الواسطه از آقاى 

عباس ربیعى ده گردیانى مالک رسمى
3- راى شــماره 140060302032000142 مورخ 1400/4/12 آقاى غالمحسین 
عامرى فرزند اسماعیل کدملى 1189289679 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه 
حسین آباد پالك 66 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 147.80 
متر مربع مالک رسمى مشاعى. (توضیحا در آگهى هاى منتشره قبل سهوا پالك 99 

اصلى علیا قید گردیده که بدین وسیله اصالح مى گردد.
تاریخ انتشار اول: 1400/05/03 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/18 - م الف: 1168351 

ذبیح اله فدایى اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /5/101

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004914 مورخ 1400/04/19 مرتضى فرهادیه 
فرزند مهدى بشماره شناسنامه 41192 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282338171 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10248 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 107/80 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/05/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/18 - م الف: 
1168129 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

4/423/

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

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004516 مــورخ 1400/04/08 محمــود زمانــى 
خوراســگانى فرزند احمد بشــماره شناســنامه 1068 صادره از اصفهان بشــماره ملى 
1291515348 در ســه دانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 9599 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 183/41 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى.
2- راى شماره 140060302027004517 مورخ 1400/04/08 محمد زمانى خوراسگانى 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 17278 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283873265 در سه 
دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9599 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 183/41 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/05/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18 - م الف: 1168307 - مهدى 

صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/103

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003576 مورخ 1400/3/13 خدیجه خانى خیادانى 
فرزند على بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291609466 در 
ششدانگ یکباب ســاختمان مسکونى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/44 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/18 
- م الف: 1168294 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان /5/105

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004900 مــورخ 1400/04/18 اکبــر احمدى 
پزوه فرزند اسماعیل بشــماره شناســنامه 409 صادره از خوراســگان بشماره ملى 
1291384596 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 118/53 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى سید عبدالرحیم روغنى فرزند سید على. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/05/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/18 - م الف: 
1168272 - مهدى صادقى وصفى - سرپرست واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /5/107

تاسیس
شرکت سهامى خاص بازرگانى نوید چوب و فلز ماهان درتاریخ 1400/04/14 به شماره ثبت 5062 به شناسه ملى 14010142430 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین 
المللى، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، گشایش اعتبارات و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به 
آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله یزدانشهر غربى ، خیابان راستان 17 ، بلوار انقالب ، پالك 380 ، طبقه 
همکف کدپستى 8519944411 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 3,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 30000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3000000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 9511021 مورخ 1400/04/10 نزد بانک ملت شعبه فریدونشهر با کد 95109 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه سپیانى به شماره ملى 1129793486 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه اسیونداسترکى به شماره ملى 1271087642 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمید اسیوندآسترکى به شماره ملى 2003389938 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على اصالنى به شماره ملى 
1128934906 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم مریم اصالنى به شماره ملى 1150210389 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1172968)

3 مرتبه تغییر معاون پشتیبانى و مالى، 4 مرتبه 
تغییر مسئول دفتر حوزه ریاست، 3 مرتبه تغییر 
مدیر ستاد اســتان تهران و 3 مرتبه تغییر مدیر 
روابط عمومى، تنها بخشى از تغییرات مکررى 
است که طى ســه سال و نیم گذشــته در ستاد 
هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 

کشور صورت گرفته است. به این مجموعه باید 
جا به جایى هاى متعدد دیگر در سطح معاونین 
و مدیران ستادى و اســتانى را اضافه کرد تا به 
این باور برسیم که در زمانه اى که ثبات منصب 
از جمله پیش نیازهاى اولیه برنامه ریزى و فعالیت 
در حوزه امور فرهنگى محســوب مى شود، این 

موضوع در ستاد مذکور و در دوره ریاست حجت 
االسالم «حبیب رضا ارزانى» به طور کامل نادیده 

گرفته شده است.
شــاید میل به همیــن تغییرات مکــرر بود که 
هرگز اجازه نداد تا ایــن مجموعه در اندازه هاى 
خود ظاهر شــده و تأثیر خاصى بر روند فعالیت
 کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور داشته 
باشد. در این میان، هر آنچه طى سه سال گذشته 
در حوزه امور فرهنگى و هنرى مساجد اتفاق افتاده 
است را مى توان تنها به خالقیت، اراده، پشتکار 
و روحیه انقالبى اعضاى ایــن کانون ها مرتبط 

دانست والغیر.
تغییرات فــوق الذکر تنها به جا بــه جایى افراد 
خالصه نشــده و تغییرات مکــرر در روند عقد 
قراردادهاى پرسنلى و باال و پایین شدن مستمر 
حقوق و دســتمزد کارکنان این ســتاد نیز مزید 
بر علت شد تا بى ثباتى شــغلى و نگرانى هاى 
معیشتى، امکان تمرکز و فعالیت مؤثر را از کارکنان 
مجموعه مذکور ســلب نماید؛ افرادى که حتى 
محل استقرار آنها نیز با جا به جایى هاى مختلف 

همراه بود.
اگر چه تهیه ســند تحول و همچنیــن تدوین و 
تصویب اساسنامه ســتاد هماهنگى کانون هاى 
فرهنگى هنرى مســاجد در ابتداى فعالیت رئیس 
فعلى آن، این امیــد را ایجاد کرده بــود که زمینه 
رشــد و توســعه فعالیت هاى فرهنگى در بستر 
مســاجد با هدفمندى بهترى مواجه خواهد شــد 
ولى ناتوانى در بهره بردارى از بســتر ایجاد شده و 
گونه اى از تشــتت فکرى خاص، هرگز اجازه نداد 
که هدف گذارى هــاى ســتاد هماهنگ کننده 
کانون هــا از پرداختن به امور ســطحى و پیش پا 
افتاده فارغ شده و نگاه عمیق ترى را به برنامه هاى 

فرهنگى جارى در مساجد کشور تسرى دهد.
شاید به همین دلیل اســت که گزارش عملکرد 

این ستاد عمدتًا مبتنى بر آمار و اعدادى است که 
حتى به صحت و ســقم آن نیز نمى توان اعتماد 
کافى داشت. این ذهنیت در حالى شکل گرفته 
که معموًال ارزش فعالیت هاى فرهنگى و هنرى 
با میزان اثربخشــى و تعمیق اندیشه و کنش ها 
ارزیابى شده و تعدد امور و ارقام مرتبط با آن هرگز 
نمى تواند مبین و مؤید موفقیت باشد. چه بسا یکى 
از عمده مشکالت کشور در حوزه فرهنگ و هنر، 

آمارسازى و بازى با ارقام و نمودار است. 
توجه صرف به تغییر در مجموعه مورد نظر حتى 
از نام آن نیز عبور نکرد و عنوان متعالى «ســتاد 
عالى» را به «ستاد هماهنگى» تغییر داد و در یکى 
دو سال اخیر نیز تالش بسیارى صورت گرفت تا 
عبارت خالصه شده ستاد «فهما» به جاى ستاد 
«هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
کشور» در اذهان مخاطبین خاص و عام بارگذارى 
شود. تالش جاهالنه اى که اولین تأثیر منفى آن 
پنهان شدن واژه مقدس «مســجد» از سیطره 

توجه اذهان عمومى بود.
تغییر ســاختار ادارى که تمام مراکز استانى را با 
بحران حذف پرســنل یا تغییر فعالیتشان مواجه 
کرد نیز به عنوان نمونه اى دیگــر از دگرگونى 
هاى ایجاد شده در ستاد هماهنگى کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد کشور است که باعث شد 
در مواردى متعدد، افراد در مناصبى قرار گیرند که 

هیچگونه تخصص و تجربه اى در آن نداشتند.
قاعدتًا تغییر در رویکردهــا از اختیارات هر مدیر 
تازه واردى اســت که در اغلب مــوارد با هدف 
ایجاد پویایى مجموعه ایجاد مى شود؛ ولى تکثر 
تغییرات در این ستاد و عدم تمرکز بر فعالیت هاى 
جارى، هرگز اجازه نداد تا در مســیر خدمت به 
مساجد پیشرفت قابل ذکرى حاصل شود و این 
ستاد را به شــیرى بى یال و دم تبدیل کرد که نه 
تنها امروز دیگر چیزى براى عرضه ندارد، بلکه از 

سوى مسئولین و اعضاى کانون هاى فرهنگى 
هنرى مســاجد نیز با بحران هویت مواجه شده 

است.
تغییرات فوق الذکر در حالى شکل گرفت که هر 
یک با صرف هزینه هایى گزاف همراه بوده است. 
به عنوان نمونه به همان تغییر نام و نشان ستاد و 
استفاده از عبارت «فهما» مى توان اشاره نمود که 
میلیون ها تومان براى طراحى و حک شدن آن 
بر صفحات ادارى، سربرگ ها و تابلوهاى مراکز 
ستادى و استانى هزینه شــد. همچنین صرف 
بودجه اى بالغ بر ده ها میلیون تومان براى تهیه و 

تدوین ساختار ادارى جدید که هیچگونه تأثیرى 
بر فرایند امور نداشــت و یا خریــد یک مجتمع 
6 طبقه بــا پرداخت نزدیک به بیســت میلیارد 
تومان و تغییر کاربــرى و «تجهیز تجمالتى» 

آن با هزینه اى چند میلیارد تومانى که مجموع 
موارد فوق الذکر مى توانست صرف رشد و پویایى 
برنامه هاى فرهنگى و هنرى در مساجد شده و 
به بارورى روز افزون جوانان مذهبى، انقالبى و 

مسجدى منتج شود.
این قبیل مخارج، فارغ از هزینه هاى پنهان یا 
غیرمادى است که تغییر مکرر افراد در مناصب 
مختلف به همراه داشته و متأسفانه شتابزدگى 
در ایــن قبیل تغییــرات، هرگز اجــازه نداد تا 
آرامش الزم براى دل ســپردن به گره گشایى 
از مشکالت جوانان مســجدى و گام برداشتن 

در مسیر دستیابى به اهداف شکل گیرى ستاد 
هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد، 
بر روح و روان مدیران میانــى و کارکنان این 
مجموعه حاکم شود؛ افرادى که علیرغم گذشت 

چند سال، همچنان از دوران 12 سال مدیریت 
حجت االسالم و المسلمین «حمید رضا ارباب 
سلیمانى» رئیس سابق ستاد مورد نظر به عنوان 
دوره طالیى ثبات در اندیشه و تمرکز صرف بر 
پرداختن به امور فرهنگى و هنرى در ســطح 

مساجد یاد مى کنند.  
اصالح اشتباهات متعدد در تغییرات نابجاى چند 
سال گذشته این ستاد، شــاید تنها با یک تغییر 
اساسى به پایان برسد که همانا تغییر عاجل ریاست 
ستاد مذکور است تا رویکردهاى ظاهرى، تصنعى 
و عدد محور کنونى، بار دیگر به پویایى و تعمیق 

ارتباط مردم با مساجد تبدیل شود. موضوعى که 
با توجه به حساسیت شرایط کنونى کشور باید در 
رأس توجه دولت و وزیر آینده فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى قرار گیرد.

لزوم اصالح تغییرات در ستاد کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور
ایرج ناظمى
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میوه جزء بهترین خوراکى ها در رژیم غذایى است چراکه منبع غنى 
از ویتامین ها، امالح و فیبرها محســوب مى شود. این گروه از مواد 
غذایى، براى افرادى که قصد کاهش وزن دارند، مفید اســت و با 
افزایش احساس سیرى و تامین قند مانع از تمایل به خوردن تنقالت 

شیرین مى شود.
متخصصان تغذیه توصیه مى کنند کــه براى حفظ ریزمغذى هاى 
موجود باید به زمان صرف میوه نیز توجه کــرد که در ادامه همین 

مطلب به آن پرداخته ایم. 
هر نوع از مواد غذایى روند هضم خاصى دارند. ترکیبات نشاسته و 

پروتئین هضم آرامى دارند و حدود سه ســاعت زمان براى عبور از 
معده به روده باریک زمان الزم اســت. اما میوه ها به دلیل وجود آب 
فراوان پس از 20 تا 30 دقیقه به روده باریک مى رســند. زمانى که 
میوه پس از غذا میل مى شــود، تفاوت در مدت زمان هضم با دیگر 
خوراکى ها عامل از بین رفتن ویتامین ها و دیگر ریزمغذى هاى موجود 
در میوه مى شود. در این شرایط، روند هضم میوه نیز مختل شده و 
تا زمان هضم دیگر مواد غذایى در معده باقى مى ماند که زمینه ساز 

نفخ، افزایش اسیدیته معده و دیگر اختالالت گوارشى خواهد بود. 
انتخاب میوه به عنوان میان وعده بسیار مفید و نسبت به بیسکوییت 

و تنقالت شیرین ارجحیت دارد. عالوه بر اینکه میوه ها منبع غنى 
از ویتامین ها، فیبرها و مواد معدنى نظیر پتاســیم هستند، فروکتوز 
موجود در آنها نیز به تامین نیاز بدن به قنــد کمک کرده و موجب 
بهبود تمرکز و تامین انرژى الزم تا زمان صرف وعده غذاى بعدى 
مى شود. افرادى که قصد کاهش وزن دارند و مایل به مصرف میوه 
براى کاهش کالرى روزانه هستند باید به مقدار قند میوه ها نیز توجه 
کنند. بهترین میوه ها در این زمینه، سیب و گریپ فروت است. البته 
میوه هایى مانند کیوى، توت فرنگى و پرتقال نیز توصیه مى شوند. اما 
در مصرف میوه هاى خیلى شیرین مانند گیالس، موز، انگور و خربزه 

باید مراقب بود و بهتر اســت زمانى میل شوند که پس از صرف آن 
برنامه ورزشى در نظر گرفته شده  باشد. در واقع، گرچه قند موجود 

در میوه ها طبیعى است اما دلیلى بر مصرف زیاد آنها نخواهد بود.
نکته بسیار مهم دیگر اینکه مزیت مصرف میوه زمانى است که کامل 
میل شود. آبمیوه هرگز جایگزین مناسبى نیست زیرا فاقد فیبرهاى 
میوه است و از طرفى قند زیادى دارد. در دوران رژیم الغرى مى توان 
میوه را به عنوان صبحانه میل کرد. همچنین 2 ساعت پیش از صرف 
غذا نیز براى افزایش احساس ســیرى و پرهیز از پرخورى توصیه 

مى شود.

متخصصان در تالشــند تا به نقش موى بینــى در بروز بهترین زمان میوه خوردن
بیمارى ها پى ببرند.

بینى داراى مو هاى فراوان اســت. برخى ترجیح مى دهند 
موى بینى خود را اصالح کرده و برخى دیگر از آن نگرانند 
که در صورت اصالح از فواید موى بینى محروم شــوند. 
بسیارى بر این باورند موى بینى عالوه بر فیلتر کردن هواى 
ورودى به مجارى تنفســى، از مــا در مقابل عفونت هاى 
ویروســى، باکتریایى، و دیگر عوامل بیمارى زا محافظت 

مى کند. اما این تصور چقدر منطقى و صحیح است؟
تحقیقات جامعى در سال 2011 درباره میزان موى بینى و 
ارتباط آن با بیمارى ها بر روى 233 نفر در ترکیه انجام شد. 
دانشمندان پى بردند افرادى که داراى حجم باالیى از موى 
بینى هســتند کمتر احتمال دارد که به بیمارى آسم مبتال 
شوند. این موضوع احتماًال به دلیل توانایى موى بینى در 

مسدود کردن ورود گرد و غبار به ریه ها بوده است.
این تحقیقات گر چه بسیار جالب بود، اما آسم در حقیقت 
یک بیمارى عفونى نیست و بیمارى هایى مانند ذات الریه 
و سل جزو بیمارى هاى عفونى دستگاه تنفسى محسوب 
مى شوند. دانشمندان تاکید دارند نمى توان با قطعیت درباره 
تاثیر گذار بودن موى بینى در جلوگیرى از بروز بیمارى هاى 

عفونى اظهار نظر کرد.
یکى از دانشمندان در این زمینه مى گوید: اگر افرادى داراى 
مشــاغل خاص بوده و به طور طبیعى با گرد و غبار زیادى 
مواجه هستند، خبر خوب این است که حجم مو هاى بینى 
مى تواند از ریه هاى آن ها محافظت کند. با این حال، تنها 
گرده هاى درشــت در بینى گیر مى کنند و اجســام ریزتر 

مى توانند از آن عبور کنند.
متخصصان مى گویند بعید است که اصالح موى بینى خطر 
ابتال به عفونت هاى تنفسى را تشدید کند. با این وجود، به 
دلیل فقدان مطالعات کافى در این زمینه، نمى توان به طور 
قطع درباره بودن یا نبودن موى بینى در بروز بیمارى هاى 

تنفسى سخن گفت.

فواید موى بینى در پیشگیرى 
از بیمارى هاى ریوى

وجود چربى در بدن بــراى ایجاد اســیدهاى صفراوى، 
عملکرد قلبى عروقى و مجموعــه اى از فرایندهاى بدن 
ضرورى است. مشکل از جایى آغاز مى شود که شما مقادیر 
بیشــمارى از چربى ها را دریافت کنید و خود را در معرض 
خطر ابتال به هیپوکلســترولمى یا همان تجمع پالك در 

شریان ها قرار دهید.
عالئم بالینى کلســترول باال در هر فرد مى تواند متفاوت 
باشــد با این حال احساس ســنگینى یا ســوء هاضمه، 
خســتگى، یبوســت، بوى بد دهان، التهاب در اندام ها، 
سرماخوردگى هاى پى درپى، سردرد، بینایى تار و درد قفسه 

سینه از عالئم واضح افزایش کلسترول بد هستند.
در این میان، شما ممکن است از تاثیرات برخى مواد غذایى 

بر افزایش کلسترول بد خون بى خبر باشید:
لبنیات پرچرب: محصوالتى از قبیل شیر غلیظ شده، 
کره و مارگارین و ... سرشار از چربى هاى اشباع هستند و 
در کسانى که کلسترول بد آنها باالست، مصرف این نوع 
محصوالت باید به طور کامل متوقف شود. به جاى لبنیات 
پرچرب، شما مى توانید محصوالت گیاهى مانند شیر بادام 
و شیر سویا، و یا لبنیات کم چرب یا بدون چربى را به رژیم 

روزانه خود اضافه کنید.
گوشت قرمز: از مصرف گوشت  هاى چرب بپرهیزید. به 
جاى گوشت قرمز مصرف گوشت  هاى سفید مانند گوشت 
مرغ و بوقلمون را وارد رژیم تان کنید. توجه داشته باشید که 
پوست این گوشت  ها را بکنید. ماهى بخورید. ماهى آزاد، 
تن یا ساردین بهترین گزینه  اند. این ماهى  ها چرب هستند 

اما چربى آنها مانند گردو یا بذر کتان مفید است.
مواد غذایى آماده و صنعتى: بیشــتر غذاهاى آماده 
و صنعتى به خصــوص آن  هایى که گرم مى  شــوند، با 
روغن هاى هیدروژنه و اســیدهاى چــرب ترانس تهیه و 
باعث افزایش کلسترول بد خون خواهد شد. از مصرف مواد 
غذایى خیلى چرب و خیلى شیرین و به ویژه آن  هایى که 

حاوى روغن  هاى هیدروژنه هستند بپرهیزید.
قندهــاى تصفیه شــده و نشاســته: قندها و 
کربوهیدرات  هاى هاى تصفیه شــده مانند برنج ســفید، 
نان  ها و پاستاهاى تهیه شده از آرد سفید میزان کلسترول 
خوب خون را کاهش مى  دهند. براى شــما که کلسترول 
خونتان باالست توصیه مى  شود از مصرف این مواد غذایى 

بپرهیزید. شما باید نان  هاى سبوس  دار مصرف کنید.
کره: کره، مایونز، مارگارین  ها حاوى میزان زیادى چربى 
هستند، با این حال روغن  هایى مانند روغن زیتون، روغن 
کانوال حاوى چربى هاى سالمى هستند که قلب شما را در 
وضعیت بهترى نگه مى دارند. در هر صورت از مصرف مواد 

غذایى چرب بپرهیزید.

رژیم شناس و متخصص تغذیه گفت: مصرف آب یخ باعث بروز یا تشدید برخى بیمارى ها مى شود.
 نرگس جوزدانى با اشاره به عوارض نوشیدن آب سرد اظهار کرد: کســانى که مشکل ریفالکس معده و زخم مرى دارند، نباید از آب خیلى سرد براى 

نوشیدن استفاده کنند، زیرا باعث تشدید شدن ریفالکس، میگرن و زخم مرى مى شود.
او افزود: مصرف آب خیلى سرد طى یک شبانه روز باعث ایجاد سر درد، گلودرد و سرفه مى شود. ورزشکارانى که هنگام فعالیت ورزشى 
از نوشیدن آب خیلى سرد براى مثال آب یخ استفاده مى کنند، استقامت آن ها حین انجام فعالیت هاى حرکتى کاهش پیدا مى کند، 

باید دانست که آب ولرم دماى بدن را کاهش مى دهد و ورزشکاران مى توانند راحت تر ورزش کنند.
جوزدانى با اشاره به مصرف آب سرد در ورزشکاران بیان کرد: در بعضى مقاالت آمده است که مصرف آب سرد در کاهش 
وزن نیز تاثیر گذار است. کسانى که روزانه از آب با درجه 40 استفاده مى کنند به کمبود آب در بدن مبتال نمى شوند و 

پایدارى آب در بدنشان افزایش مى یابد.
رژیم شناس و متخصص تغذیه گفت: آبى که در یک شبانه روز استفاده مى شود، باید در دماى محیط کنترل 

شده باشد تا از بروز و تشدید برخى بیمارى ها جلوگیرى کند.

غذاهایى که سرشار از 
کلسترول بد هستند

بیمارى  هایى که نوشیدن آب یخ به جانتان مى اندازد

در مصرف میوه هاى خیلى شیرین مانند گیالانتخاب میوه به عنوان میان وعده بسیار مفید و نسبت به بیسکوییت 

رژیم شناس و متخصص تغذیه گفت: مصرف آب یخ باعث بروز
 نرگس جوزدانى با اشاره به عوارض نوشیدن آب سرد
نوشیدن استفاده کنند، زیرا باعث تشدید ش
او افزود: مصرف آب خیلى سرد طى ی
از نوشیدن آب خیلى سرد براى م
دما باید دانست که آب ولرم
جوزدانى با اشاره به مص
وزن نیز تاثیر گذار اس
ب پایدارى آب در
رژیم شناس
شده باشد

بیمارى  هایى که نوش
میگرن یک بیمارى عصبى است که به صورت سردرد هاى 
مزمن بروز مى کند. دارو هاى مختلفى براى این بیمارى تجویز 
مى شــود، اما به طور عمومى متخصصان براى کاهش خطر 
بروز حمالت میگرنى به فرد توصیه مى کنند رژیم هاى غذایى 

خاصى را نیز رعایت کند.
یکى از این توصیه هاى غذایى، افزایش مصرف اســید چرب 
امگا 3 است. از منابع حیوانى غنى از امگا 3 مى توان به ساردین، 
ماهى آزاد، موتو ماهیان، ماهى خال دار و ماهى تن اشاره کرد. 
افرادى که رژیم غذایى گیاهى دارند هم مى توانند از منابعى 
مانند دانه کتان آسیاب شده، دانه چیا و گردو براى تامین امگا 

3 بهره بگیرند.
از سوى دیگر، افراد مبتال به میگرن در کنار باید هاى غذایى، 
به نباید هاى غذایى هم باید توجه داشته باشند. به طور معمول 
به این افراد توصیه مى شود از مصرف غذا هاى سرخ کردنى، 
فرآورى شده، فست فودها و غذا هایى که داراى چربى هاى زیاد 
و اشباع شده هستند، اجتناب کنند. همچنین باید رژیم غذایى 

آن ها داراى سطح پایین روغن امگا 6 باشد.
این افراد بهتر اســت در فرآیند پخت و پز از روغن هایى مانند 
روغن زیتون، آووکادو، نارگیل و کره استفاده کنند. این روغن ها 
ســطح پایینى از امگا 6 را نســبت به روغن هاى دیگر دارند. 
تحقیقات نشان داده اســت بیماران میگرنى باید به مصرف 

5 وعده میوه و سبزیجات در طول روز اهمیت ویژه اى بدهند.
یکى از متخصصان در این باره مى گوید: میوه ها و سبزیجات 
داراى سطح بسیار پایینى از اسید چرب امگا 6 هستند. از این 
رو، افراد مبتال به میگرن مى توانند بدون واهمه به مصرف این 

مواد غذایى اقدام کنند.
تحقیقات متعدد نشان داده است برخى مواد غذایى و ترکیبات 
مى تواند باعث بروز حمالت میگرنى و شدت سردرد در بیماران 
شود. غذا هاى سرخ کردنى، قرار گرفتن در محیط هاى شلوغ 
و حتى نور زیاد در این مســئله تاثیر گذار هستند. افراد مبتال 
به میگرن براى مدیریت بیمارى خــود باید در کنار مصرف 
دارو هاى تجویزى پزشــک، رژیم غذایى و شرایط محیطى 

خود را کنترل کنند.

ابتال به اختالالت عاطفى فصلى در انســان ها، اغلب در فصول 
سردى مانند زمستان اتفاق مى افتد؛ اما حدود 10 درصد از مردم 
معموال در تابســتان به این نابه ســامانى روحى دچار مى شوند. 
دانشــمندان و روان شناسان، افســردگى در فصل تابستان را به 
عنوان نوعى اختالل عاطفى روحى معکوس مى شناســند. ابتال 
به افسردگى در فصلى مانند تابستان، معموال به طور تصادفى رخ 

نمى دهد و چند دلیل مهم دارد.
1. اختالل عاطفى فصلى

افسردگى پاییزى و افسردگى زمستانى از نوع از اختالالت عاطفى 
یا اصطالحًا SAD هستند که علت آن، کوتاه تر و سردتر شدن 
روزهاست. اما در 10درصد از کســانى که به این اختالل عاطفى 
دچار هستند، عملکرد برعکس داشــته و با آغاز فصل تابستان، 

عالئم افسردگى در آن ها بروز پیدا مى کند.
2. مسئله نگرانى در رابطه ظاهر بدن

گرم شدن هوا سبب مى شود به پوشیدن لباس هاى نازك روى 
آوریم و این موضوع براى عده اى ترسناك باشد و از نمایان شدن 
ظاهر اندامشان احساس خوبى نداشته باشند. بطور مثال هنگام شنا 

کردن، با نارضایتى و استرس مایو مى پوشند.
3. گرما

تعداد زیادى از مردم از فصل تابستان لذت مى برند اما بعضى نیز 
هستند که تحمل هواى گرم برایشــان طاقت فرسا است. شما 

مى توانید تعطیالت پایان هفته در کنج اتاق خواب پنهان شوید و 
تمام مدت زیر باد کولر بمانید. ممکن است از روى عادت، پیش از 
صرف شام پیاده روى کنید اما رطوبت و دماى باالى هوا شما را آزار 
دهد و منصرفتان کند. ممکن است رژیم غذایى سالم خود را کنار 
گذاشته و به مصرف فست فودها بپردازید، چون آشپزى در هواى 
گرم سخت تر است. انجام هر یک از این کارها مى تواند به نحوى 

باعث ایجاد افسردگى تابستانى شود.
4. نگرانى از وضعیت مالى

در فصل تابستان نگرانى هاى مالى بیش از سایر فصول است 
زیرا مردم از نظر اقتصادى احســاس ضعف بیشــترى دارند و 

با خود مى گویند اگر من بــه تعطیالت بروم ممکن 
است شغلم را از دست بدهم. همین اضطراب 

و ترس از دســت دادن شــغل مى تواند 
افسردگى تابستانى را تشدید کند.

راه هــاى مقابلــه با 
افسردگى تابستانى

هرگاه گمان کردید درگیر افسردگى 
تابستانى شده اید از یک روان شناس، مددکار 
اجتماعى یــا درمانگر کمــک بگیرید یا به 
پزشــک عمومى و روانپزشک مراجعه کنید 
تا وضعتان را بررســى کرده و در صورت نیاز 

برایتان دارو تجویز کنند.
تعطیالت تابستانى، برنامه کباب درست کردن 

در شب هاى کوتاه این فصل مى تواند شما را به 

سمت دیرتر و کمتر خوابیدن سوق دهد. توجه داشته باشید که کم 
خوابیدن علت اصلى افسردگى است، پس بهتر است در تعطیالت 

هم به موقع بخوابید تا از افسردگى تابستانى در امان بمانید.
فعالیت بدنى منظم مى تواند از شما در برابر افسردگى محافظت 
کند. اگر ورزش در تابســتان باعث مى شود بیشتر احساس گرما 
کنید، به دنبال راه هــاى دیگرى براى فعالیــت و کنار آمدن با 
افسردگى تابستانى باشید. یا اینکه صبح زود یا 
پس از غروب آفتاب که دیگر هوا به گرمى 

طول روز نیست ورزش کنید.
وقتى شما دچار افسردگى تابستانى هستید 
ممکن است احســاس کنید دیگران از 
تعطیالت نهایت لذت را مى 
برند اما چرا شــما 
توانید  نمى 
ت  لـــذ
ببریـد؟ 
پـــس 
حتما شـما 
از مرحلــه پــرت 
هســتید یــا ایرادى 
دارید که نمــى توانید 
ماننــد دیگران باشــید. 
خودســرزنش گرى یکى 
از دالیل تشــدید افسردگى 

تابستانى است.

تابستان هم افسردگى 
دارد؟ 

متاسفانه بســیارى از افراد درد در شکم و بخصوص 
ناحیه معده را به هر شکل باشد، تحمل مى کنند زیرا 
معتقدند چنین دردهایى شــایع هستند این در حالى 
اســت که در صورت ادامه دار بودن برخى دردهاى 
گوارشى، شما باید حتما به فکر مراجعه به متخصص 
گوارش باشید. شش نمونه از این دردهاى گوارشى که 
برخى مى تواند نشانه خاصى از یک بیمارى یا مشکل 

جسمى مهم باشد به شرح زیر است:
درد تیز در سمت راست باالى شکم

این درد مى تواند نشان دهنده سنگ در کیسه صفرا 
باشد. سنگ هاى صفراوى توده هاى جامدى هستند 
که در کیسه صفرا یا لوله هاى صفراوى کوچک ایجاد 
مى شوند. این سنگ ها باعث تحریک پوشش کیسه 

صفرا و درد شدید در باالى شکم مى شوند.
بســیارى از مردم با خوردن غذاهاى چرب دچار درد 
ناشى از سنگ صفراوى مى شوند. سایر عالئم رایج 
سنگ کیســه صفرا شــامل ادرار تیره رنگ، مدفوع 

کم رنگ، تب و زردى اســت. در صورت مشاهده هر 
یک از این عالئم، باید براى معاینه ســونوگرافى با 

پزشک عمومى خود مشورت کنید.
درد همراه با نفخ

گاز دســتگاه گوارش از هواى بلعیده شــده، ایجاد 
مى شود و زمانى اتفاق مى افتد که ما خیلى سریع غذا 
بخوریم، آدامس بجویم، شیرین کننده هاى مصنوعى 
زیادى مصرف کنیم یــا مقدار زیادى ســبزیجات 
برگ سبز یا لوبیا بخوریم. نوشــیدنى هاى گازدار نیز 

مقصر هستند.
وجود گاز اضافى در معده یک مســئله شــایع است 
اما عالئم دیگر همراه با آن ماننــد خون در مدفوع، 
کاهش وزن بدون دلیل و بى اختیارى روده مى تواند 
باعث نگرانى شــود. گاهــى اوقات نفــخ مى تواند 
نشــان دهنده مشــکالت جدى ســالمتى مانند 
ســندرم روده تحریک پذیر و یا تشــکیل تومورها

 باشد.

درد خفیف تا شدید باالى معده
ممکن است نشان دهنده ابتال به زخم معده باشد. زخم 
معده زمانى ایجاد مى شود که مخاط معده آسیب دیده 
باشد. این زخم ها اغلب با مصرف مسکن هایى مانند 
ایبوپروفن یا آسپرین یا باکترى هاى موجود در معده 

به نام هلیکوباکتر پیلورى ایجاد مى شوند.
درد مى تواند به پشت ســرایت کند و معموال قبل یا 
بعد از غذا رخ مى دهد. این دردها اگر درمان نشــوند، 
مى توانند باعث استفراغ خونى شــوند. سایر عالئم 
زخم معده عبارتند از، سوزش سر دل، کاهش اشتها و 
کاهش وزن. اگر دچار استفراغ خونى شدید، باید براى 

آندوسکوپى به پزشک عمومى خود مراجعه کنید.
درد شدید در سمت راست پایین شکم

مى تواند نشان دهنده آپاندیسیت باشد. این بیمارى 
زمانى ایجاد مى شــود که ورودى آپاندیس مسدود 
شــده و منجر به عفونت مى شــود. این عارضه اگر 
درمان نشــود مى تواند منجر به ترکیدن آپاندیس یا 

آبسه شود. سایر عالئم آپاندیســیت استفراغ، تب و 
حالت تهوع است.

سوء هاضمه مداوم
مى تواند ناشــى از ریفالکس اســید معده همراه با 
سوزش سر دل باشد. سوزش سر دل نتیجه شل شدن 

دریچه در مرى است.
معموال افراد مبتال، احساس سوزش در قفسه سینه 
مى کنند. مبتالیان ممکن است نیاز به گاستروسکوپى 
یا آندوسکوپى داشته باشند. اما به بیشتر افراد توصیه 
مى شود که وزن خود را کاهش دهند، سیگار را ترك 

کنند و وعده هاى غذایى کوچکترى بخورند.
درد شکم همراه با اسهال

مى تواند گاستروانتریت یا آنفلوآنزاى معده باشد. این 
بیمارى رایج، بیشتر در اثر مسمومیت غذایى یا عفونت 
از طریق نوروویروس ایجاد مى شــود. سایر عالئم 
گاستروانتریت شامل اســهال، درد معده، استفراغ و 

تب است.

دردهاى گوارشى 
نشانه چیست؟

ابتال به اختالالت عاطفى فصلى در انســان ها، اغلب در فصول 
اتفاق مى افتد؛ اما حدود 10 درصد از مردم  سردى مانند زمستان
معموال در تابســتان به این نابه ســامانى روحى دچار مى شوند. 
دانشــمندان و روان شناسان، افســردگى در فصل تابستان را به 
عنوان نوعى اختالل عاطفى روحى معکوس مى شناســند. ابتال 
به افسردگى در فصلى مانند تابستان، معموال به طور تصادفى رخ 

نمى دهد و چند دلیل مهم دارد.
1. اختالل عاطفى فصلى

افسردگى پاییزى و افسردگى زمستانى از نوع از اختالالت عاطفى 
Dیا اصطالحًا SAD هستند که علت آن، کوتاه تر و سردتر شدن 
0روزهاست. اما در 10درصد از کســانى که به این اختالل عاطفى 
دچار هستند، عملکرد برعکس داشــته و با آغاز فصل تابستان، 

عالئم افسردگى در آن ها بروز پیدا مى کند.
2. مسئله نگرانى در رابطه ظاهر بدن

گرم شدن هوا سبب مى شود به پوشیدن لباس هاى نازك روى 
آوریم و این موضوع براى عده اى ترسناك باشد و از نمایان شدن 
ظاهر اندامشان احساس خوبى نداشته باشند. بطور مثال هنگام شنا 

ردن، با نارضایتى و استرس مایو مى پوشند.
3. گرما

عداد زیادى از مردم از فصل تابستان لذت مى برند اما بعضى نیز 
ستند که تحمل هواى گرم برایشــان طاقت فرسا است. شما 

ر ر و م یى رژیم ن ن ر و
گذاشته و به مصرف فست فودها بپردازید، چون آشپزى در هواى 
گرم سخت تر است. انجامهر یک از این کارها مى تواند به نحوى 

باعث ایجاد افسردگى تابستانى شود.
4. نگرانى از وضعیت مالى

در فصل تابستان نگرانى هاى مالى بیش از سایر فصول است 
زیرا مردم از نظر اقتصادى احســاس ضعف بیشــترى دارند و 

با خود مى گویند اگر من بــه تعطیالت بروم ممکن 
است شغلم را از دست بدهم. همین اضطراب 

و ترس از دســت دادن شــغل مى تواند
افسردگى تابستانى را تشدید کند.

راه هــاى مقابلــه با 
افسردگى تابستانى

هرگاه گمان کردید درگیر افسردگى 
تابستانى شده اید از یک روان شناس، مددکار 
اجتماعى یــا درمانگر کمــک بگیرید یا به 
پزشــک عمومى و روانپزشک مراجعه کنید 
تا وضعتان را بررســى کرده و در صورت نیاز 

برایتان دارو تجویز کنند.
تابستانى، برنامه کباب درست کردن تعطیالت

تواند شما را به  شب هاى کوتاه این فصل مى در

ى ر بر بر ر ز و ى م ى ب ی
کند. اگر ورزش در تابســتان باعث مى شود بیشتر احساس گرما 
کنید، به دنبال راه هــاى دیگرى براى فعالیــت و کنار آمدن با 
افسردگى تابستانى باشید. یا اینکه صبح زود یا 
پس از غروب آفتاب که دیگر هوا به گرمى 

طول روز نیست ورزش کنید.
وقتى شما دچار افسردگى تابستانى هستید 
ممکن است احســاس کنید دیگران از 
تعطیالت نهایت لذت را مى 
برند اما چرا شــما 
توانید  نمى 
ت  لـــذ
ببریـد؟ 
پـــس 
حتما شـما 
از مرحلــه پــرت 
هســتید یــا ایرادى 
دارید که نمــى توانید 
ماننــد دیگران باشــید. 
خودســرزنش گرى یکى 
افسردگى از دالیلتشــدید

تابستانىاست.

چرا افراد میگرنى باید 
ماهى زیاد بخورند؟

آوخود را کنترل کنند.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى مردم! به دنیا چونان زاهدان رویگردان از آن بنگرید. به خدا سوگند، 
دنیا به زودى ساکنان خود را از میان مى برد و رفاه زدگان ایمن را به درد 
مى آورد. آنچه از دست رفت و پشــت کرد هیچگاه برنمى گردد و آینده 
به روشنى معلوم نیست تا در انتظارش باشــند، سرور دنیا با غم آمیخته و 
توانایى انسان به ضعف و سســتى مى گراید. زیبایى ها و شــگفتى هاى دنیا 

موال على (ع)شما را مغرور نسازد، زیرا زمان کوتاهى دوام ندارد.
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عملکرد دوازده ماهه مالى سال 1399 شهردارى ونک
ماده 71 قانون و مقررات شهردارى ها

سید محمد صدرى- شهردار ونک(اصفهان)

کلیه مبالغ به ریال مى باشد درآمد ها و منابع حاصل از واگذارى دارایى سرمایه اى و مالى   

12/280/503/229درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر )

11/607/353/766عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده 

601/588/563درآمدهاى ناشى از توسعه شهر 

58/786/900درآمدهاى ناشى از حمل و نقل 

12/774/000درآمدهاى ناشى از بهره بردارى از فضاى شهر

1/384/339/088درآمد هاى ناشى از عوارض اختصاصى

9/318/189/974بهاء خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهر 

4/919/157/746درآمد هاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى 

3/366/664/000کمک هاى اعطائى دولت و سازمانهاى دولتى 

4/913/291/478اعانات ، کمک هاى اهدایى و دارائى 

828/000/000فروش اموال غیر منقول 

519/500/000فروش اموال منقول و اسقاط

6/894/790/670وام دریافتى از بانک ها و مؤسسات اعتبارى

44/424/936/185جمع کل :

کلیه مبالغ به ریال مى باشد هزینه هاى جارى 

8/697/552/539جبران خدمات 

3/913/170/934استفاده از کاالها و خدمات 

10/194/420هزینه هاى تأمین مالى و دارایى

843/523/408کمک  هاى بالعوض  

3/760/550/227رفاه اجتماعى 

392/568/358سایر هزینه ها 

300/000/000بدهى هاى قطعى شده سنواتى

17/917/559/886جمع کل :

کلیه مبالغ به ریال مى باشدهزینه هاى تملک دارایى سرمایه اى 

17/492/594/909ساختمان و سایر مستحدثات 

6/963/202/730ماشین آالت و تجهیزات 

24/455/797/639جمع کل :

کلیه مبالغ به ریال مى باشدهزینه هاى تملک دارایى هاى مالى 

548/809/580بازپرداخت اصل و سود تسهیالت داخلى 

42/922/167/105جمع کل هزینه ها :

سومین جشــنواره ارزیابى عملکرد روابط عمومى هاى 
صنعت آب و برق  کشور برگزار شــد. در این جشنواره  
شرکت توزیع برق اصفهان در شاخص تبلیغات محیطى 

رتبه اول و در شاخص آموزش همکاران رتبه سوم را از 
آن خود کرد و موفق بــه دریافت لوح و تندیس دوره اى 

از جشنواره شد.

درخشش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مدیرکل ســازمان تامین اجتماعى استان 
اصفهان ارائه 16 نوع خدمات این ســازمان 
به افراد تحت پوشــش، تاثیر کرونا در نحوه 
ارائه خدمات، برنامه هــاى حمایت از تولید 
داخلى، اجراى طرح 3070 و ارائه 30 خدمت 
غیرحضورى و چالش هــاى پیش روى این 

سازمان را تشریح کرد.
محســن ریاضى در گفت وگو بــا ایمنا در 
خصــوص ارائه خدمــات ســازمان تأمین 
اجتماعى، اظهار کرد: در اســتان اصفهان 
حدود یک میلیون و 162 هزار بیمه شده از 
آمار 14 میلیون بیمه شده سطح کشور، قریب 
به 368 هزار مســتمرى بگیر از حدود ســه 
میلیون و 600 مستمرى بگیر کشور و حدود 
120 هزار کارفرما از بین یک میلیون و 300 
هزار کارفرماى کشور فعال هستند و به حدود 
20 هزار نفر بیمه بیکارى پرداخت مى شود و 
حدود سه هزار و 600 نفر از اتباع خارجى نیز 

تحت پوشش این سازمان در استان هستند.
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان، 
تصریح کرد: بیمه شدگان و مستمرى بگیران 
سازمان قریب به 16 خدمت از سازمان تأمین 
اجتماعى مى گیرند کــه یکى از آنها دفترچه 
خدمات درمانى است، مستمرى بازنشستگى، 
از کارافتادگى، بازماندگــى، هزینه هاى ایام 
بیمارى، ایام باردارى، اروتز و پروتز و وام هم به 
افراد تحت پوشش این سازمان ارائه مى شود، 
تأمین اجتماعى به معنــى حمایت از افراد در 
بیمه پردازى دوران کارى و دوران بازنشستگى 
اســت و پس از فوت خانواده آنها هم تحت 

حمایت تأمین اجتماعى قرار مى گیرند.

وى ادامه داد: براى کمک به کســب و کار 
کارفرمایانى که از کرونا آسیب دیده و توانایى 
پرداخت هزینه به سازمان تأمین اجتماعى را 
نداشتند بر اســاس تصمیم هایى که گرفتند 
کمکى که سازمان به این افراد کرد با صدور 
بخشنامه هایى در چند نوبت براى پرداخت حق 

بیمه آنها فرصت از دو تا شش ماه در بخش ها و 
رشته هاى مختلف داده شد تا افرا طى چند ماه 

بتوانند حق بیمه خود را پرداخت کنند.

ریاضى تاکید کرد: افرادى هم مستمرى بگیر 
سازمان بودند و کرونا گرفتند، کمک هزینه 
درمان براى آنها پرداخت شد، در کرونا کسانى 
که بیمار بوده و نیاز به اســتراحت داشتند، 
سازمان تأمین اجتماعى مطابق قانون موظف 
به ارائه خدمات به بیماران در ایام بیمارى آنها 

بود. در بخش بیمه بیکارى براى بسیارى از 
مشاغل که در کرونا سطح فعالیت آنها کمتر 
بود و مشاغلى که تعطیل شده بودند در سه ماه 

اول با کمک دولت به صندوق بیمه بیکارى 
سازمان این افراد را تحت پوشش قرار داد.

مدیر کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه در کرونا مراجعه 
حضورى افراد به شعب خطرناك بود و سرعت 
انتقال ویروس را افزایش مى داد، به شدت غیر 

حضورى کردن خدمات را در کرونا در دستور 
کار قرار دادیم و تحولى از نظر دیجیتالى در 
سازمان تأمین اجتماعى اتفاق افتاد و به عنوان 

یکى از دســتگاه هاى پیش رو در این زمینه 
معرفى شدیم عالوه بر این مسائل بسیارى 
زیادى براى حمایت از کارفرمایان مطرح بود 
و سازمان تأمین اجتماعى هم در حد و توان و 

خود عملکرد خوبى داشته است.
ریاضى با اشاره به اینکه در استان اصفهان با 
65 درصد افراد براى ارائه خدمات در تعامل 
هســتیم، اظهار کرد: در ابتداى دهه 90 غیر 
حضورى کردن خدمات را داشتیم و ارسال 
لیســت حق بیمه به صــورت غیرحضورى 
را انجام دادیم و خواســتار ایجــاد انقالب 
دیجیتالى در سازمان تأمین اجتماعى بودیم، 
در کرونا این فرصت را براى سازمان فراهم 
شد تا کارفرمایان، مستمرى بگیران و بیمه 
شــدگان براى دریافت خدمات به سازمان 
تأمین اجتماعى مراجعــه نکنند و از دى ماه 
طرح 3070 شروع شــد و مطابق این طرح 
30 خدمت پر مراجعه به سازمان به صورت 

غیرحضورى صورت گرفته است.
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان، 
ادامــه داد: با ایجــاد برنامه دوشــنبه هاى 
دیجیتال هر هفته دو یا سه مورد این طرح ها 
را رونمایى کردیم و قرار بود با این طرح 70 
درصد از مراجعات حضورى به شعب سازمان 
تأمین اجتماعى کاهش پیدا کند و 30 خدمت 
غیرحضورى شود و شاید به این رقم نرسیده 
باشــیم اما تاکنون 40 درصد مراجعه هاى 
حضورى کاهش پیدا کرده است، در این طرح 
باید بیمه شده، کارفرما و مستمرى بگیر در 
سامانه ثبت نام کرده و بدون مراجعه به شعب 

خدمات دریافت کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان خبر داد

ارائه 16 خدمت تأمین اجتماعى به بیمه شدگان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از مصرف حدود 
2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعى در شهرستان صنعتى 

مبارکه ازابتداى سال تا کنون خبر داد.
سید مصطفى علوى گفت: از ابتداى سال تا کنون بیش 
از یک میلیارد و 833میلیون متر مکعب گاز طبیعى در 

سطح شهرستان مبارکه به مصرف رسیده است.
وى افزود:شهرســتان مبارکه با داشتن123 مشترك 
عمده صنعتى یکى از مصرف کنندگان بزرگ گاز طبیعى 
در سطح استان مى باشد که در 4ماهه سالجارى حدود 
دو میلیارد متر مکعب گاز  در این شهرستان به مصرف 

رسیده است .
ســید مصطفى علوى، مدیرعامل شــرکت گاز استان 
اصفهان، در این خصوص، گفت: حدود 60 هزار مشترك 
شامل؛50 هزار و 381مشترك شهرى وبیش از 9هزار 

مشترك روستایى در شهرســتان مبارکه از نعمت گاز 
طبیعى برخوردار هستند و در حال حاضر 33هزار انشعاب 

در این شبکه نصب گردیده است.
وى، مصرف گاز در شــهرهاى مبارکه را بیش از یک 
میلیارد و 827میلیــون متر مکعب و مصــرف گاز در 
روســتاهاى تابعه این شهرســتان را 494 میلیون متر 
مکعب از ابتداى ســال جارى تا کنون عنــوان کرد و 
گفت: متراژ کل شــبکه تغذیه و توزیع این شهرستان 
944 کیلومتــر اســت کــه شــامل؛ 546 کیلومتــر 
شــبکه فلــزى و 398 کیلومتر شــبکه پلــى اتیلن 

مى باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین تعداد 
ایستگاه هاى گازرسانى مستقر در این شهرستان را  103 

ایستگاه برشمرد.

مصرف 2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعى در مبارکه


