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فواید دویدن براى سالمتىرتبه سوم اصفهان در طرح تابستانه کتابعبور «فرشتگان بى بال» از شهرك سالمت اصفهانبهترین فرودگاه جهان بیخ گوش خودمان است! جدیدترین بازیکن دو ملیتى ایرانى در لیگ سوئد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اگر دیگر عرق 
نکنیم، چه اتفاقى 
برایمان مى افتد؟

 هشدار امام جمعه شاهین شهر به مسئوالن استان
3
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هویج هم در 
اصفهان الکچرى 

شد!

عرق کردن چیز خوشایندى براى ما نیست، باکترى ها 
به آن مى چسبند و بدنمان را بدبو مى کنند و اگر بعد از 

عرق کردن صورت را نشویید، ممکن است جوش 
بزنید. اگر زیاد عرق مى کنید باید زود به زود 

موهایتان را هم بشویید، با اینکه شستن...

نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
درباره افزایش قیمت هویج در بازار، اظهار کرد: همواره 
در سال هاى گذشته در این برهه از زمان، هویج مورد 
نیاز کشور از یکى از مناطق شیراز وارد بازار مى شد که 

حدود یک ماه پیش این منطقه درگیر سیل شد.
على مهرکش افزود: اگرچه این ســیل موجب آبیارى 
درختان پرتقال شــد و براى این محصول خوب بود، 
اما بیش از 70 درصد هویج موجود در آن منطقه از بین 
رفت، از سوى دیگر هنوز هویج منطقه اصفهان قابل 

برداشت براى عرضه به بازار نیست...

اصفهان در یک قدمى شرایط فاجعه بار کرونااصفهان در یک قدمى شرایط فاجعه بار کرونا
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: تمام رکوردهایى که در موج چهارم کرونا ثبت کردیم، در موج پنجم شکستسخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: تمام رکوردهایى که در موج چهارم کرونا ثبت کردیم، در موج پنجم شکست
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حجت االسالم قاسم هاشمى: عده اى مدیران ضعیف دولت گذشته به دنبال نفوذ در شهردارى هاى استان اصفهان هستند

سپاهان همچنان در کمین 
گلرهاى آبى

اولین بازى پیش روى آبى پوشان، دیدار با الهالل در لیگ قهرمانان 
است که حدود یک ماه تا این بازى زمان باقى است. در فصلى که به 
تازگى آن را پشت سر گذاشتیم، یکى از نقاط قوت تیم استقالل درون 
دروازه بود جایى که سید حسین حسینى و رشید مظاهرى دو سنگربان 

آماده این تیم بدون حاشیه وظیفه مراقبت ...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

قیمت هویج در مدت 10 روز 
بیش از دو برابر شده است

ابتالى
 125 هزار پرستار

 به کرونا

افزایش قیمت مرغ در دستور کار نیست
3

پیشنهاد پیشنهاد 55 لیگ معتبر  لیگ معتبر 
اروپا پشت سد «زنیت»

معاون کل وزارت بهداشت 
پاسخ مى دهد

 آمار 
مرگ و میر

کرونا 
تا چه زمانى 

صعودى است؟

مقام ارشد شرکت
 توزیع برق اصفهان خبر داد

تداوم 
خاموشى ها 

در اصفهان تا 
دوشنبه

هفته آینده

معاون آموزش و پرورش 
مطرح کرد؛

توصیه  به فرهنگیان
 در آستانه
 بازنشستگى

حسین محجوبحسین محجوب
 به «جشن سربرون»  به «جشن سربرون» 

برمى گرددبرمى گردد

2

2

4

عملکرد  شهردارى 
طالخونچه

دراجراى ماده 71 قانون شهرداریها صورت جامع 
درآمد و هزینه هاى شهردارى طالخونچه به انضمام 

فهرست عمرانى  به شرح زیر انتشار مى گردد :

 درآمدها
ارقام به ریالدرآمدها و منابع تامین اعتبارردیف                                                         
69803977934درآمد هاى ناشى از عوارض عمومى110000                                                 
671020631درآمد هاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى120000                                
254461334بهاى خدمات و درآمد هاى موسسات انتفاعى شهردارى130000                        

1117017492درآمد هاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى140000                                            
2784484000کمکهاى اعطائى دولت و سایر سازمانهاى دولتى150000                                
3905226758اعانات ، کمکهاى اهدایى و دارائیها160000                                                    
81022173861منابع حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى200000                                      

هزینه ها
55933026552              الف ) هزینه هاى جارى                                                              
150672769960            ب) هزینه هاى عمرانى                                                                 

فهرست عملیات عمرانى
مرمت بناهاى تاریخى شهر 1
خرید منزل تاریخى جنب حسینیه2
تهیه طرح حریم شهر3
طرح مطالعاتى جمع آورى آبهاى سطحى4
ساماندهى میادین شهر5
زیباسازى و خرید و نصب المانها نورپردازى اماکن و فضاى شهرى6
پروژه طراحى و نقشه کشى و ساماندهى تاسیسات شهرى7
پروژه نگهدارى و توسعه فضاى سبز شهرى8
پروژه واگذارى خدمات و فضاى سبز شهرى9

پروژه احداث فاز 2 بوستان الله10
پروژه اصالح فاز 1 بوستان الله11
پروژه اصالح بوستان ولیعصر12
پروژه اصالح بوستان سادات13
پروژه اصالح بوستان ائمه اطهار14
پروژه طراحى و اجراى آبرسانى بلوارهاى سطح شهر15

پروژه اصالح آرامستان و احداث پارکینگ آرامستان16
پروژه احداث سایت بازیافت زباله17
پروژه جمع آورى و حمل و دفن زباله18
پروژه خرید ماشین آالت عمرانى19
پروژه نگهدارى تاسیسات شهرى20
پروژه نکوسازى سطح شهر21
پروژه نگهدارى روشنایى پارك ها22
پروژه احداث سرویس بهداشتى پارکینگ مرکزى شهر23
پروژه اصالح و بهسازى مسیل الوار سمت خیابان انقالب24
پروژه خرید تجهیزات آتشنشانى25
پروژه خرید و نصب دوربین پایش تصویرى26
تملک و آزاد سازى مستحدثات واقع در طرح هاى عمرانى27
پروژه احداث بلوار شهید قاسم سلیمانى28
پروژه احداث خیابانهاى مجموعه مسکونى یاس29
پروژه 14 مترى قنات30
احداث پل در بلوار شهید قاسم سلیمانى31

لکه گیرى و ترمیم و نگهدارى و آسفالت سطح شهر32
پروژه نصب و ترمیم جداول سطح شهر33
پروژه کانیو گذارى سطح شهر34
پروژه اصالح هندسى چهارراه بسیج35
پروژه تهیه و تولید سخت افزار و نرم افزار و شبکه36
پروژه تجهیز ساختمان ادارى37
پروژه بازسازى و تعمیرات اساسى ساختمان38
پروژه فاز یک شهرك صنعتى39
پروژه حمل و نقل عمومى40
پروژه واگذارى خدمات حمل و نقل41
پروژه نیروگاه تجدید پذیر و پاك(خورشیدى)42
پروژه هاى جشنواره مذهبى،فرهنگى،اجتماعى ،ادبى43
پروژه نورپردازى اماکن تاریخى شهر44
پروژه احداث یادمان شهداى گمنام45
پروژه زیباسازى و نکوسازى گلستان شهدا46
پروژه احداث قسمتى از سایت ورزشگاه47

صورت درآمد و هزینه براى دوره منتهى به 1399/12/30

شهردارى طالخونچه

رى ها 
 بعد از 

ش

اولین
استک
تازگى
دروازه
آماده

5

پا پشت سد «زنیت»تتتپپا پشت سد «زنیت»

3
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معاون برنامه ریزى و توســعه منابــع وزارت آموزش و 
پرورش درباره میزان خروجى نیروها و تعداد بازنشستگان 
ســال جارى اظهار کرد: شــمار آنها که تا اســفند ماه 
به بازنشســتگى مى رســند باالســت، اما با استفاده از 
ظرفیت هاى ماده 103 قانون خدمات کشورى مى توانند 
خدمتشان را استمرار دهند. با توجه به اجراى رتبه بندى، 
خیلى ها خودشان درخواست بازنشســتگى نداده اند و 
توصیه ما این است که امســال و سال بعد اگر همکارى 
شرایط ادامه خدمت دارد، درخواست بازنشستگى ندهد 
زیرا رتبه بندى به هرشــکلى، تصویب و اجرا مى شود و 

اثرات خوبى دارد.

على الهیار ترکمن اضافه کرد: اما شــمار آن دســته که 
بازنشستگى شان قطعى شده و حکم بازنشستگى شان 

اول مهر صادر مى شود، حدود 22 هزار نفر هستند.
وى درباره وضعیت کمبود نیرو در این وزارتخانه گفت: 
کمبود نیروى مورد نیاز همان 197 هزار نفر که با سازمان 
ادارى استخدامى تفاهم کردیم و هنوز برقرار است. البته 
براى امسال 60 هزار مجوز جذب نیرو گرفته ایم. پکیج 
جذب و ساماندهى نیروى انسانى را هم طبق روال سال 
گذشــته تکمیل مى کنیم. تعدادى از فارغ التحصیالن 
دانشگاه فرهنگیان هم امسال فارغ التحصیل شده و از 

مهرماه وارد سیستم مى شوند.

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به روند بیمارى کرونا 
در کشــور و انتقاد از کاهش رعایــت پروتکل ها، گفت: 
پیش بینى چندین مرجع بین المللى این است که تا یک ماه 
آینده تعداد موارد ابتال باال خواهد رفت و تا یک ماه و نیم 
آینده موارد مرگ صعودى خواهد بود. این در حالى است 

که در کشور عامل تشدید کننده تجمع نداشته باشیم.
ایرج حریرچى درباره رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى، 
گفت: رعایت دســتورالعمل هاى بهداشتى به 38 درصد 
سقوط کرده است  و 62 درصد دســتورالعمل ها رعایت 
نمى شود. در چهار اســتان رعایت پروتکل ها به زیر 25 
درصد رسیده است و در 23 اســتان پوشش ماسک در 

اماکن عمومى کمتر از 50 درصد است. متأسفانه با توجه 
به اندازه گیــرى میزان تحرك مردم در جامعه نســبت 
به شرایط عادى در تابســتان 1396 و 1397 اکنون 17 
درصد میزان رفت وآمدها افزایش یافته است. البته وزارت 
بهداشت تا آخرین لحظه مسئولیت تمام کارهایى را که 

مکلف است انجام خواهد داد.
معاون کل وزارت بهداشــت درباره اقدامات مهم براى 
مهار بیمارى، اظهار کرد: شیوه نامه هاى ما مشکلى ندارد 
ولى در اجراى آنها دچار مشکل جدى هستیم. 62 درصد 
مردم حداقل هیچ چیز را رعایت نمى کنند، گویى که دچار 

لجبازى با خودشان یا عوامل دیگر شده اند.

توصیه  به فرهنگیان 
در آستانه بازنشستگى

آمار مرگ و میر کرونا 
تا چه زمانى صعودى است؟

ابتالى 125 هزار پرستار 
به کرونا

ئیــس  ر   خبرگزارى صدا و سیما |
ســازمان نظام پرستارى با اشــاره 120 شهید 
پرستار بر اثر کرونا افزود: جامعه پرستارى بیش 
از 125هزار ابتال در بین همکاران به کرونا داشته 
است که البته واکسیناســیون همکاران موجب 
کاهش تلفــات این گروه ارائــه دهنده خدمات 

درمانى شد.

اوِل کرونا در جهان شدیم!
براساس    باشگاه خبرنگاران جوان |
آمار رســمى اعالم شــده، ایران روز دوشنبه از 
نظر تعداد مبتالیان جدید بــه کرونا در دنیا رتبه 
اول را کسب کرده اســت. آنطور که جدول هاى 
رسمى نشــان مى دهد، میزان ابتال به کرونا در 
روز دوشــنبه 39 هزار و 619 بوده است و با این 
میزان ابتال رتبه نخست از این حیث را به دست 
آوردیم. عالوه بر آن از نظر نرخ مرگ و میر ناشى 
از کووید 19 در جهان، با تعداد 542 فوتى بعد از 

اندونزى و روسیه رتبه سوم در جهان بودیم.

سینا سرلک مهاجرت کرد
  کافه سینما| انتشــار یک استورى 
در صفحه اینستاگرام سینا سرلک، از شاگردان 
زنده یاد محمدرضا شــجریان در حــوزه آواز، 
ظن مهاجرت او را برانگیخــت. او از خوانندگان 
مجموعه شبکه نمایش خانگى «شهرزاد» هم 
بود که چند کار را به صورت مشترك با محسن 
چاوشى، براى این سریال خواند. سینا سرلک که 
مدتى خواننده ارکستر ملى ایران به رهبرى فرهاد 
فخرالدینى بود و عالوه بر آن، در زمان حضور نادر 
مشایخى در مقام رهبر ارکستر سمفونیک تهران، 
با این ارکســتر نیز همکارى کرد، با انتشار یک 
استورى در صفحه اینستاگرامش، به خبر احتمال 

مهاجرتش به آمریکا، قوت بخشید.   

به معلمى بازمى گردم
پیروز حناچى، شــهردار سابق    ایسنا|
تهران در پایان مراسم تودیع خود که در سومین 
جلسه علنى شوراى اسالمى شهر تهران برگزار 
شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که 
پس از شهردارى در کجا مشغول به کار مى شود، 
گفت: من استاد دانشــگاه تهران هستم برمى 
گردم به دانشگاه و به معلمى و نیازمند بازسازى 
هم هستم از سال 1392 تاکنون. لذا به دانشگاه 

و معلمى بازمى گردم.

ِسُرم، 100000 تومان!
درحالى که داروهــاى درمان    فارس|
کرونا از جمله رمدســیویر و اکتمــرا در فضاى 
مجازى و بازار غیررســمى با قیمت هاى باال به 
فروش مى رسد. بررسى هاى میدانى و اظهارات 
بیماران نشان مى دهد، قیمت سُرم در بازار سیاه 
به صدهزار تومان رســیده و رمدسیویر و اکتمرا 
هم با قیمت هــاى باالى یک میلیــون تومان 
به فروش مى رسد. با مشــاهده این اتفاق،  این 
سئوال در اذهان عمومى ایجاد مى شود که این 
داروها چگونه به بازار غیررســمى نشت کرده 

است؟

تقاضاى هویجى! 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه میوه و    ایلنا|
تره بار استان تهران دلیل اصلى باال رفتن قیمت 
هویج را افزایش تقاضاى مــردم براى مصرف 
آب هویج با شدت گرفتن شــیوع کرونا عنوان 
کرد. مصطفى دارایى نژاد با بیان اینکه از هفته 
گذشته شاهد رشــد قیمت هویج هستیم، اظهار 
کرد: با شدت گرفتن شــیوع کرونا مصرف آب 
هویج و سیب تا چندین برابر افزایش یافته است، 
به نحوى که تنها در هویج درخواست ها به سه 

برابر رسیده است.

سرنوشت 
تعطیلى 2 هفته اى 

روح ا... جمعه اى، مشاور وزیر کشور    تسنیم|
درخصوص علت عدم تعطیلى کشور نوشت: «کما 
فى السابق؛ هرگونه تصمیمى در ستاد ملى کرونا به 
اتفاق آراء تصویب مى شود و نظرات فردى و بخشى 
مالك تصمیم جمعى نیســت. پیشنهاد تعطیلى نیز 
ابتدا درقرارگاه مورد بحث قرار گرفت و سپس در ستاد 
ملى کرونا با حضور رئیس جمهــور محترم، باتوجه 
به شــرایط فعلى بدون هیچ مخالفتى، عدم تعطیلى 
تصویب شد.» سعید نمکى، وزیر بهداشت پیش تر 
در نامه اى به رهبرى از ایشان خواسته بود که دستور 
تعطیلى دو هفته اى کشــور را بدهنــد؛ مقام معظم 
رهبرى نیز براى بررسى تخصصى این موضوع، آن 
را منوط به تصمیم گیرى در جلسه ستاد ملى مبارزه با 

کرونا کرده بودند.

نمکى کجاست؟
ایام سوگوارى محرم فرا    روزنامه اعتماد|
رســیده و نگرانى نســبت به اوج گیرى بیشتر موج 
پنجم کرونا در کشــور نیز به اوج رســیده است. اما 
آنچه در این میان عجیب تر از هر مسئله اى به نظر 
مى رسد سکوت سعید نمکى، وزیر بهداشت و البته 
ستاد مدیریت کروناســت. آن  هم در شرایطى که او 
به عنوان وزیرى شناخته مى شود که ارتباطى مستمر 
با رسانه ها داشته و به خصوص در این مدت اخیر که 
کشور درگیر کرونا بوده، کمتر روزى را به یاد داریم 
که اظهارنظرى از نمکى منتشر نشده باشد. اما حاال 
چند روزى است که جز سکوت، واکنشى از جانب او 

در کار نیست. 

اعتراض به زیرگرفتن 2 زن 
نماینــده مــردم مرنــد و جلفــا    برترین ها|
در مجلس به  حادثــه زیر گرفتــن دو زن به دلیل 
بدحجابــى در ارومیه واکنش نشــان داد. معصومه 
پاشــایى بهــرام در صفحــه شــخصى خــود در 
توییتر نوشــت: « در مــورد زیر گرفتــن دو زن به 
دلیل بدحجابــى در  ارومیه باید بگویــم بعضى ها 
نمى فهمند در کشــور متمدنى به نام ایران زندگى 
مى کنند و اینجا پاسخ قضایى محکم به رفتارهاى 
طالبانى مى دهیم تا درس عبرتى براى آنان شــود 
که مى خواهند امنیت اجتماعى  زنان  را خدشــه دار 

کنند.»  

مخالفت «بایدن» با 
اقدام علیه ایران

یک رسانه صهیونیستى در گزارشى    ایسنا|
اعالم کرد کــه حتى در صــورت حمله ایــران و یا 
حزب ا... به اســرائیل، دولت «جو بایدن» اجازه اقدام 
این رژیم علیه ایران را نخواهد داد. در این گزارش آمده 
که دولت بایدن، رئیس جمهور آمریکا حتى در صورت 
هجوم  ایران و یا هم پیمانان آن به رژیم صهیونیستى، 
اجازه نمى دهد این رژیم اقدامى علیه ایران انجام دهد. 
این وبگاه که متخصص امور نظامى و اطالعاتى است 
در گزارش خود آورده است: آمریکا مى ترسد که این 
حمله منجر به از بین رفتن افق هاى رسیدن به توافق 

در راستاى احیاى برجام شود. 

طالبان 
وارد کابل نشده اند

ســخنگوى طالبان گفــت: طالبان    ایسنا|
هنوز وارد کابل نشده و در مورد پایتخت افغانستان 
تصمیمى نگرفتــه اســت. «ذبیــح ا... مجاهد»، 
سخنگوى طالبان به «اســپوتنیک» گفت: ما هنوز 
وارد کابل نشــده ایم و هیچ تصمیمى در این مورد 
گرفته نشده است. وى افزود: شاید ابتدا استان هاى 
اطراف کابل پاکسازى شــوند. عملیات به گونه اى 
برنامه ریزى شده که ابتدا الزم است سایر استان ها 
را پاکسازى کنیم و بعد در باره کابل تصمیم بگیریم. 
مجاهد گفت که تصمیم نهایى در مورد کابل گرفته 

نشده است.

خبرخوان

براى اولین بار در یک دهه گذشــته، فــرودگاه چانگى 
ســنگاپور صدر جدول بهترین فــرودگاه  هاى جهان را 
در فهرست ســاالنه  Skytrax از دســت داد. فرودگاه  
بین المللى حَمد در دوحه که سال ها در حال باال کشیدن 
خودش در جدول بود، حــاال در جایــگاه اول بهترین 

فرودگاه هاى جهان قرار گرفته است.
صعود دوحه مقارن شده با تالش فراوان شرکت هوایى 
قطر  و دولت قطر ســرمایه گذارى هنگفتــى را هم در 
هواپیماها و هم در فرودگاه انجــام داده و نتیجه اش را 

هم دیده است.
آن دسته از مسافران این شــرکت که در فرودگاه حمد 
پرواز ترانزیت دارند، مى توانند از تورهاى شهرى رایگان، 
جا و غذاى رایگان (بسته به مدت زمان توقفشان در آن 
فرودگاه) و از ســرویس VIP که به موجب آن کارمندى 

از کارکنان فرودگاه پس از پیاده شدن مسافر از هواپیما 
با وى مالقــات کرده و او را به پــرواز دومش راهنمایى 

مى کند، استفاده کنند.
در مجموع ژاپن با ســه فرودگاه در فهرســت ده تایىـ  
از جمله هر دو فرودگاه توکیــو، ناریتا و هانداـ  به عنوان 

بهترین کشور شناخته شده بود.

 

فرودگاه دبى شامگاه دوشنبه  شــاهد تشنجى بوده که 
نقص یک پرنده ایرانى سبب سازش شده بود؛ پروازى که 
از مبدأ کشور امارات متحده عربى و فرودگاه دبى به مقصد 
فرودگاه بین المللى امام خمینى (ره) در تهران آغاز شد اما 

در زمانى بسیار کوتاه، به نقطه پایان رسید.
آن گونه که خبر مى رســد، دلیل این بازگشــت سریع 
پرواز مزبور نقص فنى در موتــور «ایرباس» بوده که در 
برگشت به وطن، از شرایط پرواز خارج شده بود. نقصى که 
موجبات وحشت مسافران این پرواز را به دنبال داشت تا 
جایى که با فرود این پرنده، مقدمات شکل گیرى تشنج 

در هواپیما فراهم آمد.
ماجرا از این قرار اســت که بعد از فــرود در دبى، خدمه 

هواپیما اقدام به تخلیه مســافران وحشت زده نکرده و 
ترجیح دادند که همه را در صندلى هایشان چشم انتظار 
رفع نقص هواپیما نگه دارند. موضوعى که براى برخى 
مسافران بدحال و انبوه مسافران نگران و هراسان قابل 
قبول نبود و به دنبال آن، درگیرى هایى در هواپیما شکل 

گرفت که خیلى زود ابعادش از هواپیما فراتر رفت!
درگیرى در پرواز و گزارش آن بــه پلیس امارات، آنها را 
مجاب به دخالت مى کند تا جایى کــه با دخالت پلیس 
فرودگاه، درهاى هواپیما حدود یک ســاعت بعد از فرود 
پرنده، باز مى شود و مســافران را به سالن انتظار هدایت 
مى کنند. مسافرانى که نه به ایشان توضیح داده شده نقص 

فنى چه بوده و نه اطالعى از باقى مسائل دارند.

سفارت کشــورمان در ژاپن از احتمال سفر وزیر خارجه 
ژاپن به ایران در آینده نزدیک خبر داد.

سفارت ایران در ژاپن در توییتى نوشت که سفر «موتگى 
توشیمیتســو» وزیر امورخارجه ژاپن در آینده نزدیک 
به تهران، در آســتانه تشــکیل دولت جدید مى تواند 
فصل نوینــى براى تعمیق و گســترش روابط دوجانبه

 بگشاید.
در توییت روز ســه شنبه ســفارت ایران در توکیو آمده 

است: این سفر مى تواند فصل نوینى براى مشورت هاى 
نزدیک دوجانبه در خصوص مســائل مهم منطقه اى و 
بین المللى باشــد. این توییت مى افزاید: امید است این 
ســفر موجبات تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد 

عالقه دو کشور را فراهم کند.
پیش از این نیز تلویزیون ژاپن در گزارشى اعالم کرده بود 
«موتگى توشیمیتسو»، وزیر امور خارجه این کشور قصد 
دارد اوایل ماه آینده میالدى براى دیدار با مقامات ارشد 

دولت جدید جمهورى اسالمى ایران راهى تهران شود.
«ان. اچ. کى» نوشــته بود انتظار مــى رود موتگى در 
جلســات با وزیر خارجه جدید ایران و دیگر چهره هاى 
دولت حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسى از آنها 
بخواهد که در تالش براى کاهش تنش ها و ایجاد ثبات 

در خاورمیانه، نقشى سازنده داشته باشند.
همچنین انتظار مــى رود وى تمایل ژاپن براى تقویت 
دوســتى ســنتى خود با ایران را اعالم کند. موتگى و 
مقامات ایرانى احتماًال درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران 
و ایاالت متحده درباره توافق هسته اى سال 2015 هم 

ناسا 9 سال وقت و دو میلیارد دالر هزینه صرف حفارى گفتگو خواهند کرد.
و جمع آورى نمونه از سنگ مریخ کرده است. مریخ نورد 
«استقامت» آماده بود تا در روز جمعه این هدف را محقق 
کند. این مریخ نورد سنگى از بستر دریاچه باستانى مریخ 
که مى تواند حاوى نشــانه هایى از حیات بیگانه باشــد 
انتخاب و شروع به حفارى آن کرد. اما اتفاقى عجیب رخ 
داد و این نمونه به طرز عجیبى ناپدید شد و هیچ آثارى 

از آن باقى نماند.
سوراخى به اندازه  یک انگشــت روى این سنگ ایجاد 
شــده اســت و قرار بود نمونه ها از این بخش برداشته 
شوند اما هیچ نمونه اى از سنگ و خاك درون لوله هاى 
آزمایشى«استقامت» نیست و خود هسته این سنگ نیز 
در نزدیکى حفره ایجاد شده قرار ندارد و به طرز عجیبى 
ناپدید شده است. ناســا براى درك اتفاقى که رخ داده 
است با استفاده از «استقامت» تصاویرى از حفره ایجاد 
شــده ثبت مى کند. کنترل کنندگان این مأموریت بار 

دیگر براى جمع آورى نمونه تالش خواهند کرد.
«جنیفر تروسپر» از مرکز پیشــرانه جت ناسا مى گوید: 
تصور اولیه ما این اســت که چنین مشــکلى به دلیل 
غیرمنتظره بــودن ویژگى یکى از ســنگ ها رخ داده و 
سخت افزارهاى«استقامت» ایرادى ندارند. در روزهاى 
آینده محققان داده هاى به دســت آمده را بیشتر مورد 
بررســى قرار مى دهند تا علت خالى مانــدن لوله هاى 
مخصوص نمونه بــردارى را دریابند و بــه جمع آورى 
داده هاى بیشــترى از جمله تصاویــرى از حفره ایجاد 

شده مى پردازند.
در این مأموریت «اســتقامت» ابتدا با استفاده از ابزارى 
تالش کرد تا غبار روى ســطح را پاك کند و ســپس 
بازوى روباتیک هفت فوتى خود که در انتهاى آن ابزار 
جمع آورى نمونه وجود دارد را به حرکت درآورد. تمام این 
فرایند به طور خودکار انجام مى شود و کنترل کنندگان 

مأموریت تنها فرمان آغاز کار را صادر مى کند.

دیروز یک روز عجیب براى مجلس شوراى اسالمى بود. 
ماجرا به این باز مى گشت که نمایندگان در ابتداى صبح و 
در یک جلسه غیرعلنى با لغو بررسى طرح صیانت از حقوق 
کاربران فضاى مجازى طبق اصل 85 قانون اساســى 
موافقت کردند. بر این اساس طرح صیانت باید دوباره از 
کمیسیون مربوطه به صحن علنى مجلس باز مى گشت تا 

مطابق قانون بررسى شود.
بر اساس اصل 85 قانون اساسى،  مجلس در موارد ضرورى 
مى تواند اختیار وضع بعضى از قوانین را به کمیسیون هاى 
داخلى خود تفویض کند، در این صــورت این قوانین در 
مدتى که مجلس تعیین مى نماید به صورت آزمایشــى 
اجرا مى شود و تصویب نهایى آنها با مجلس خواهد بود. 
طى هفته هاى اخیر نمایندگان با بررسى طرح صیانت از 
کاربران فضاى مجازى در کمیسیون فرهنگى طبق اصل 
85 قانون اساسى موافقت کردند. این موضوع با مخالفت 

گسترده افکار عمومى مواجه شد.
چنانچه احمد علیرضابیگى، نماینده مردم تبریز در مجلس 
گفت، در جلسه غیر علنى 65 نماینده براى سخنرانى در 
مخالفت و 65 نماینده براى ســخنرانى در موافقت با لغو 
بررســى طرح صیانت از حقوق کاربران فضاى مجازى 
طبق اصل 85 قانون اساســى ثبت نام کــرده بودند و در 
پایان نمایندگان با 144 رأى موافق و 111 رأى مخالف 
با لغو بررســى این طرح طبق اصل 85 قانون اساســى 

موافقت کردند.
اما بعد از این جلسه، مجلس وارد جلسه علنى شد تا موافقان 
و مخالفان به بحث و بررســى درباره این طرح بپردازند. 
درنهایت درباره این طرح رأى گیرى شد که نمایندگان در 
اقدامى عجیب با 130 رأى موافق و 121 رأى مخالف با 
لغو بررسى این طرح طبق اصل 85 قانون اساسى موافقت 

نکردند.
این مصوبه به این معنى است که طبق تصمیم قبلى، این 
طرح در کمیسیون ویژه مطرح و پس از آن بدون بررسى در 
صحن علنى مجلس، به شوراى نگهبان ارسال خواهد شد.

نمایندگان تحت فشار نبودند
در همین حال ســخنگوى هیئت رئیسه مجلس شوراى 

اســالمى توضیحاتى را درباره تفاوت نظر اســتمزاجى 
نمایندگان در خصوص لغو اصل 85 شدن طرح صیانت 
از حقوق کاربــران و مصوبه دیروز مجلــس در این باره 

ارائه کرد.
سید نظام الدین موســوى گفت: ما در جلسه غیر علنى 
چیزى تصویب نمى کنیم. آنچه قانون مشخص مى کند 
در جلسه علنى است و مصوبه مجلس در مرعا و منظر مردم 

انجام مى شود.
وى افزود: در جلســات غیرعلنى وقتــى صحبت درباره 
مسائل داخل یا بیرون مجلس انجام مى شود که نوعى 
تمهید اولیه اســت. ما ممکن است در جلسات غیر علنى 
یا حتى البى هاى مجلس اســتمزاج کنیم. رأى گیرى 

استمزاجى در مجلس همیشه هست. فرض کنید ممکن 
است در آســتانه معرفى وزرا به مجلس رابطین دولت از 
نمایندگان استمزاج کنند و وزیرى در استمزاجى 100 رأى 
بیاورد، اما در صحن مجلس و بعد از صحبت هاى مخالف 

و موافق 50 یا 150 رأى بیاورد.
سخنگوى هیئت رئیســه مجلس با تأکید بر اینکه نظر 
استمزاجى نمایندگان نه حجت است و نه به لحاظ حقوقى 
اعتبار دارد، افزود: بر خالف آنچه بیان مى شود که مجلس 
طرح حمایت از حقوق کاربران فضاى مجازى را تصویب 
کرده این طرح تصویب نشــده بــود و آنچه چندى قبل 
تصویب شد شیوه بررسى این طرح بود که طبق اصل 85 

اختیار خود را به کمیسیون مشترك بدهیم.

وى اضافه کرد: درست است که مصوبه مجلس در جلسه 
علنى با رأى استمزاجى جلسه غیرعلنى قدرى اختالف 
داشــت اما هیچ فشــارى روى نمایندگان نبود. ترکیب 
مجلس و تعداد نمایندگان مجلس در تغییر است. ضمناً در 
مباحثى که صبح مطرح شد اینطور نبود که زمان طوالنى 
از آن مطالب بگذرد. ما بعد از جلسه غیرعلنى وارد جلسه 
علنى شــدیم و حتى نمایندگان براى تنفس هم بیرون 
نیامدند اما به هر حال ایده هــا و مطالب جدیدى مطرح 
شد به طور طبیعى رأى تعدادى از نمایندگان تغییر کرده 
و البته تغییر غیرقابل توجهى هم نبوده است. در هر حال 
آنچه مبناى قانونى دارد همان چیزى است که در صحن 

علنى تصویب شد.

بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس در جلسه غیرعلنى و به کمیسیون در جلسه علنى ؛

مصوبه نبود، استمزاج بود!
آرمان کیانى

بهترین فرودگاه جهان بیخ گوش خودمان است!

تشنج در پرواز دبى-تهران

وزیر خارجه ژاپن به ایران سفر مى کند

ناسا نمونه سنگ مریخ را گم کرد!
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تغییر دیواره پازلى جهان نما
همزمان با آغاز ماه محرم، دیـواره پازلى ارگ جهان نما 
در میدان امام حسین (ع) تغییر کرد. مدیرعامل سازمان 
زیباسازى شهردارى با اشاره به فضاسازى شهر متناسب 
با مناسـبت هاى مختلف گفت: بنر دیواره پازلى میدان 
امام حسین (ع) در ابعاد 12 در 75 متر نصب شده است. 
حسـن مؤذنى افـزود: در تصویر بنـر این دیـواره پازلى 
جمله «زیـر علَمت امن ترین جاى جهان اسـت» نقش 

بسته است.

بازدید از اصفهان
وزیر امـور خارجه نیکاراگوئـه در بازدید از آثـار تاریخى 
اصفهان با ابراز شگفتى از زیبایى هاى آثار تاریخى این 
شهر گفت: آثار تاریخى اصفهان بسیار زیباست و من از 
دیدن این آثار بسـیار شگفت زده شـدم. دنیس مونکادا 
افزود: معتقدم اصفهان یکى از محور هاى اصلى توسعه 
فرهنگ و گردشـگرى ملل مشـرق زمین در قاره آسیا 
است. در حاشیه برگزارى آیین تحلیف هشتمین رییس 
جمهورى اسـالمى ایران، هیئت هاى شرکت کننده در 
این مراسم از کشور هاى پاکسـتان، قبرس و برزیل نیز 
با سفر به اصفهان از آثار تاریخى این شهر بازدید کردند.

به روز رسانى 
شبکه مخابراتى

در راسـتاى ارتقا تجهیـزات مخابراتـى، عملیات بهینه 
سـازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتى به منظور 
برگرداندن تجهیـزات انتقال در مرکز شـهید ردانى پور 
صورت خواهـد پذیرفـت. به گـزارش  روابـط عمومى 
مخابـرات منطقه اصفهـان، در اثـر این عملیـات کلیه 
ترافیک هاى اینترنت، موبایل- دیتا و سوئیچ  از ساعت 
6  صبـح روز شـنبه 23 مردادمـاه با احتمال دو سـاعت 
قطعى و به مـدت دو روز احتمال اختـالل جهت اجراى 
عملیات توسعه در محدوده مرکز شهید ردانى پور مواجه 

خواهند شد.        

بررسى تنش آبى در 4 روستا
با حضور نماینده مردم در مجلس شوراى اسالمى، تنش 
آبى 4 روستاى شهرستان گلپایگان بررسى شد. مدیر آبفا 
گلپایگان در جمع مردم روستاهاى ُدر، تیکن ، شورچه و 
ِمالزجان خاطرنشان کرد: استان اصفهان با بحران آب 
روبروسـت و این شهرسـتان نیز از این قاعده مستثنى 
نیسـت هرچند در شهرسـتان گلپایگان با تنـش آبى و 
کمبود آب شرب بصورت فاحشـى روبرو نیستیم ولى با 
کمبود آب در منابع تامین آب مواجه هسـتیم. دهقادنى 
با اشاره به تامین آب روسـتاهاى ُدر ، تیکن و شورچه از 
طریق منابع زیرزمینى خاطرنشان کرد : کیفیت آب که 
ازدغدغه مردم این روستاهاست، مطابق با استانداردهاى 

سازمان بهداشت جهانى است. 

صدور 300 مجوز 
نصب داربست 

300 مجوز براى نصب داربسـت و ایستگاه هاى نما و 
نواى اصفهان در ایام محرم صادر شـده اسـت. رئیس 
اداره خدمـات شـهرى شـهردارى اصفهـان گفت: از 
این مجوز هاى صادر شـده،200 مورد آن براى نصب 
ایسـتگاه هاى نما و نوا و بقیـه براى برگزارى مراسـم 
اسـت. تا کنون 50 هزار متر پرچم هاى ریسه اى و پنج 

هزار پرچم در مناطق 15 گانه شهر نصب شده است.

توقف فعالیت معدنى
 در آب ملخ 

سرپرسـت اداره منابـع طبیعـى و آبخیزدارى سـمیرم 
از توقیـف فعالیـت یک معدن خاك نسـوز در حاشـیه 
روستاى گردشـگرى آب ملخ این شهرستان خبر داد. 
پیشتر در اسفند سال 1392، فعالیت این معدن متوقف 
شـده بود.حاال با گذشـت 9 سـال، چرایى فعالیت این 
معدن بار دیگر بر سر زبان ها افتاده است. میثم جبارى 
اظهار داشـت: هـر گونه بهره بـردارى معدنـى در این 
محل ممنوع اسـت و فعالیـت معدن با توجـه به حکم 

قضایى ، باید متوقف شود.

خبر

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با تأکید بر اینکه به طور قطع تا دوشــنبه هفته 
آینده خاموشى ها در اصفهان ادامه خواهد داشت گفت: 
با توجه به تامین برق صنایع ســیمانى، خاموشى ها در 

ساعات پایانى شب نیز اجرا مى شود.
مرســل صالحــى علــت قطعى سراســرى بــرق را 
افزایش دماى هوا در کل کشــور عنــوان کرد و گفت: 
از ســوى دیگر ماینرهاى غیرمجــاز همچنان فعالیت

 مى کنند.
وى گفت: با توجه به روند افزایشــى دماى هوا در هفته 
جارى و پیش بینى این روند افزایشــى تا دوشنبه هفته 

آینده در اصفهان، به طور قطع تا نیمه هفته آینده میزان 
مصرف برق همچنان افزایشــى اســت و اگر مصرف 
مدیریت نشــود و یا بیــش از میزان نیــاز قطعى برق 
نداشته باشیم، رله هاى افت فرکانسى عمل مى کنند و 

خاموشى هاى بدون برنامه خواهیم داشت.
صالحى درباره گالیه اصفهانى ها از قطعى برق از ساعت 
11 شــب به بعد، گفت: با توجه به تامیــن برق صنایع 
ســیمانى، خاموشى ها در ســاعات پایانى شب نیز اجرا 
مى شود، از سوى دیگر در مناطق گرمسیرى رفت و آمد 
مردم در ساعات پایانى شب است و به نوعى مصرف برق 

در این زمان نیز باال مى رود.

معاون فرهنگــى و مطبوعاتى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان، اعالم کرد که این استان، بر اساس 
میزان مشارکت کتاب فروشى ها و همچنین میزان فروش، 
در طرح تابستانه کتاب 1400، رتبه سوم را کسب کرده است.
على حاجى زکى با مقایســه اى بین آمار طــرح بهارانه و 
تابســتانه کتاب در اصفهان گفت: در طــرح بهارانۀ کتاب 
64 کتاب فروشــى از مرکز اصفهان و 16 کتاب فروشى از 
شهرستان ها مشارکت داشتند و این تعداد در طرح تابستانه 

افزایش پیدا کرد.
وى ادامه داد: در طرح تابســتانه که از 9 مردادماه آغاز شد، 
تعداد 93 کتاب فروشى اعالم آمادگى کرده بودند که از این 

تعداد، 70 کتاب فروشى در مرکز استان و 22 کتاب فروشى 
در شهرستان ها حضور داشتند.

معاون فرهنگــى و مطبوعاتى اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان یادآور شد: استان اصفهان در طرح 
بهارانه، در شاخص میزان مشــارکت کتاب فروشى ها رتبه 
چهارم کشــور را از آن خود کرد و بر اساس میزان کتاب به 
فروش رســیده در زمان اجراى طرح نیز، در جایگاه ســوم 
ایستاد. وى، با اشاره به اینکه 44 هزار و 240 نسخه کتاب در 
طرح تابستانه کتاب اصفهان به فروش رسیده تصریح کرد: 
مبلغ این میزان فروش 30 میلیارد و 188 میلیون و 560 هزار 

و 15 ریال است.

رتبه سوم اصفهان 
در طرح تابستانه کتاب 

تداوم خاموشى ها در اصفهان 
تا دوشنبه هفته آینده

امام جمعه شاهین شــهر گفت: بهتر است مسئوالن 
استان اصفهان در انتخاب شهردار شاهین شهر مداخله 
نکنند و اجازه دهند منتخبان دوره ششــم شورا خود 

شهردار را انتخاب کنند.
حجت االسالم قاسم هاشمى اظهار داشت: مسئوالن 
اســتان اصفهان اجازه دهند که منتخبــان مردم در 
ششمین دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر شاهین 
شهر خود براى انتخاب شــهردار تصمیم بگیرند و از 

دخالت در مدیریت شهرى شاهین شهر پرهیز کنند.
وى با بیان اینکه دوست نداریم حاشیه هاى شوراهاى 
ادوار گذشته تکرار شــود، گفت: اعضاى شوراى دوره 
ششم شاهین شــهر در مقابل فشــارها و البى هاى 

سیاسى تسلیم مدیران دولت گذشته در مرکز استان 
اصفهان نشوند.

امام جمعه شــاهین شــهر ادامه داد: عده اى مدیران 
ضعیف دولت گذشته با توجه به روى کار آمدن دولت 
جدید به دنبال نفوذ در سطح شهردارى سطح کشور و 
استان اصفهان هستند که باید اعضاى شوراهاى شهر 

در این خصوص خیلى هوشیار باشند.
وى از اعضاى شــوراى شهر شــاهین شهر خواست 
شــهردارى را انتخاب کنند که داراى روحیه انقالبى، 
جهادى و داراى تجربه و تخصص کافى در مدیریت 
شهرى باشد که بتواند طى چهار سال با وى همکارى 

کنند.

هشدار امام جمعه شاهین شهر به مسئوالن استان 

پس از اســتفاده موفقیت آمیز از چسب نانویى یکى از 
شــرکت هاى فناور در پروژه هایى نظیر مرقد مطهر 
حضرت امام (ره)، از آن در ســاخت ســالن اجالس 

بین المللى اصفهان استفاده شد.
مگا استون چسب نانویى مخصوص اتصال سنگ به 
بتن و سنگ به فلز و همچنین سنگ به سنگ است که 
موفق به دریافت تأییدیه مرکز تحقیقات راه، مسکن و 

شهرسازى نیز شده است.
مهندس طوسى، مسوول پروژه هاى مگا استون این 
شرکت فناور با بیان اینکه از این چسب در 1300 متر 
مربع از فضاى جایگاه، سالن VIP، بدنه و راه پله هاى 
سالن اجالس بین المللى اصفهان استفاده شد، گفت: 
مسئوالن این پروژه با یکى از نمایندگى هاى شرکت 

تماس گرفت و نسبت به اســتفاده از این چسب ابراز 
تمایل کردند و ما نیــز نمونه اولیه  بــراى این پروژه 
ارائه کردیم تا عملکرد آن توســط مســئوالن پروژه 

ارزیابى شود.
وى ادامــه داد: پــس از انجام تســت هاى مختلف، 
این چســب مورد تایید براى اجرا قــرار گرفت. البته 
بازدیدهایى نیز از پروژه هاى پیشــین اجرا شده با این 
چسب در مرقد مطهر امام راحل انجام شد. در نهایت 
قرارداد براى استفاده از این چسب با مسئوالن پروژه 

منعقد شد و در مدت زمان سه هفته به امضا رسید.
وى اضافه کرد: این محصول در بسیارى از هتل هاى 
کشور و همچنین در ســازه هاى بزرگى نظیر مسجد 

جمکران و مصالى تهران استفاده شده  است.

استفاده از چسب  نانویى در 
پروژه سالن اجالس اصفهان و مرقد امام (ره)

ســخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان با بیان اینکه 
ما مسئوالن برق هیچ پاســخى بابت گالیه مردم بابت 
قطعى هاى مکرر نداریم و فقط باید عذرخواهى کنیم،  
گفت: اینکه خاموشــى ها بى برنامه بــه مردم تحمیل 
مى شود، شــرایط ایجاد کرده و در اختیار مدیران برق 
استان ها نیست، اما در تالشــیم حداقل خاموشى ها با 

برنامه و براساس اطالع رسانى قبلى باشد.
محمدرضا نوحى با بیان اینکه همواره شرکت هاى توزیع 
برق اســتان ها مدیریت مصرف بار را در کشــور انجام 

مى دهند، افزود: یعنى با خاموشــى دادن به مشترکین 
بخش خانگى مطابق برنامه زمان بندى،  میزان کمبود 
تولید برق در کشور را جبران مى کنیم، اما در دو روز اخیر نه 
تنها خاموشى هاى زمان بندى شده در کشور جواب نداده، 
بلکه به دلیل افزایش مصرف برق،  رله هاى فرکانسى نیز 
وارد عمل شده اند. سخنگوى صنعت برق استان اصفهان 
تاکید کرد: با افزایش مصرف برق براى پایدارى شبکه 
و جلوگیرى از فروپاشى شبکه سراسرى برق، رله هاى 

فرکانسى به صورت اتوماتیک در کشور عمل مى کنند.

بابت قطعى هاى برق  عذرخواهى مى کنیم

معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
از افزایش کشــتار مرغ در این اســتان همراه با افزایش 

نظارت ها خبر داد.
سید حسن قاضى، عسگر گفت: بازار مرغ در اصفهان با 
مشکالت مختلفى رو به رو است. در حال حاضر به منظور 
شفاف سازى در عرضه مرغ، ســامانه رهتاب راه اندازى 
شده است همچنین خوشبختانه مرغ فروخته شده توسط 
فروشندگان مرغ با پیامک به اطالع خریداران خواهد رسید 
تا مرغ فروشان خاطى قادر نباشند مرغ کمترى به مصرف 
کنندگان بفروشند و به اسم آن ها مرغ بیشترى در سامانه 

رهتاب ثبت کنند.

وى افزود: متاسفانه در چند روز گذشته که با کمبود عرضه 
مرغ مواجه بودیم، برخى مرغ فروشان براى مثال یک مرغ 
به مشترى مى فروختند، اما به اسم آن شخص دو مرغ را 
در ســامانه رهتاب ثبت و آن را در موارد دیگرى استفاده 
مى کردند. به همین دلیل با ایجاد نظام کنترلى از طریق 
سامانه رهتاب در تالش هستیم تا عرضه مرغ را به نرخ 

دولتى افزایش دهیم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: 
در حاضر به هیچ وجه افزایش قیمت مرغ در دستور کار 
نیست و هرگونه افزایش قیمت تنها باید توسط کارگروه 

تنظیم بازار ملى مصوب شود.

افزایش قیمت مرغ در دستور کار نیست

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه هیچ 
برنامه اى براى توقف کارخانه تولید بیمار در اصفهان نداریم، 
تاکید کرد: اگر اکنون تعلل کنیم و هر روز قرنطینه شهرى 
که مثل کارخانه بیمارى زایى شده را اجرا نکنیم، وضعیت 
فوق بحرانى به وضعیت فاجعه بار و بسیار پشیمان کننده 

تبدیل مى شود.
آرش نجیمى در گفت و گو با ایسنا، با اعالم اینکه درحال 
حاضر وضعیت استان اصفهان فوق بحرانى است، اظهار کرد: 
به شدت به قرنطینه کامل شهر و همه فعالیت هاى جمعى 
نیاز داریم در غیر این صورت شرایط فوق بحرانى ما به سمت 

فاجعه بار مى رود.
وى با بیان اینکه تقریبا تمام رکوردهایى که در موج چهارم 
کرونا ثبت کــرده بودیم، در موج پنجم شکســت و از روز 
دوشنبه رکوردهاى جدیدى ثبت شد، افزود: تعداد بیماران 
جدید بسترى شده در یک روز به 574 نفر رسید، تعداد کل 
بیماران بسترى در بیمارستان هاى استان براى اولین بار از 
3 هزار بیمار عبور کرد، همچنین تعداد بیماران بسترى در 
بخش آى سى یو به 420 بیمار رسید که این ارقام دو تا سه 
برابر موج هاى قبلى است که حتى به نزدیک این اعداد هم 

نرسیده بودیم.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه 
موج پنجم عمال بلندترین موج از زمان شروع همه گیرى 
کرونا بوده است، گفت: تقریبا تمام ظرفیت بیمارستان هاى 
استان تکمیل شــده و اگر بخواهیم بیمار جدیدى پذیرش 
کنیم حتما باید بیمارى ترخیص کنیم و از این نظر بســیار 

دچار کمبود هستیم.
وى از تغییر برنامه بیمارســتان هاى استان و اضافه شدن 
ظرفیت هاى جدید خبر داد و گفت: بیمارستان عیسى بن 

مریم به طور کامل وارد چرخه پذیرش بیماران کووید شد 
تا 110 تخت به تعداد تخت هاى بیمارستانى اضافه شود، 
اگرچه این ظرفیت ها عمال کمک چندانى به ما نمى کند و به 

سرعت ظرفیت بیمارستان ها تکمیل مى شود.
نجیمى خاطرنشــان کرد: عالوه بر 3 هزار بیمارى که در 
بیمارستان ها بسترى هستند، حدود هزار بیمار سرپایى هم 
داریم که به دلیل شــرایطى که دارند و یا نبود تخت خالى، 
در منازل درمان مى شوند و داروهاى خود را از کلینیک ها 
دریافت مى کنند. اگر این تعداد بیماران را به بیمارانى که در 
بیمارستان ها بسترى هســتند اضافه کنیم تعداد بیماران 

مبتال به کووید در استان به حدود 4 هزار نفر مى رسد.
وى با بیان اینکه هم اکنون کمبود تخت بیمارستانى داریم 
و براى بسترى و پذیرش در بخش آى سى یو صف انتظار 
داریم، تصریح کرد: این صف انتظار براى پذیرش بیمار، با 

افزایش روزانه تعداد بیماران طوالنى تر مى شود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ادامه داد: نگرانى 
دیگرى که وجود دارد این اســت که ما توقف و رسیدن به 
قله را در این موج نمى بینیم و هر روز که احتمال مى دهیم 
باالترین آمار بیمار را داشته باشیم، درحالى که یک یا دو روز 
بعد با آمار بسیار بیشترى روبرو مى شویم و اصال نمى دانیم 
این قله و افزایش تعداد بیماران تا کجا قرار است ادامه داشته 
باشد، اما چیزى که مسلم است با این تحرکات جمعیتى و 
شرایطى که در جامعه وجود دارد احتمال مى دهیم باز هم با 

عددهاى عجیب ترى رو به رو شویم.
وى گفت: درحال حاضر هیچ جراحى غیر اورژانســى در 
بیمارستان ها نداریم و مجبوریم از ظرفیت تخت هاى دیگر 
بیماران، به بخش کووید اختصاص دهیم، که این کار قطعا 

باعث عوارض و مرگ و میرهایى خواهد شد.

نجیمى با بیان اینکه نه تنها محدودیت هاى جدى در استان 
اعمال نشد، بلکه عمال هیچ محدودیتى اجرا نشد، تصریح کرد: 
محدودیت هایى که اعمال شد هم در عمل اجرا نشد و هیچ 
همکارى با نظام سالمت انجام نشد، به طورى که مى توان 

گفت با یک مدیریت رها شده در استان روبرو هستیم.
وى با بیان اینکه هیچ برنامه اى براى توقف کارخانه تولید 
بیمار در اصفهان نداریم، ادامه داد: با وجود درخواست هاى 
مکرر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و زمانى که مرز دو هزار 
بیمار بسترى را رد کردیم تقاضاى قرنطینه به معناى کامل 
داده بودیم، یعنى تمام فعالیت ها و ترددها در شهرها محدود 
شوند، اگر مى توانستیم آن زمان دست کم براى یک هفته تا 
10 روز قرنطیه کامل شهر را اجرا کنیم شاید در وضعیتى که 

اکنون هستیم قرار نداشتیم.
وى درخواست دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در شرایط 
کنونى را قرنطینه فورى بــراى جلوگیرى از افزایش تعداد 
بیماران جدید اعالم کرد و افزود: اگر اکنون شهر را قرنطینه 
کنیم شاید نتیجه آن را 10 روز بعد  در تعداد بیماران بسترى 
و سرپایى ببینیم، اما به هر حال نباید زمان را از دست بدهیم. 
ما به شدت در این شــرایط به قرنطینه کامل شهر و همه 
فعالیت ها، ترددها و اجتماعات نیاز داریم، در غیر این صورت 

شرایط فوق بحرانى ما به سمت فاجعه آمیز مى رود.
نجیمى با بیان اینکه هر روز در حال اطالع رسانى هستیم 
از وضعیت سختى که در آن قرار داریم هستیم، گفت: اگر 
کســى بگوید از این بحران خبر ندارد عجیب است، ضمن 
این که از هر فرد مسئولى را که فکر مى کند شرایط بحرانى 
نیست دعوت مى کنم به تور بیمارستان هاى کرونایى بیاید 
تا از نزدیک با حجم باالى کار و شرایط بیمارستان ها روبرو 

شود و پایان توان کادر درمان را از نزدیک ببینند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: تمام رکوردهایى که در موج چهارم کرونا 
ثبت کردیم، در موج پنجم شکست

اصفهان در یک قدمى شرایط 
فاجعه بار کرونا

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان درباره 
افزایش قیمت هویــج در بازار، اظهار کــرد: همواره در 
سال هاى گذشــته در این برهه از زمان، هویج مورد نیاز 
کشور از یکى از مناطق شیراز وارد بازار مى شد که حدود 

یک ماه پیش این منطقه درگیر سیل شد.
على مهرکش افــزود: اگرچه این ســیل موجب آبیارى 
درختان پرتقال شــد و براى این محصول خوب بود، اما 
بیش از 70 درصد هویج موجود در آن منطقه از بین رفت، 
از سوى دیگر هنوز هویج منطقه اصفهان قابل برداشت 

براى عرضه به بازار نیست.
نایب رئیس اتحادیــه میادین میوه و تره بــار اصفهان 
افزود: در حال حاضر قیمت هویــج در میدان میوه و تره 
بار اصفهان بین 15 تا 20 هزار تومان است که در سطح 

عرضه نرخ آن باالتر است.

وى درباره اینکه چرا هویج در ســطح خرده فروشى بین 
28 تا 30 هزار تومان به مردم فروخته مى شــود، اظهار 
کرد: فاصله قیمت ها نه در محصول هویج، بلکه در سایر 

بارهاى میوه و سبزى حتى باالتر از 200 درصد است.
مهرکش با اشاره به راهکار حل مشــکل هویج در بازار، 
گفت: امروز برخى دالالن هویج را پاى حوض خریدارى 
کرده و به عراق و افغانستان قاچاق مى کنند که باید با آنها 

برخورد شود.
وى البته تاکید کرد: در حال حاضر مصرف هویج به دلیل 
شیوع و گسترش کرونا در بین مردم افزایش یافته است 
که به دلیل شــرایط موجود تعادلى بین عرضه و تقاضا 

وجود ندارد.
وى پیش بینى کرد: با کاهش دماى هوا از 10 شــهریور 
بحران بازار هویج اندکى رو به بهبود و قیمت آن کاهش 

یابد. نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر بحران میدان میوه و تره 
بار اصفهان کمبود هویج و افزایش قیمت آن است، گفت: 
بسیارى از بارهاى میوه و سبزى در بازار اصفهان در حال 
حاضر نسبت به هفته گذشته بین 2 تا 10 هزار تومان سیر 
نزولى داشته، اما قیمت هویج نسبت به 20 روز پیش که 
8 هزار تومان بود، در مدت 10 روز بیش از دو برابر شــده 

است.

هویج هم در اصفهان الکچرى شد!

میلگرد پاى موتور سوار جوان را در کاشان سوراخ کرد.
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى کاشــان گفت: این جوان در حال عبور در 
کوچه اى کم عرض از کنار یک خودرو وانت نیسان بود 
که با تیرچه هاى کنار کوچه، برخورد و میلگرد باالیى 
آن از قسمت روى پاى وى فرو مى رود و ازکف پایش 

خارج مى شود.
روح ا... فدائى افزود: آتش نشــانان درحضور عوامل 
اورژانس با استفاده از تجهیزات ویژه و با احتیاط کامل 
در بخش اول عملیات قسمتى از میلگرد را برش دادند، 

تا مرحله بعد عملیات در بیمارستان انجام شود.
وى گفت: فرد مصدوم در حالى که همچنان میلگرد در 
پایش فرو رفته بود، بالفاصله براى مداوا به بیمارستان 

نقوى کاشان انتقال یافت.

میلگرد در بدن جوان کاشانى گیر کرد 
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تهیه کننده سریال «جشن سربرون» درباره 
مصدومیت یکى از بازیگران اصلى این 
سریال حین تصویربردارى گفت: 
متاســفانه مدتى است که آقاى 
حســین محجوب که بازیگر 
اصلى ســریال است حین 

سوارکارى دچار مصدومیت و آسیب از ناحیه دنده شده است که به 
امید خدا شرایط شان مساعد مى شود و تا پایان این هفته مى توانند 

مقابل دوربین روند.
«حسن نجاریان» ادامه داد: آقاى محجوب سوارکار حرفه اى هست 
اما خب برخى مواقع اتفاق هایى مى افتد که قابل پیش بینى نیست.

این تهیه کننده همچنین بیان داشت: چند روزى کار تصویربردارى 

تعطیل بود به این خاطر که آقاى محجوب بازیگر اصلى است و در 
سکانس هاى باقى مانده بیشترین حجم بازى مربوط به او است.

نجاریان افزود: حدود یک ماه در لوکیشــن خاوران هستیم و بعد 
از آن به شــهرك غزالى مى رویم. صالح میرزا آقایى، فرخ نعمتى،  
محمود پاك نیت نیز از بازیگرانى هستند که در این لوکیشن ها بازى 
دارند. وى ادامه داد: همچنین بازیگران جدیدى قرار است به گروه 

اضافه شوند که از میان چهره هاى غیر معروف هستند و در نقش 
انگلیسى ها بازى مى کنند.

این تهیه کننده درباره زمان پخش سریال نیز گفت: بناست که یک 
ماه بعد از پایان تولید پخش مان آغاز شود و به شبکه پیشنهاد دادیم 
این سریال را به صورت هفتگى پخش کنند چون معتقدیم با این 

شیوه بیشتر دیده مى شود.

حسین محجوب به 
«جشن سربرون» 

برمى گردد

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان سریال «فرشتگان بى 
بال» پیرامون ســاخت این ســریال که در ایام محرم از 
شبکه پنج سیما پخش خواهد شد گفت: ما تقریبا بعد از 
تعطیالت نوروز سال گذشته که اولین تعطیالت به واسطه 
شیوع ویروس کرونا بود تصمیم گرفتیم فیلم سینمایى در 
این رابطه کار کنیم. پس از آن شروع به تحقیقات میدانى 
کردیم و در بیمارستان ها حضور داشتیم و حتى زمانى را در 
بیمارستان ها فعالیت داشتیم تا با حواشى و اتفاقات مربوط 

به کرونا بیشتر آشنا شویم.
امیرحســین عنایتى در همین راســتا اظهــار کرد: طى 
تحقیقات چند ماهــه  اى که انجام دادیــم به این نتیجه 
رسیدیم که نمى شــود با یک فیلم سینمایى تمامى ابعاد 
قضیه را به نمایش گذاشت؛ بنابراین تصمیم ما عوض شد 

و مصمم شدیم این اتفاقات را در قالب سریال کار کنیم و 
داستانى متناسب با فضاى سریال ساخته و پرداخته کنیم. 
نگارش «فرشتگان بى بال» اوائل تابستان سال گذشته به 
اتمام رسید و وارد پیش تولید شدیم و از اواسط شهریورماه 

فیلمبردارى را شروع کردیم.
این کارگردان تلویزیون با اشــاره با زمــان فیلمبردارى 
سریال  «فرشــتگان بى بال» عنوان کرد: فیلمبردارى 
«فرشتگان بى بال» تا اواســط زمستان ادامه پیدا کرد و 
پس از آن وارد مرحله تدوین شد. کار تصویربردارى این 
سریال حدود سه ماه طول کشید و یکى دو مقطع به دلیل 
شرایط بحرانى کرونا در استان اصفهان مجبور شدیم کار 

را تعطیل کنیم و دوباره ادامه دادیم.
این کارگردان جوان با اشاره به اینکه هزینه زیادى براى 

سالمتى گروه «فرشــتگان بى بال» کردیم بیان کرد: 
براى این پروژه و ســالمتى تمامى گروه سازنده هزینه 
زیادى در بخش هــاى پذیرایى، حمل و نقل و اســکان 
کردیم. فکر مى کنم «فرشتگان بى بال» تنها پروژه اى 
اســت که حتى یک نفر از عوامل سریال درگیر ویروس 
کرونا نشدند. با وجود آنکه فیلمبردارى در اوج کرونا و در 
فضاى بیمارستانى بود به دلیل تمهیداتى که اندیشیدیم، 
هیچکدام از عوامل مبتال به کرونا نشــدند و از این گذر 
سخت خوشــبختانه به سالمت رد شــدیم و کار به نحو 

احسن پیش رفت.
عنایتى پیرامون لوکیشــن اصلى این مجموعه توضیح 
داد: تقریبا 50 درصد بخش کار ما در فضاى بیمارســتان 
فیلمبردارى شــد که با مشــارکت و همکارى شهرك 

ســالمت اصفهان (یکى از مدرن ترین شــهرك هاى 
بیمارستانى خاورمیانه) این مهم به سرانجام رسید. در آن 
زمان قرار بود این شهرك بیمارستانى افتتاح شود که مدیر 
شهرك قبل از افتتاح، این بیمارســتان را در اختیار گروه 
«فرشتگان بى بال» گذاشت. این همکارى باعث شد هم 
آرامش بیشترى داشته باشیم و هم بازیگران با خیال راحت 
به اصفهان بیایند. در نهایت خوشحالم در وضعیت بحرانى 
مراحل فیلمبردارى مجموعه به بهترین شکل انجام شد.

وى پیرامون علت فیلمبردارى ســریال «فرشتگان بى 
بال» در اصفهان بیان کرد: در آن شرایط امکان ساخت 
این ســریال در تهران وجود نداشــت و تصمیم گرفتیم 
که در اصفهــان تصویربردارى کار انجام شــود. زیبایى 
لوکیشــن ها، خلوتى شــهر و البته در اختیار قرار گرفتن 

شهرك سالمت اصفهان از جمله دالیل انتخاب این شهر 
براى فیلمبردارى بود.

عنایتى با اشــاره به بازیگران حرفــه اى این مجموعه 
بیان کرد: خوشبختانه اتفاق بســیار خوبى به جهت کار 
با بازیگران درجه یک تلویزیونى در این مجموعه افتاد. 
کمتر سریالى مى بینیم که در شهرستان کار شود و نزدیک 
14 بازیگر درجه یک صدا و سیما در آن نقش آفرینى کنند 
و همه هم از کار کردن راضى باشند و شرایط خوبى براى 
آن ها فراهم باشــد. تقریبا براى همه کاراکتر هاى اصلى 
و مکمل بازیگران درجه یک را انتخــاب کردیم و خود 
بازیگران هم به دلیل داســتان و تم مجموعه همکارى 

بسیار خوبى کردند.
کارگردان سریال محرمى «فرشتگان بى بال» اضافه کرد: 

بازیگران سریال «فرشتگان بى بال» مى خواستند اداى 
دینى به کادر درمان بکنند و به همین خاطر از بازى در این 
مجموعه استقبال کردند و برخى از بازیگران از جمله فقیه 
سلطانى و رزیتا غفارى حاضر شدند با نقشى کوچک در 
این پروژه سهمى داشته باشند. این سریال محرمى نیست، 
اما چون به موضوع کرونا و مشکالت و معضالتى که به 
وجود آورده مى پردازد به صالحدید سازمان صدا و سیما 

در ایام محرم پخش مى شود.
امیرحسین عنایتى خاطرنشان کرد: مجموعه تلویزیونى 
«فرشتگان بى بال» با محوریت جهاد و ایثار کادر درمان 
و پرســتاران در دوران کرونا از دیروز سه شنبه 19 مرداد 
ماه ساعت 23 همزمان با آغاز ماه محرم روى آنتن شبکه 

پنج سیما رفته است.

سریال محرمى شبکه 5 سیما چگونه ساخته شد؟

عبور «فرشتگان بى بال» از شهرك سالمت اصفهان

رقابت 4 بازیگر زن 
در «شب هاى مافیا»

بهنام تشکر پس از حضور در سریال هاى 
«دراکوال»، «شب هاى مافیا»، «ابله» 
و «ســاخت ایران»، تجربــه تازه اى را 
با «جزیره» ســیروس مقدم در شبکه 
نمایــش خانگى، پشــت ســر خواهد 

گذاشت.
بهنام تشــکر، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون، در جدیدترین تجربه حضور 
در شــبکه نمایش خانگــى، به جمع 
بازیگران ســریال «جزیره»، ســاخته 

سیروس مقدم پیوست. 
تشــکر پیــش از ایــن با حضــور در 
ســریال هاى «دراکوال»، «شب هاى 
مافیا»، «ابلــه» و «ســاخت ایران»، 
تجربه هــاى متفاوتــى را در نمایش 
خانگى پشت سر گذاشته است و حاال در 
«جزیره»، چهره جدیدى از او در مقابل 

دیدگان مخاطبان قرار مى گیرد. 
ســریال «جزیــره»، بــه قلــم على 
طالب آبادى است که منوچهر محمدى 
و امیرحسین حیدرى، تهیه کنندگى آن 

را برعهده دارند. 

بهنام تشکر 
وارد  «جزیره» 

سیروس مقدم شد

ضاىبیمارســتان 
همکارى شهرك 

که در اصفهــان تصویربردارى کار انجام شــود. زیبایى 
لوکیشــن ها، خلوتى شــهر و البته در اختیار قرار گرفتن 

بسیار خوبى کردند.
کارگردان سریال محرمى «فرشتگان بى بال» اضافه کرد: 

3ماه ساعت23 همزمان با آغاز ماه محرم روى آنتن شبکه 
پنج سیما رفته است.

امیر جعفرى در فیلم سینمایى «خانه شیشه اى» به کارگردانى 
امیر پورکیان نقش آفرینى کرده است.

به گزارش روابط عمومى پروژه، نخستین تصویر و ویدئو از 
حضور امیر جعفرى به عنوان یکى از نقش هاى اصلى فیلم با 

گریمى متفاوت در «خانه شیشه اى» منتشر شد.
پیش از این خبر حضور بهاره کیان افشار و شهاب مظفرى در 
این فیلم رسانه اى شده بود. دیگر بازیگرانى که جلوى دوربین 

این فیلم رفتند، بزودى معرفى خواهند شد.
خانه شیشــه اى با محوریت فعالیت پاپاراتزى ها، روایتى 
متفاوت از پشت پرده زندگى شخصى سلبریتى ها را به تصویر 

خواهد کشید.

شه اى»
فرى به  «خانه شی

ود امیر جع
ور

آخرین فصل از مســابقه شــب هــاى مافیا به 
کارگردانــى و تهیه کنندگى ســعید ابوطالب در 
دومین قسمت از فصل دوم خود رقابت 4 بازیگران 

زن را به تصویر کشید. 
فصل جدید رئالیتى شــوى شــب هاى مافیا به 
گردانندگى کامبیز دیرباز، یــک بازى پیچیده و 
جذاب مى باشــد که توجه مخاطبان بسیارى را 
جلب کرده است. تاکنون 3 فصل از برنامه شبهاى 
مافیا با حضور 36 هنرمند از عرصه هاى مختلف 

تصویربردارى شده است. شرکت کنندگان جدید 
در شب هاى مافیا عبارتند از: کیمیا بابائیان، زهرا 

داوودنژاد، نگار عابدى، نسرین مرادى. 
این شرکت کنندگان با بهاره افشارى، الله اسکندرى، ترالن پروانه، رزیتا غفارى، متین ستوده، 
شبنم قلى خانى، رویا جاویدنیا به رقابت با یکدیگر پرداخته و جدالى مهیج در شرایطى نابرابر 

خواهند داشت.
فصل دوم سرى آخر رئالیتى شــوى شبهاى مافیا روز دوشــنبه 18 مرداد در شبکه نمایش 

کاظم دانشى کارگردان فیلم ســینمایى «علف زار» به خانگى منتشر شد.
تهیه کنندگى بهرام رادان کــه اولین تجربه کارگردانى 
فیلم بلند او است درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: 
حدود 15 روز است که فیلمبردارى کار را آغاز کرده ایم 
همچنین تدوین فیلم هم زمان توســط حمید نجفى راد 
انجام مى شود تا براى چهلمین جشنواره ملى فیلم فجر 

آماده شویم.
او درباره داستان این فیلم تاکید کرد: «علف زار» فیلمى 
اجتماعى و دادگاهى درباره یکى از پرونده هاى قضایى 
چند سال اخیر است و همه داســتان آن در یک دادگاه 

مى گذرد.
این کارگردان با اعالم اینکه پیشــنهاد انتخاب پژمان 
جمشیدى به عنوان بازیگر نقش جدى فیلم از سوى خود 
او بوده اســت، عنوان کرد: به نظر من پژمان جمشیدى 
یکى از متفاوت ترین نقش هایــش را در این فیلم، که 
نقشى جدى و سخت اســت، بازى خواهد کرد. درباره 
نقش با پژمان ســاعت ها صحبت و تمریــن کردیم و 
فکر مى کنم قرار اســت یک پژمان جمشیدى متفاوت 

را ببینیم.
دانشى ادامه داد: پیش از این چند نقش جدى از او دیده 
بودم و به نظرم آمد که بازیگر خوب و توانمندى  است، 
حال ممکن اســت از ظرفیت هاى او، آنگونه که باید و 
شاید استفاده نشده است. دوست داشتم یک کار متفاوت 
با پژمان جمشیدى انجام دهیم و بعد از گذشت چند روز از 
فیلمبردارى، به نظر مى آید اشتباه نکرده ام و وقتى فیلم 

اکران شد مخاطب هم آن را خواهد پسندید.

به گفتــه او، «علف زار» فیلم پر بازیگرى  اســت و چند 
بازیگر چهره دیگر هم در این فیلم بازى مى کنند که به 

مرور رسانه اى خواهند شد. 
کارگــردان «راحانــا» که بــه تازگى در ســینماهاى 
«هنروتجربه» روى پرده رفته است در پایان در پاسخ به 
این پرسش که کار کردن در یک فیلم پر بازیگر باتوجه 
به شرایط کرونا چگونه است، اظهار کرد: بهرام رادان به 
مساله کرونا بسیار توجه مى کند و پروتکل هاى بهداشتى 
در کار بسیار رعایت مى شود. این مسایل هزینه اى هم 
به گروه تحمیل کرده اما همه تمهیدات اندیشیده شده 
است. امیدواریم که اتفاقى براى کسى نیفتد و حین انجام 

کار گرفتار قرنطینه نشویم.

پژمان جمشیدى متفاوتى در راه است

مجرى رادیو پس از 50 سال 
به تلویزیون آمد

عذرا وکیلى مجرى برنامه «سالم کوچولو» در رادیو پس از 50 سال براى قصه 
گویى در ایام محرم به تلویزیون آمده است.

وکیلى سال هاست که در رادیو و براى کودکان قصه گویى مى کند، قصه گویى 
که نسل به نسل کودکان بسیارى با «سالم کوچولو» او خاطره دارند و بزرگ 
شده اند و حتى پس از سال ها کودکانشان مخاطب او قرار گرفته اند. او در حدود 
نیم قرن این برنامه را در رادیو اجرا کرد و حدود یک ســال است که به دلیل 
شرایط کرونایى و تغییراتى در کنداکتور رادیو نتوانسته است براى بچه ها قصه 
بگوید و حاال پس از 50 ســال به تلویزیون آمده است تا تجربه اى دیگر براى 

بچه ها داشته باشد.
برنامه «رنگین کمان» در شبکه پنج سیما در ایام محرم و براى کودکان روى 
آنتن مى رود و عذرا وکیلى در این برنامه براى بچه ها قصه هایى مى گوید که 

قرار است با فضاى محرم موضوعات اخالقى را براى بچه ها اموزش دهد.
وکیلى درباره تجربه حضور در این برنامه که براى اولین بار باعث شده است در 
مقابل دوربین هاى تلویزیون قصه بگوید بیان کرد: حدود 6 تا 7 کودك بین 4 
تا 7 سال در استودیو برنامه حضور دارند و تاکنون سه قسمت از برنامه را ضبط 
کرده ایم. این تجربه براى خودم خیلى متفاوت است 
چون من 50 سال اســت در رادیو بوده ام و کار 

کرده ام و این 50 سال یک عمر است.
وى با اشــاره به تفاوت هاى قصه گویى در این 
دو رسانه بیان کرد: در رادیو روایت راحت تر و 

روان ترى خواهم داشت تا در تلویزیون، در تلویزیون باید حواس شما به لباس، 
دوربین، حرکت دست و کودکى که در کنارتان است باشد. مثًال کودکانى که 
من با آنها کار مى کنم 4 تا 7 ساله هستند و دائم در حال فعالیت هستند ممکن 
است یک بار روى پاى شما بنشــینند و یا بعد راه بروند. اینها در رادیو مشکلى 
ندارد اما در تلویزیون باعث مى شود هر بار ضبط را متوقف کنند. خود من اگر 
بخواهــم روزى در تلویزیون برنامــه اى براى بچه ها بســازم اینها را طبیعى 

مى دانم.

تهیه کننده سریال «جشن
مصدومیت یکى از
سریال حین تص
متاســفانه مد
حســین مح
اصلى سـ

ب به 
ن» 

قابل 

على 
مدى 
ى آن

6هاى تلویزیون قصه بگوید بیان کرد: حدود 6 مقابل دوربین 
7تا 7 سال در استودیو برنامه حضور دارند و تاکنون سه قسمت
اینتجربه براى خودمخ کرده ایم.
50 سال اســت در مچون من
این 50 سال یکعم 0کرده ام و
با اشــاره به تفاوتهاى بوى
ردو رسانه بیان کرد: در رادیو
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شایعه اى که به رغم تکذیب فریدونى 
هنوز 100درصد رد نشده است

نکونام و آذرى با هم به 
ذوب آهن مى آیند؟

محمد احمدى، بازیکن دوملیتى ایرانى – ســوئدى تیم رده اى پایه فالکنبرگ، به رده بزرگساالن این تیم 
اضافه شد.

احمدى جدیدترین بازیکن دوملیتى ایرانى - سوئدى است که در لیگ دسته اول سوئد، دومین سطح 
از رقابت هاى فوتبالى در این کشور مشغول بازى است. احمدى که 21 سال سن دارد، از والدینى 

ایرانى و در شهر فالکنبرگ سوئد به دنیا آمده است.
این مدافع 196 سانتیمترى، در سال 2016 فوتبال رســمى و حرفه اى خود را از رده هاى پایه 
فالکنبرگ آغاز کرد و پس از درخشش در تیم زیر 19 سال و زیر 21 سال این تیم، به رده بزرگساالن 

منتقل شد.
تیم فالکنبرگ در حال حاضر وضعیت خوبى در جدول رده بندى دسته یک سوئد ندارد. آنها سال 2018 
با ایستادن در رده دوم جدول دسته یک، راهى لیگ برتر شــدند. فالکنبرگ در سال 2019 کار خود را با ایستادن در 
رتبه سیزدهم جدول شانزده تیمى به پایان رساندند اما در فصل گذشته، این تیم با ایستادن در قعر جدول، به دسته 

یک سقوط کرد. 
در حال حاضر فالکنبرگ با 12 امتیاز از 15 بازى، قعرنشین لیگ دسته یک است و در 10 بازى گذشته تنها یکبار 
موفق به کسب پیروزى شده است. در صورتى که نتایج این تیم ادامه داشته باشد، آنها در پایان فصل به دسته 

پایین تر سقوط مى کنند.

جدیدترین بازیکن دو ملیتى ایرانى در لیگ سوئد

جواد نکونام دو هفته پیش اعالم کــرد که در پایان فصل از 
فوالد جدا خواهد شــد و اینکه مأموریتش را در این باشگاه 

انجام داده است.
این مربــى اما فــوالد را در جام حذفى قهرمــان کرد و این 
قهرمانى شاید سرنوشت مربیگرى نکونام براى فصل آینده را 
طور دیگرى رقم بزند و حتى این مربى در فوالد ماندگار شود. 
این در حالى اســت که در چند روز گذشته شایعات مختلفى 
درباره مذاکرات چند تیم لیگ برترى با نکونام مطرح شــد و 
حتى مدیرعامل ذوب آهن نیــز در مصاحبه اى اعالم کرد که 
بعد از اتمام جام حذفى با سرمربى فوالد مذاکره خواهند کرد.

جدا از بحث جدایى نکونام، موضوع کنار رفتن سعید آذرى از 
مدیریت باشگاه فوالد و حضور او در ذوب آهن نیز مطرح است 
و این شایعه هم ایجاد شده که نکونام و آذرى فصل آینده در 
ذوب آهن با یکدیگر همکارى خواهند کرد؛ با این حال، آخرین 
اخبار حاکى از آن است که مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 
به شکل جدى خواهان حفظ جواد نکونام است و باید دید که 
آیا او مى تواند نظر سرمربى فوالد را براى ماندن در این تیم 

تغییر دهد یا اینکه اتفاقات دیگرى رخ خواهد داد.

وزنه سنگین آذرى در کسب جام 
ســعید آذرى یکى از مدیران موفق فوتبال ایران محسوب 
مى شود و در هر باشگاهى که فعالیت داشــته موفق بوده و 
عملکرد مثبتى به ثبت رسانده است. آذرى 53 ساله در جوانى 
یک وزنه بردار حرفه اى بود و مدت ها در ذوب آهن و ورزش 
اصفهان به فعالیت پرداخت و در سال 93 هم به عنوان رئیس 

هیئت وزنه بردارى استان اصفهان منصوب شد.
آذرى سال 83 مدیرعامل ذوب آهن شد و 5 سال در این پست 
باقى ماند و روز هاى خوبى در اصفهان گذراند. او پس از مدتى 
دورى از تیم شهرش و مدیریت در نساجى مازندران و استیل 
آذین، دوباره به جمع سبزپوشان برگشت و از سال 92 تا 98 

مدیرعامل ذوب آهن شد.
در دوران 11 ساله مدیریت سعید آذرى در باشگاه ذوب آهن، 
این تیم مجموعًا موفق به کســب 4 جام و کســب 3 نایب 

قهرمانى در لیگ برتر شد.
آذرى پس از سال ها موفقیت در ذوب آهن، شهریور 98 راهى 
فوالد خوزستان شد و اکنون دو فصل است با همکارى جواد 
نکونام تیمى خوب در خوزستان ساخته است. همکارى آذرى 

با نکونام منجر به قهرمانى فوالد خوزســتان در جام حذفى 
1400-1399 شــد که اولین قهرمانى این تیم ریشه دار در 
این جام است. ســعید آذرى اکنون با 5 جام قهرمانى یکى از 

موفق ترین مدیران تاریخ فوتبال ایران است.

نکونام تمایلى به حضور در ذوب آهن ندارد
اما  مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در خصوص انتخاب سرمربى 
جدید ذوب آهن عنوان کرد: طى یکى دو روز آینده سرمربى 
جدید را انتخــاب مى کنیم. مهدى تارتــار، مهدى رحمتى، 
ســاکت الهامى از جمله گزینه هاى احتمالى سرمربى گرى 
تیم ذوب آهن هســتند که شــرایط آنها در حال بررســى

 است.
مجتبى فریدونى در خصوص مذاکره با جواد نکونام گفت: روز 
یک شنبه به دلیل بازى جام حذفى تیم فوالد مقابل استقالل 
نتوانستیم با نکونام تماس داشته باشیم. بعد از قهرمانى فوالد 
در جام حذفى هم به نظر مى رســید باشگاه فوالد قصد ادامه 
همکارى با این ســرمربى را داشته باشــد و البته نکونام نیز 

تمایلى به همکارى با ما ندارد.
فریدونى در پاســخ به اینکه اگر جواد نکونــام با فوالد قطع 
همکارى کنــد، ذوب آهن بــا او مذاکره خواهد کــرد یا نه 
خاطرنشان کرد: ما بیشــتر از این نمى توانیم بدون سرمربى 
بمانیم. اگر تا آن زمان سرمربى انتخاب نکرده باشیم با او وارد 

مذاکره مى شویم.

تارتار در دو راهى ذوب آهن- پیکان
از جانب دیگر اکبر محمدى، مدیرعامل باشگاه پیکان تهران 
تایید کرد مذاکرات براى تمدید قرارداد با مهدى تارتار صورت 
گرفته است. پیکان اکنون در انتظار پاسخ نهایى تارتار است 
تا برنامه هاى نقل و انتقاالتى را زیر نظر این سرمربى سپرى 
کند اما فعًال تارتار پاسخ روشــنى را به مدیران باشگاه اعالم 

نکرده است.
ســرمربى تیم پیکان تهران که با پیشنهاد همکارى از سوى 
باشگاه ذوب آهن اصفهان رو به رو شده است فصل گذشته 
هم مورد توجه باشگاه ذوب آهن اصفهان قرار داشت اما در 
روزهاى اخیر  ذوبى هاگفتگوهایى هم با این سرمربى انجام 
داده اندکه به نظر مى رسد او به همین دلیل فعًال موضع شفافى 

درمورد ادامه همکارى با پیکان مشخص نکرده است.

کاپیتان پیشــین ذوب آهن درباره تغییرات اخیر 
در باشگاه ذوب آهن اظهار کرد: ان شاءا... شرایط 

باشگاه بهتر شود اما مشکل این مسائل نیست، 
چون چند سال است پشت ســر هم دارد چنین 
اتفاقاتى رخ مى دهد و مربیــان متعددى عوض 

مى شود اما تغییرى در روند باشگاه نمى بینیم. 
محمد صلصالى ادامه داد: مجتبى حسینى مربى 
بدى نبود اما به هر حال انتظارات از این تیم بیشتر 
است. او فرصت داشت در نیم فصل بازیکنان بهتر 
جذب کند اما ایــن کار را نکرد و در نهایت چنین 

نتایجى رقم خورد. من کار حســینى را همیشه 
دنبال مى کردم و دوســت داشــتم با ذوب آهن 

ادامه دهد.
کاپیتان پیشــین ذوب آهن در رابطــه با مذاکره 
باشگاه ذوب آهن با گزینه هاى مختلف مربیگرى 
گفت: ابتدا بودجه باشــگاه باید مشخص شود و 
سپس با مربیان مذاکره کنند. برنامه ریزى خیلى 
مهم است و مسئوالن باشــگاه هر سال صورت 

مســئله را پاك مى کنند و ســراغ مسائل دیگر 
مى روند. یک ســرى ها هم فقط هستند و کارى 
ندارند چه اتفاقى در باشــگاه مى افتد. نتیجه اش 
هم همین مى شود که تیم دو سه سال است که در 

قعر جدول قرار دارد.
او با بیان اینکه ما اصفهانى ها غریبه پسند شدیم 
و مدام از خارج از استان مربى و بازیکن مى آوریم، 
گفت: اینگونه نیســت که اصفهان گزینه هاى 

خوب نداشته باشد؛ متاســفانه نمى خواهند یک 
اصفهانى بیاید. چرا نمى آیند بازیکن سازى کنند؟ 
چرا فقط به دنبال مربیان خارج اســتان هستند؟ 
چرا مربى ســازى نمى شــود؟ هر مربى هم که 
مى آید یک مربى ذوب آهنى کنارش مى گذارند 
که بگویند یک بومى را هم آوردیم. تا چه زمانى 

مى خواهیــم چنیــن رونــدى را ادامه 
دهیم؟

کاپیتان پیشین ذوب آهن:

مدیران ذوب آهن صورت مسئله را پاك مى کنند

پیشنهاد 5 لیگ معتبر اروپا پشت سد «زنیت»
 بعد از پیشــنهاد تیم هاى مختلف اروپایى به سردار آزمون، 
باشگاه لیون فرانسه جدیدترین مشترى مهاجم تیم ملى ایران 
است. این اتفاق در فصل هاى گذشــته هم رخ داد اما سردار 

بازهم در روسیه ماند!
سردار آزمون مهاجم تیم ملى فوتبال ایران در سال هاى اخیر 
و به خصوص دو سال گذشته همواره یکى از سوژه هاى نقل و 
انتقاالت فوتبال اروپا بوده است. نام آزمون در پنجره هاى 
نقل و انتقاالت تابستانى و زمســتانى به عنوان یکى 

از گزینه هاى تیم هاى اروپایى مطرح شــده و این طور به نظر 
مى رسد که وى بازیکنى جذاب براى هر پنج لیگ برتر اروپا 
اســت اما تاکنون مذاکره براى جذب وى از تیم زنیت سنت 

پترزبورگ روسیه به نتیجه نرسیده است.
از ســال گذشــته بحث پیشــنهاد تیم هاى انگلیسى مثل 
ولورهمپتون، اورتون و آرســنال به آزمون مطرح شد. ناپولى 
ایتالیا یکى از مشتریان آزمون در ســال گذشته بود و امسال 
باشگاه هاى فیورنتینا و آ. اس رم هم به این جمع اضافه شدند. 
در اسپانیا گزارش شده بود که آزمون یکى از بازیکنان مدنظر 

باشگاه سویا اســت و حتى در مقطعى بحث پیشنهاد اتلتیکو 
مادرید مطرح شد.

در هفته هاى گذشــته اما پیشــنهاد بوندس لیگایى آزمون 
رســانه اى شــد؛ جایى که بایرن لورکوزن آلمان خواهان به 
خدمت گرفتن مهاجم ایران بود. لورکوزن تا همین دو سه روز 
اخیر مذاکره براى جذب آزمون را ادامه داد اما ظاهراً به دلیل 
مسائل مالى و مبلغ درخواستى باشگاه زنیت نتوانست مشترى 
این مهاجم باقى بماند و به گفته «نیکولو اســچیرا» خبرنگار 

ایتالیایى، آزمون از رادار لورکوزن خارج شد.

این در حالى است که نشــریه معتبر اکیپ فرانسه از مشترى 
جدید آزمون پرده برداشت و اعالم کرد باشگاه لیون خواهان به 
خدمت گرفتن این مهاجم است. اکیپ مدعى شد «پتر بوس» 
سرمربى لیون شخصاً تمایل به جذب «مسى ایرانى» دارد ولى 

مشخص نیست که مى تواند او را جذب کند یا خیر. 
سردار آزمون تا پایان سال 2022 با تیم زنیت قرارداد دارد و در 
پایان این فصل بازیکن آزاد خواهد بود. به نظر مى رسد زنیت 
قصد دارد آزمون را در همین فصل با باالترین قیمت به فروش 
برســاند تا درآمدزایى خوبى داشته باشــد. آزمون با مبلغ 12 

میلیون یورو راهى زنیت شد و طبق اعالم رسانه هاى روسى، 
این باشگاه براى ترانسفر مهاجم تیم ملى ایران به مبلغى کمتر 

از 20 میلیون یورو رضایت نمى دهد.
آزمون با شروع فصل جدید فوتبال در روسیه به گلزنى در تیم 
زنیت ادامه داده است. او در سه بازى لیگ 4 بار گلزنى کرد و 
در سوپرجام روسیه هم یک گل به ثمر رساند. شاید آمار چهار 
بازى و پنج گل نشــان از اوج آمادگى مهاجم تیم ملى ایران 
داشته باشد و در پیشنهادات جدى که این فصل به وى شده 

تاثیر بگذارد.

اولین بازى پیش روى آبى پوشــان، دیدار بــا الهالل در 
لیگ قهرمانان اســت که حدود یک ماه تا این بازى زمان 

باقى است.
در فصلى که به تازگى آن را پشت سر گذاشتیم، یکى از نقاط 
قوت تیم اســتقالل درون دروازه بود جایى که سید حسین 
حسینى و رشید مظاهرى دو سنگربان آماده این تیم بدون 
حاشیه وظیفه مراقبت از دروازه را به بر عهده داشتند و هر دو 

نفر هم عملکردى بسیار خوب داشتند.
آبى پوشــان پس از ناکامى در فینال جام حذفى و از دست 
دادن دوباره قهرمانى در این مسابقات، در کمتر از یک ماه 
آینده باید در مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا به 
مصاف الهالل بروند؛ تیمى که در تمام این مدت با استفاده 
از ثروتى که در اختیار دارد بهترین نقل و انتقاالت را پشت 
سر گذاشته تا تبدیل به تیمى کهکشانى در سطح آسیا شود.

مجموعه استقالل تا همین روز یک شنبه درگیر جام حذفى 
بود و به همین دلیل نتوانســت به صورت رسمى وارد بازار 
نقل و انتقاالت شــود و یارگیرى آنها عمًال باید به تازگى 

آغاز شده باشد.
سید حسین حســینى کاپیتان دوم آبى پوشــان و یکى از 
بازیکنان اصلى این تیم در ســال هاى اخیر، قراردادش با 
استقالل به پایان رسیده و رشید مظاهرى على رغم اینکه 
قرارداد دارد، هنوز تصمیــم قطعى به ادامه همکارى با این 
تیم را نگرفته است. گفته مى شود سپاهان که به تازگى پیام 
نیازمند را از دست داده به دنبال جذب یکى از دو دروازه بان 
استقالل است و این در حالى است که این خبر هنوز تایید 

نشده است.
به نظر مى رســد در حالى که استقالل باید روز 22 شهریور 
به مصاف الهالل قدرتمند و تقویت شــده برود، این تیم با 
بحران دروازه بان روبرو است و مجیدى یا مدیریت باشگاه 
باید در اســرع وقت تکلیف دروازه این تیم را مشــخص

 نمایند.

سپاهان همچنان در کمین 
گلرهاى آبى

در فهرست امیر قلعه نویى براى تقویت تیم گل گهر سیرجان 
در فصل پیش رو نام دو بازیکن سپاهان نیز دیده مى شود.

گل گهر ســیرجان بعد از اتمام مسابقات جام حذفى 
رســمًا فعالیت خود را در فصل نقل وانتقاالت آغاز 
کرده است و بر همین اســاس مسئوالن باشگاه 
درصدد جــذب بازیکنان مدنظر امیــر قلعه نویى 

هستند. 
قلعه نویى بــراى تقویت فاز تهاجمــى گل گهر دو 
بازیکن از ســپاهان را مدنظر قرار داده است. سروش 
رفیعى و محمدرضا حسینى دو بازیکن تأثیرگذار سپاهان در 
فصل گذشته نفراتى هستند که مدنظر قلعه نویى قرار دارند، 
این در حالى است که قرارداد آنها با سپاهان به پایان رسیده و 

هنوز قراردادشان را با تیم اصفهانى تمدید نکرده اند.

2 بازیکن 
سپاهان در فهرست 

قلعه نویى

بویان کرکیچ، مهاجم ســابق بارسلونا که از 
گزینه هاى مطرح شده براى تقویت خط حمله 
سپاهان محسوب مى شد و مذاکراتى نیز با وى 
انجام شده بود به باشــگاه ویسل کوبه ژاپن 
پیوست. این باشــگاه آندرس اینیستا را به 

عنوان کاپیتان در ترکیبــش دارد و بازیکنان 
سابق بارســا مثل توماس فرمائلن و سرجى 

سمپر هم براى این تیم بازى مى کنند. 
سپاهان این فصل تغییرات زیادى در خط حمله 
خود خواهد داشــت و با جدایى محمد محبى، 

کى روش اســتنلى و جدایى احتمالى سجاد 
شــهباززاده نیاز به جذب حداقــل دو مهاجم 
خواهد داشــت تا حضورى قدرتمند در لیگ 
بیســت ویکم و لیگ قهرمانان آســیا داشته

 باشد.

حضور مهاجم سابق بارسلونا در سپاهان منتفى شد

ی ر ن ر رر ه ن وب ب پر ل چ چون
اتفاقاتى رخ مى دهد و مر
مى شود اما تغییرى در رون
محمد صلصالى ادامه داد
بدى نبود اما به هر حال انت
است. او فرصت داشت در
جذب کند اما ایــن کار را

 بعد از پیشــنهاد تیم هاى مختلف ار
باشگاه لیون فرانسه جدیدترین مشتر
است. این اتفاق در فصل هاى گذشـ

بازهم در روسیه ماند!
سردار آزمون مهاجم تیم ملى فوتبال

 خصوص دو سال گذشته هموارهو به خصو
ت فوتبال اروپا بودهاست.انتقاالت فوتبا

ت تابستانى و زمنقل و انتقاالت تابست
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مذاکره مى شویم.

تارتار در دو راهى ذوب آهن- پیکان
اکبر محمدى، مدیرعامل باشگاه پیکان تهران از جانب دیگر

تایید کرد مذاکرات براى تمدید قرارداد با مهدى تارتار صورت 
گرفته است. پیکان اکنون در انتظار پاسخ نهایى تارتار است 
تا برنامه هاى نقل و انتقاالتى را زیر نظر این سرمربى سپرى 
کند اما فعًال تارتار پاسخ روشــنى را به مدیران باشگاه اعالم 

است. نکرده
ســرمربى تیم پیکان تهران که با پیشنهاد همکارى از سوى 
به رو شده است فصل گذشته  باشگاه ذوب آهن اصفهان رو
هم مورد توجه باشگاه ذوب آهن اصفهان قرار داشت اما در 
روزهاى اخیر  ذوبى هاگفتگوهایى هم با این سرمربى انجام 
داده اندکه به نظر مى رسد او به همین دلیل فعًال موضع شفافى 

درمورد ادامه همکارى با پیکان مشخص نکرده است.

راغ مسائل دیگر 
ط هستند و کارى 
ى افتد. نتیجه اش 
 سال است که در 

ریبه پسند شدیم
ی آ زیکن مى آوریم، زیکنم

هان گزینه هاى 

خوب نداشته باشد؛ متاســفانه نمى خواهند یک 
اصفهانى بیاید. چرا نمى آیند بازیکن سازى کنند؟ 
چرا فقط به دنبال مربیان خارج اســتان هستند؟ 
چرا مربى ســازى نمى شــود؟ هر مربى هم که 
مى آید یک مربى ذوب آهنى کنارش مى گذارند 
تا چه زمانى آوردیم. که بگویند یک بومى را هم

ادامه ا دى ن ن چن اه خ مى خواهیــم چنیــن رونــدى را ادامه م
دهیم؟

بحران دروازه بان روبرو است و مجیدى یا مدیریت باشگاه 
باید در اســرع وقت تکلیف دروازه این تیم را مشــخص

 نمایند.

؟وب آیند مىذوب آهن مى آیند؟ ى آهنم آهن یند؟ذو ى آین مىب آ ند؟ذوب ؟آهنب آه آیند مى ذوب
م و رى ر م چ ر ر ر
حتى مدیرعامل ذوب آهن نیــز در مصاحبه اى
بعد از اتمام جام حذفى با سرمربى فوالد مذاکره
جدا از بحث جدایى نکونام، موضوع کنار رفتن
مدیریت باشگاه فوالد و حضور او در ذوب آهن ن
و این شایعه هم ایجاد شده که نکونام و آذرى

ذوب آهن با یکدیگر همکارى خواهند کرد؛ با این
اخبار حاکىاز آن است که مدیرعامل شرکت فو
به شکل جدى خواهان حفظ جواد نکونام است
آیا او مى تواند نظر سرمربى فوالد را براى ماند
تغییر دهد یا اینکه اتفاقات دیگرى رخ خواهد د

وزنه سنگین آذرى در کسب جام 
ســعید آذرى یکى از مدیران موفق فوتبال ای
در هر باشگاهى که فعالیت داشــته مى شود و
3عملکرد مثبتىبه ثبت رسانده است. آذرى53
یک وزنه بردار حرفه اى بود و مدت ها در ذوب
3اصفهان به فعالیت پرداخت و در سال 93 هم به
هیئت وزنه بردارى استان اصفهان منصوب شد
5 مدیرعامل ذوب آهن شد و 5 سال 3آذرىسال83
ا باقى ماند و روز هاى خوبى در اصفهان گذراند.
دورى از تیم شهرش و مدیریت در نساجى مازن
آذین، دوباره به جمع سبزپوشان برگشت و از

مدیرعامل ذوب آهن شد.
در دوران 11 ساله مدیریت سعید آذرى در باشگ
4 جام و کس 4این تیم مجموعًا موفق به کســب

قهرمانى در لیگ برتر شد.
آذرى پس از سال ها موفقیت در ذوب آهن، شه
ه فوالد خوزستان شد و اکنون دو فصل است با
نکونام تیمى خوب در خوزستان ساخته است. ه
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در ثبت شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب 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 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 140060302027004341 مورخ 1400/4/2 سیدحسین زهرائى 
خوراسگانى فرزند سید هاشم بشماره شناسنامه 75 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291343636 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 5909 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 88/75 مترمربع. خریدارى 
طى سند رسمى.  تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/20 - م الف: 1168839 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /5/123

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 140060302027004721 مــورخ 1400/4/13 نازنین رضایى 
دینانى فرزند رمضان بشماره شناســنامه 23 صادره از خمینى شــهر بشماره ملى 
1142009718 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 74/55 مترمربع. خریدارى 
طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/20 - م الف: 1168926 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /5/125

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 حســب 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 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 140060302027000261 مورخ 1400/01/19 محمد حیدرى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1085 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291538763 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9576 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 142/12 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2ـ راى شماره 140060302027000264 مورخ 1400/01/19 محسن حیدرى فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 1499 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291567100 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9576 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 142/12مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20 - م الف: 1168941 - مهدى 

صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/129

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

راى شماره 140060302026004385 مورخ 1400/03/25 هیات سه آقاى اصغر 
راحتى به شناسنامه شماره 1573 کدملى 1286610052 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 146,79 مترمربع پالك شماره 42 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان از مالکیت مالک رسمى حسن خیامیم
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ 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 تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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 انتشــار نوبت اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20 - 
م الف: 1168891 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /5/131

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

راى شماره 140060302026004229 مورخ 1400/03/22 هیات چهار خانم زهرا 
پیرحسینى خوابجانى به شناسنامه شــماره 67915 کدملى 1281777511 صادره 
اصفهان فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 57,01 
مترمربع پالك شماره 355 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ 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 تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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: 1400/05/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/20 
- م الــف: 1168920 - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالك شــمال اصفهان - 

موسوى/ 5/127

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 حســب 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 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 140060302027003899 مورخ 1400/03/24 رامین اباصلتى 
فرزند على بشــماره شناســنامه 1240070942 صــادره از نائین بشــماره ملى 
1240070942 در 16 حبه و چهارـ  پنجم حبه مشــاع یکباب خانه احداثى بر روى 
قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203 
مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى محمدقلى مسعودى 

فرزند حسین.
2ـ راى شــماره 140060302027003900 مورخ 1400/03/24 افشین اباصلتى 
فرزند على بشــماره شناســنامه 0013474545 صــادره از تهران بشــماره ملى 
013474545 در 16 حبه و چهارـ  پنجم حبه یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى محمدقلى مسعودى فرزند 

حسین. 
3ـ راى شــماره 140060302027003901 مورخ 1400/03/24 نسرین اباصلتى 
فرزند على بشــماره شناســنامه 0016060601 صــادره از تهران بشــماره ملى 
0016060601 در هشت حبه و دوـ  پنجم حبه یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى محمدقلى مسعودى فرزند 

حسین. 
4ـ راى شــماره 140060302027003902 مــورخ 1400/03/24 زهرا جعفرى 
ســلطانى آباد فرزند على اکبر بشــماره شناســنامه 1 صادره از نائین بشماره ملى 
1249745977 در ســى حبه یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 203 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى محمدقلى مسعودى فرزند حسین. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/20 - م الف: 
1169025 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان 

5/133/

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى 
که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شــماره 1564 مورخ 1400/04/27 هیأت: آقاى مجید ناصرى بیدگلى به 
شناسنامه شــماره 8 کدملى 6199679199 فرزند ناصر، ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 188,98 مترمربع پالك شــماره 3279 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى 
از پالك 147 فرعى از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و 
بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ناصر ناصرى بیدگلى و خانم آغا سجادى بیدگلى

2) رأى شــماره 1565 مورخ 1400/04/27 هیأت: آقاى حســن صفرزاده آرانى به 
شناسنامه شماره 76 کدملى 6199515420 فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 78,76 مترمربع پالك شماره 21 فرعى مفروز و مجزى از 1 و 19 فرعى و 
قسمتى از مشاعات از پالك 32 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران 
و بیدگل. مالک رسمى و  ابتیاعى از مالکین رسمى رضا فتحى و بانو ایران عابدین زاده 
3) رأى شــماره 1086 مورخ 1400/03/24 هیأت: خانم فاطمه منجمی بیدگلی به 
شناسنامه شــماره 117 کدملی 6199656806 فرزند حسین، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 47 مترمربع پالك شماره 108 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعی از 235 
اصلی واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین 

رسمى
4)  رأى شــماره 1568 مــورخ 1400/04/27 هیأت: خانم معصومه خســروى به 
شناسنامه شماره 7153 کدملى 6199233727 فرزند حسنعلى، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 100,03 مترمربع پالك شماره 60 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 12 
فرعى از 285 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى حجت اله لحمى بیدگلى
5) رأى شماره 1593 مورخ 1400/04/28 هیأت: خانم فاطمه رمضان زاده بیدگلى 
به شناســنامه شــماره 7521 کدملى 6199237404 فرزند على، ششدانگ اعیان 
یکبابخانه بر روى عرصه وقفى به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 3 فرعى مفروز 
و مجزى از 1 فرعى از 292 اصلى واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل
6) رأى شــماره 1569 مورخ 1400/04/27 هیأت: آقاى حسین ابراهیمى مطلق به 
شناسنامه شماره 553 کدملى 1262033901 فرزند على اکبر، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 91,70 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 463 اصلى و قسمتى از مشاعات 
و قسمتى از پالك 6 فرعى از 464 فرعى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک 
آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ابوالفضل على اکبرزاده و حسن و رحمت اله 

جعفرى فرد بیدگلى
7) رأى شماره 1135 مورخ 1400/03/25 هیأت: آقاي ابوالفضل مسیحی بیدگلی 
به شناسنامه شــماره 309 کدملی 6199658728 فرزند محمدحسین، ششدانگ 
یکبابخانه مخروبه به مساحت 325 مترمربع پالك شماره 14 فرعى مفروز و مجزى 
از 6و8و9و10و11 فرعی و مشاعات از 514 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت 
ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى (على و عباس و ماشاله و فاطمه سلطان) 
همگى مسیحى ورثه مختار مسیحى و خورشید مسیحى و ورثه محمدحسین مسیحى 

و خانم شوکت ذکارى و بانو احترام ایوبى
8) رأى شماره 1136 مورخ 1400/03/25 هیأت: آقاي سید جواد سجادي بیدگلی 
به شناسنامه شــماره 141 کدملی 6199590724 فرزند سید قدرت اله، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 157 مترمربع پالك شماره 19 فرعى مفروز و مجزى از 10 و 
12 و 15 فرعی و قسمتى از مشاعات از 763 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت 
ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى زهره حاجى زاده بیدگلى و خانم بتول 

سى ساله و رمضانعلى سى ساله
9) رأى شماره 1570 مورخ 1400/04/27 هیأت: آقاي سید جواد سجادي بیدگلی 
به شناسنامه شــماره 141 کدملی 6199590724 فرزند سید قدرت اله، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 143 مترمربع پالك شــماره 20 فرعى مفروز و مجزى از 8 و 
13 و 14 فرعی و قسمتى از مشــاعات از 763 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه 
ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى طاهره و فاطمه و بتول و غالمرضا 

همگى صدیقیان و خانم ربابه سبکبار
10) رأى شماره 1572 مورخ 1400/04/27 هیأت: آقاى حسینعلى سالمى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 179 کدملى 6199626532 فرزند مرتضى، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 120,40 مترمربع پالك شــماره 237 فرعى مفروز و مجزى از 9 فرعى 
از 972 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى

11) رأى شــماره 1107 مورخ 1400/03/25 هیأت: آقاي حسین صالتی آرانی به 
شناسنامه شماره 9597 کدملی 6199135938 فرزند علی، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 320 مترمربع پالك شــماره 1 فرعى از 1947 اصلی واقع در اماکن بخش 
ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث على صالتى و 

صدیقه عمو رسولى
12) رأى شماره 1575 مورخ 1400/04/27 هیأت : آقاى حمیدرضا آقاعموئى آرانى 
به شناسنامه شــماره 0 کدملى 6190026729 فرزند على، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 147 مترمربع پالك شماره 10144 فرعى مفروز و مجزى از 728 و 8909 
فرعى از 2637 اصلى واقع در مســعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

مالک رسمى
13) رأى شــماره 1576 مــورخ 1400/04/27 هیــأت : خانم فرزانــه عموئى به 
شناســنامه شــماره 460 کدملــى 6199570911 فرزنــد حســن، ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 146,9 مترمربع پالك شــماره 10145 فرعــى مفروز و 
مجزى از 728 و 8909 فرعى از 2637 اصلى واقع در بخش ســه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. مالک رسمى
14) رأى شــماره 1117 مورخ 1400/03/25 هیأت : خانم طیبه نیک پور آرانی به 
شناسنامه شماره 11107 کدملی 6199151046 فرزند جواد، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 99,95 مترمربع پالك شماره 3518 فرعى از 2638 اصلی واقع در احمدآباد 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى احمدآباد
15) رأى شماره 1118و1119 مورخ 1400/03/25 هیأت : آقاي یونس باقري آرانی 
به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190055168 فرزند عباس و خانم کوثر مستحکم 
آرانی به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190081460 فرزند احمدعلی (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180,15 مترمربع پالك شماره 3519 فرعى مفروز 
و مجزى از 26 فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى مصطفى نمکى آرانى
16) رأى شــماره 1158 مــورخ 1400/03/26 هیأت : آقــاى حمیدرضا بلندى به 
شناسنامه شــماره 6190040802 کدملى 6190040802 فرزند محمد، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 143 مترمربع پالك شماره 3520 فرعى از 2638 اصلی واقع 
در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسین 

اکرمیان
17) رأى شــماره 1583و1584 مورخ 1400/04/27 هیــأت : آقاى محمدمهدى 
صفرزاده آرانى به شناسنامه شماره 0 کدملى 6190075231 فرزند محسن و خانم 
زینب بذرافشان آرانی به شناسنامه شــماره 0 کدملی 6190090508 فرزند رحمت 
اله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173 مترمربع پالك شماره 3525 
فرعى مفروز و مجزى از 2638 اصلى و 103 فرعى از اصلى مذکور واقع در احمدآباد 
بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى شهردارى آران و 

بیدگل و آقایان حسن و حاج نعمت و علیمحمد همگى بذرافشان آرانى
18) رأى شماره 821و822 مورخ 1400/03/03 هیأت : آقاي روح اله بلندي آرانی به 
شناسنامه شماره 0 کدملی 6190044107 فرزند حسین و خانم کوثر جمالی نژاد به 
شناسنامه شماره 0 کدملی 1250549558 فرزند غالمرضا (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 136,5 مترمربع پالك شماره 2107 فرعى مفروز و مجزى از 
127و128 فرعی از 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
19) رأى شــماره 1585 مورخ 1400/04/27 هیأت : خانم فاطمه رفیقى آرانى به 
شناسنامه شــماره 248 کدملى 6199612523 فرزند حسین، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 90,50 مترمربع پالك شــماره 2125 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى 
از 278 فرعى از 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالک رسمى
20) رأى شماره 1586 مورخ 1400/04/27 هیأت : آقاى حشمت اله قدیریان آرانى 
به شناسنامه شماره 0 کدملى 1250194415 فرزند صفرعلى، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 168 مترمربع پالك شماره 1255 فرعى مفروز و مجزى از 323 فرعی از 
2645 اصلی واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین 

رسمى وراث عباسعلى صالح 
21) رأى (اصالحــى) شــماره 1594و1595 مــورخ 1400/04/28 هیأت : آقاى 
محمدامین دستمردى به شناســنامه شــماره 169 کدملى 1263523927 فرزند 
شکراله و خانم محبوبه دست مردى به شناسنامه شماره 141 کدملى 1263523641 
فرزند رجبعلى (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164,30 مترمربع پالك 
شماره 1876 فرعى مفروز و مجزى از 474 فرعى از 2809 اصلى واقع در محمدآباد 
ابوزیدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شکراله 

دستمردى
22) رأى شــماره 1087 مــورخ 1400/03/25 هیأت : آقاي یحیــی رجب زاده به 
شناسنامه شماره 1 کدملی 1262478561 فرزند رجب علی، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 202,50 مترمربع پالك شماره 1877 فرعى مفروز و مجزى از 4 فرعی 
از 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى رجبعلى رجب زاده
23) رأى شماره 1130 مورخ 1400/03/25 هیأت : آقاي حسین کاردان جوشقانی به 
شناسنامه شماره 32 کدملی 1263188036 فرزند محمد، ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت 1994,84 مترمربع پالك شماره 6660 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 
41 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حبیب اله فخار
24) رأى شــماره 1401 مــورخ 1400/04/10 هیأت : آقــاي ابوالفضل فرجی به 
شناسنامه شماره 4005 کدملی 1262027764 فرزند حسن، ششدانگ یکباب انبار 
آهن آالت و ساختمان به مساحت 8026 مترمربع پالك شماره 6667 فرعى مفروز 
و مجزى از 4925 فرعى و و قسمتى از 5265 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان 
دیمکار بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک 

رسمى خانم فاطمه فخار
25) رأى شماره 1587 مورخ 1400/04/27 هیأت : آقاي جواد کوزه پز به شناسنامه 
شماره 49726 کدملی 1260487318 فرزند نعمت، ششــدانگ یکباب انبارى به 
مساحت 731,50 مترمربع پالك شماره 6669 فرعى مفروز و مجزى از 6586 فرعی 
از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

مالک رسمى

26) رأى شماره 1588 مورخ 1400/04/27 هیأت : خانم طاهره امامى به شناسنامه 
شماره 1356 کدملى 0050343408 فرزند آقاعلى، ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 
به مساحت 47 مترمربع پالك شــماره 6670 فرعى مفروز و مجزى از 574 فرعى 
از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى ابوالفضل امیدى و سعیدرضا یاسمیان
27) رأى شماره 1589 مورخ 1400/04/27 هیأت : آقاى مجتبى کتابى به شناسنامه 
شماره 6082 کدملى 1260567230 فرزند امیرهوشنگ، ششدانگ قسمتى از یکباب 
کارگاه و انبار به مساحت 455 مترمربع پالك شماره 6671 فرعى مفروز و مجزى از 
163 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسین مجیدى
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/05 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/20 -  م الف: 1169715 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران 

و بیدگل - حامد فکریان آرانى /5/156

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ســند مالکیت یازده ســهم و یک پنجم سهم مشــاع از 1728 سهم 
ششدانگ مزرعه آســتانه پالك ثبتى شــماره : 0 فرعى از 111 اصلى علیا واقع در 
بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 1958 در صفحه 217 دفتــر 173 امالك به نام داود 
باقرى صادر و تسلیم گردیده است ، سپس مریم باقرى احدى از ورثه نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شــماره وارده : 32002344 - 1400/5/16 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره : 20865 -1400/5/16 به گواهى 
دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد . م الف: 1176041 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت 

ملک اردستان /5/313

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008001577- تاریخ ارسال نامه: 1400/05/16 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 5/66 سهم مشاع از 130 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 1327 
فرعى از 2-  اصلى که در دفتر 254 صفحه 424 بنام محمداســماعیل جلى ثبت و سند 
صادر گردیده سپس بموجب سند شماره 17798-88/12/16 دفتر پنج شهرضا تمامت 
مالکیت خود را به ناصر براهیمى انتقال و نامبرده بموجب سند شماره 91/6/25-47864 
دفتر 145 شهرضا به شهناز صدرى انتقال نموده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده: 140021702008006909 - 1400/5/9 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 95569- 1400/5/5 به گواهى دفترخانه شماره 4 
شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1175577- مرتضى قدیرى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /5/312

اخطار اجرایى
محکوم علیه مهــدى نعمت الهى فرزند محمد على مجهــول المکان و محکوم له 
احمد حق شناس فرزند قاســمعلى بنشــانى گرگاب بلوار معلم ك حافظ بن بست 
1 پ 19  محکوم به  به موجب راى غیابى شــماره 17 تاریخ 25 / 1 / 1400 حوزه 7 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ

 000 / 000 / 41 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500 / 512 / 1 ریال هزینه دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 29/ 11 / 99 لغایت زمان پرداخت 
در حق محکوم له ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا 
اعالم نماید   1175802 /م الف - غالمرضا شکوهى  -  قاضى شعبه 7 حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر /5/314

فقدان سند مالکیت
آقاى امیر جاویدان فرزند قربانعلى به استناد گواهى حصر وراثت ارائه شده به عنوان 
احد از ورثه قربانعلى گرسیوز جزى فرزند على و به استناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است که سند مالکیت شش 
دانگ اعیانى یک واحد آپارتمان شــماره 10754 فرعى از شماره 11 اصلى واقع در 
شهر وزوان کوى اسالم آباد جنوبى جزء بخش ثبتى میمه به شماره دفتر الکترونیکى 
139520302020000991 و شــماره چاپى 489404د/94 به نام مرحوم قربانعلى 
گرسیوز جزى فرزند على شناســنامه 1 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و معامله 
دیگرى انجام نشده است و سابقه تامى و بازداشــت ندارد و به علت جابجایى اثاثیه 
منزل مفقود گردیده است ، چون درخواست صدور سند المثنى به نام متقاضى فوق 
را نموده ، طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که 
هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى 
تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شــد . 1175796/م الف - مهدى ذکاوتمند جزى - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک میمه /5/315
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

فقدان مدارك
پالك موتور سیکلت به شماره 634/45494 ایران 
متعلق به رحمت اله متولى دهکى به شــماره ملى 
1273713834 فرزند على اکبر مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل پالیز بار زاگرس شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 1613 
و شناسه ملى 14009175121 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/04/09 و به اســتناد نامه شــماره 21/23781مورخ 1400/4/13 
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل شرکت به شهرســتان فریدن ، بخش مرکزى ، دهستان داالنکوه ، روستا چاه 
صادق تیمورى، محله ندارد ، خیابان اصلى ، کوچــه تیمورى ، پالك 0 ، طبقه همکف 
کدپســتى8578154435 انتقال یافت و ماده 4 اساســنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فریدن (1174501)

آگهى تغییرات
شرکت آینده ســازان کهکشان نرم افزار ســهامى خاص به شماره ثبت 18031 
و شناســه ملى 10260389437 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/19 محمود شاه زیدى بشماره ملى1288103719 بسمت رئیس هیات 
مدیره - محسن جمالى قهدریجانى بشــماره ملى1289408191 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره - شیروان نورمحمدى فر بشماره ملى4540082371 بسمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با دو امضا از ســه امضاى اعضاى هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1174511)

لیمــو عمانى یــک مــاده غذایــى رایج در بیشــتر 
آشپرخانه هاســت که داراى فواید فوق العاده اى براى 
سالمت جسم اســت. در اینجا هفت مزیت استفاده از 

لیموى سیاه یا همان لیمون عمانى ارائه شده است:
1. از بیمارى هاى قلبى جلوگیرى مى کند

این ماده غذایى حاوى اجزاى مفید پتاسیم براى عضالت 
قلب بسیار عالى است، زیرا پمپاژ خون را تقویت و تنظیم 
مى کند، همچنین باعث کاهش فشــار خون و کاهش 

کلسترول مى شود.
2. سیستم هضم سالم را ارتقا مى دهد

لیموى عمانى اسهال و سایر مشکالت معده را درمان 
کرده و سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند. یک پاك 
کننده طبیعى براى دســتگاه گوارش بوده، یبوست را 

برطرف و اشتها را باز مى کند.
3. یک عامل سم زدایى درخشان است

لیموى عمانى با تمیز کردن روده با درصد باالى ویتامین 

C و خواص ضد باکترى، باکترى هاى مضر، مواد زائد و 
سایر سموم را از بدن خارج مى کند.

4. داراى خواص ضد سرطانى است
 DNA این خواص ضد ســرطانى اســت که از تغییر
جلوگیرى مى کنــد، به دلیــل ترکیباتى کــه گزارش 

مى شود تقسیم سلول را در بسیارى 
از رده هاى ســلول سرطانى 

متوقف کرده و به عنوان 
یــک آنتــى بیوتیک 
طبیعى نیز کار مى کند.
5. داراى یک تن 

مواد معدنى
حــاوى اســیدفولیک، 

ویتامین B و اسید آمینه، 
همراه با ردیابى مواد معدنى 

ماننــد کلســیم، آهن، 
منیزیم، فسفر، پتاسیم 
اســت که بــه تولید 
ســلول هــاى جدید 

کمک مى کند.

6. ویتامین C را ذخیره مى کند
لیموى عمانى با التهاب و سرماخوردگى مقابله مى کند 
و باعث افزایش کارآیى در سیستم ایمنى بدن مى شود. 
همچنین از بدن در برابر عفونت هاى ویروسى و استرس 

محافظت مى کند.
D 7. یک منبع عالى براى ویتامین

لیموى عمانى تحرك جسمى را افزایش مى دهد، از 
پوکى استخوان جلوگیرى کرده و استخوان ها، 

عضالت و دندان ها را تقویت مى کند.

عرق کردن چیز خوشــایندى براى ما نیست، باکترى 
ها به آن مى چسبند و بدنمان را بدبو مى کنند و اگر بعد 
از عرق کردن صورت را نشــویید، ممکن است جوش 
بزنید. اگر زیاد عرق مى کنید باید زود به زود موهایتان 
را هم بشــویید، با اینکه شســتن زیاد موها لزومًا کار 
مفیدى نیست. بنابراین شاید فکر کنید اگر دیگر عرق 
نمى کردید هیچ کدام این مشکالت هم وجود نداشت. 
اما عرق نکردن معایب و مزایایى دارد که در این مطلب 

درباره آنها صحبت خواهیم کرد.
1- روى پوست اثر مى گذارد

عرق کردن باعث مرطوب شدن پوست مى شود، پس 
اگر عرق نمى کردیم پوســت مان خشک مى شد و به 
رســیدگى بیشــترى براى حفظ رطوبتش نیاز داشت. 
دانشــمندان مى گویند تعریق طبیعى اثر ضد باکترى 
دارد چون به باز شدن و تخلیه ى منافذ پوست از هر آنچه 
که در آن ها باقى مانده کمــک مى کند. پس اگر دیگر 
عرق نکنیم، باکترى هاى روى پوســت همانجا باقى 
مى مانند چون عرق به از بین رفتن باکترى هاى مضر 

کمک مى کند.
2- ریسک ابتال به سنگ کلیه باالتر مى رود

بعضى تحقیقات نشــان داده تعریق ناشــى از ورزش 
منظم باعث دفع سدیمى مى شود که در غیر اینصورت 
وارد کلیه ها و ادرار و در آنجا باعث تشکیل سنگ کلیه 
مى شــود. بنابراین این امر به افزایش حجم خون و در 

نتیجه کاهش ریسک ابتال به بیمارى هاى قلبى 
عروقى کمک مى کند. پس اگر دیگر 

عرق نکنیم ریسک ابتالیمان 
هم به سنگ کلیه و هم به 

بیمــارى هــاى قلبى 
عروقى بیشــتر مى 

شــود. دفع سموم 
ماننــد فلــزات 
هم  ســنگین 

براى بدن تان دشوارتر مى شود.
3- در هواى بســیار گرم ســخت تر خنک 

مى شوید
کاربرد اصلى عرق خنک کردن بدن اســت، پس اگر 
عرق نکنیــد، این امر مــى تواند منجر به ســرگیجه، 
انقباضات عضالنى، حالت تهوع و گرمازدگى شــود. 
عالئم انقباضات عضالنى ناشى از گرمازدگى عبارت 
است از دردها و گرفتگى هاى عضالنى. ممکن است 
دچار گرمازدگى هم شوید، مشــکلى که جان تان را به 
خطر مى اندازد و زمانى رخ مى دهد که دماى بدن به 39 
درجه سانتیگراد مى رسد. این مشکل در صورت عدم 

رسیدگى مى تواند منجر به بیهوشى فرد شود.
4- هورمون هاى جذب کننــده کمترى در 

بدنتان ترشح مى شود
در عرق مواد شیمیایى اى به نام فرومون وجود دارد که 
مانند هورمون ها اما در بیرون بدن عمل مى کنند و بر 

روى رفتار دیگــران اثر مى گذارند. 
تحقیقات نشان داده زنان 

بیشتر زمانى به مردان 
جذب مى شود که 
خاصى  ترکیب 
در عرق آن ها 
وجود داشــته 

 . شــد با

تحقیقات همچنین نشــان داده استشمام بوى پیراهن 
آغشته به عرق شریک عاطفى خود ممکن است باعث 
کاهش اضطراب شــود. پس اگر دیگر عرق نکنید، نه 
تنها شما بلکه دیگران هم از این مزایا محروم مى شوند.

5- بدنتان نمــى تواند به شــما و دیگران 
بفهماند که چه حالى دارد

اگر احساس اضطراب یا ترس کنید، بدن با عرق کردن 
شما را براى واکنش جنگ یا گریز آماده مى کند (واکنش 
جنگ یا گریز به عکس العمــل اولیه و غریزى بدن در 
برابر یک تهدید یا حمله براى نجــات جان ما اطالق 
مى شــود)، اگر هم غذاى داغ یا تندى خورده باشــید، 
خنک تان مى کند. عرق کردن یکى از راه هایى است که 
بدن از آن براى فهماندن آنچه که در درون تان مى گذرد 

به شما استفاده مى کند. 
6- احتماالً وقت کمترى صرف تصمیم گیرى 

مى کنید
تحقیقات نشان داده آدم ها وقتى در معرض تعریق ناشى از 
اضطراب قرار مى گیرند، زمان بیشترى صرف 
تصمیم گیرى مى کنند و در نهایت 
تصمیمــات ریســک دار ترى مى 
گیرند. این بدان معنى است که اگر 
دیگر عرق نکنید، حتى درصورتى که 
اضطراب داشته باشید هم احتمال 
اینکه وقت کمترى صرف 
تصمیــم گیرى و 
انتخاب هاى 
یســک  ر
دارتــرى 

کنیــد 
بیشــتر  را 
مى کند. به عبارتى 
دیگر، اگر عرق نکنید ممکن است تصمیمات بى خطرترى 

بگیرید.

نخود فوایــد فراوانى دارد و مى توان گفت که براى ســالمت بــدن فوق العاده 
است، روشن شدن پوســت صورت، درمان عفونت هاى قارچى و تقویت رشد مو 

نمونه هایى از خواص نخود مى باشد.
نخود گیاهى اســت که خواص فراوانى دارد و براى سالمتى بدن عالى است. در 
گذشته از نخود در انواع غذاها استفاده مى شد اما متاسفانه امروزه نخود که بسیار 
مفید و پرانرژى است از سفره ایرانیان در حال حذف شدن است. نخود نوعى بنشن 
است که سرشار از پروتیین، فیبر و کربو هیدرات ها بسیار پیچیده است. دو نوع نخود 
وجود دارد:نخود زرد بیشتر در خاور میانه و آمریکاى شمالى و نخود سیاه (در هند، 

پاکستان و اتیوپى یافت مى شود.

دویدن چه بر روى زمین و چه بر سطح تردمیل، عالوه بر تناسب اندام به 
سالمتى شما منجر خواهد شــد. اگر هنوز در خصوص دویدن به عنوان 
بهترین کار براى کاهش وزن و رسیدن به اندام ایده آل خود شک دارید، 

این علل را از دست ندهید:
مراجعه کمتر به پزشک: کســانى که دویدن را وارد برنامه هاى هفتگى 
یا روزانه خود مى کنند، کمتر از ســایر افراد به بیمارى هاى مزمنى مانند 
سرطان روده بزرگ و ... مبتال مى شوند. همچنین شانس ابتال به سرطان 
سینه در زنانى که نسبت به بقیه زمان بیشــترى را به دویدن اختصاص 

مى دهند، 30 درصد کمتر است.
مصرف بیشتر کربوهیدرات ها: یک راه براى مصرف کربوهیدرات بیشتر 
دارید و تنها در صورتى که سوخت و ساز بدن تان را با فعالیت هاى فیزیکى 
مانند دویدن افزایش دهید، مى توانید بدون نگرانى از چاق شدن، غذاهایى 

مانند برنج و ماکارونى را مصرف کنید.
طول عمر بیشتر: کسى که بیشتر مى دود، نه تنها شانس بروز بیمارى ها 
و معلولیت ها را در خود کاهش داده اســت، بلکه فعالیت در سنین باالتر 
نیز براى او آسان تر اســت. دویدن، حتى براى یک بار در هفته مى تواند 

موهبت هایى چون افزایش عمر و سالمت بیشتر را به شما هدیه کند.
کاهش وزن موفق تر: دویدن، یکى از موثرترین ورزش ها براى سوزاندن 

کالرى هاى اضافه اســت. به عنوان مثال، یک فرد 70 کیلویى مى تواند 
850کالرى را با یک ساعت دویدن بسوزاند.

تقویت حافظه: این ورزش مفید، عامــل موثرى براى کاهش خطر ابتال 
به کاهش حافظه و زوال عقل به شــمار مى رود. برخى تحقیقات نشان 
داده اند که دویدن، از مغز در برابر آلزایمر محافظت مى کند و احتمال بروز 
آلزایمر را در افرادى که ســابقه این بیمارى در خانواده شان وجود داشته، 

کاهش داده است.
کاهش فشار خون: ورزش هایى مانند دویدن، ظرف چند هفته مى توانند 

فشار خون فرد را کاهش داده و به حد طبیعى اش برسانند.
استحکام استخوان ها: دویدن جزو ورزش هاى مقاومتى است و عالوه بر 
کمک به ساخت ماهیچه هاى قوى تر، به سالم ماندن استخوان ها حتى 

در افراد مسن کمک مى کند.
بهبود کیفیت خواب: دوندگان خواب بهترى نســبت به سایر افراد دارند. 
دویدن، افزایــش کیفیت خواب و در نتیجه کارایى بهتــر در طول روز را 

منجر مى شود.
کاهش اســترس: تالش کنید دویدن را جایگزین نشســتن و تماشاى 
تلویزیون کنید. این مساله عالوه بر کمک به سالمتى، منجر به افزایش 

سطح سروتونین در مغز مى شود که به کاهش استرس کمک مى کند.

د
س

م
ی
س
س
م
م
د
م
م
ط

م
ک

فواید دویدن براى سالمتى

اگر دیگر عرق نکنیم، چه اتفاقى برایمان مى افتد؟

آگهى تغییرات
شرکت کاویان سپهر سعد آباد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 865 و شناسه ملى 10860071980 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد پارسیان راد به کدملى 5329590450 بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت 
مدیره و فاطمه پارسیان راد به کدملى 5329947626 بسمت رئیس هیئت مدیره و خدیجه سعد آبادى به کدملى 5329589320 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. عزیز نورى پور به کدملى 1289482136 و مریم پارسیان راد به کدملى 5329840910 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1174513)

آگهى تغییرات
شرکت دژ آفرین فردا سهامى خاص به شماره ثبت 14452 و شناسه ملى 10260354502 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - نادر صدرالدین به 
شماره ملى 1281821004، سیدمهدى رفیعائى به شماره ملى 1283545047 و فهیمه پورحیدر شیرازى به شماره ملى 1285974883 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - فریدون قلمکاریان نژاد به شماره ملى 1285778650 به عنوان بازرس 
اصلى و حسن توکل نژاد به شماره ملى 1286993229 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1174505)

فواید فوق العاده استفاده 
از لیمو عمانى

ترى هاى روى پوســت همانجا باقى 
عرق به از بین رفتن باکترى هاى مضر 

تال به سنگ کلیه باالتر مى رود
ت نشــان داده تعریق ناشــى از ورزش 
اینصورت غیر ع سدیمى مى شود که در
باعث تشکیل سنگ کلیه در آنجا درار و

راین این امر به افزایش حجم خون و در 
یسک ابتال به بیمارى هاى قلبى 

ى کند. پس اگر دیگر 
سک ابتالیمان

لیه و هم به 
ى قلبى

ر مى 
موم 

ت 

روى رفتار دیگــران اثر مى گذارند. 
تحقیقات نشان داده زنان

بیشتر زمانى به مردان 
جذب مى شود که 
خاصى  ترکیب 
در عرق آن ها 
داشــته  وجود

 . شــد با

تحقیقات نشان داده آدم ها وقتى در معرض تعریق
اضطراب قرار مى گیرند، زمان بیشترى
تصمیم گیرى مى کنند و در
تصمیمــات ریســک دار ت
گیرند. این بدان معنى است
دیگر عرق نکنید، حتى درصو
اضطراب داشته باشید هم
اینکه وقت کمترى
گ تصمیــم
انتخا
ی ر
دار
کن
ب را 
مى کند. به
دیگر، اگر عرق نکنید ممکن است تصمیمات بى خ

بگیرید.

تعداد قابل توجهى از افراد هستند که بعد از گذشت مدتى از ازدواجشان متوجه 
مى شوند چقدر معیار، مالك و نگاه شان نسبت به ازدواج تغییر کرده است؛ عده اى 
از آن ها آمادگى نداشتن و انتخاب در شرایط نامناسب را عامل مهم تصمیم گیرى 
اشتباهشان در ازدواج مى دانند. افراد براى اینکه بتوانند ازدواج موفق و انتخاب 
صحیحى داشته باشند باید به دوراز هیجان زدگى و شتاب براى شناخت طرف 

مقابل تالش کنند و بر اساس معیارهاى درست و منطقى تصمیم بگیرند.

عالقه داشتن به تنهایى
نیاز به تنهایى و خلوت کردن حق هر فردى است. گاهى ما انسان ها نیاز داریم 
اوقاتى را در تنهایى و خلوت گذرانده و کارهاى موردعالقه مان را انجام دهیم اما 
اگر فردى دائماً نیاز به تنهایــى دارد و تنهایى را به بودن در کنار دیگرى ترجیح 
مى دهد و اغلب براى شرکت در مهمانى ها فرار مى کند، وقت ازدواجش نرسیده 

است.

وابستگى بیش از اندازه به خانواده
بعد از ازدواج اولویــت از خانواده و حتى پدر و مادر به همســر تغییر مى کند اما 
کسانى که به پدر و مادرشان وابســتگى افراطى دارند در زندگى مشترك دچار 
مشکل خواهند شد. وابستگى بیش ازاندازه چه براى مرد و چه براى زن، زیان بار 
اســت. وابســتگى بیش ازاندازه به والدین زمینه دخالت در زندگى زناشویى را 
فراهم مى کند. از طرف دیگر، این احســاس را در طرف مقابلتان ایجاد مى کند 
که خانواده تان از همسرتان مهم تر است؛ این مسئله پایه هاى زندگى را سست 
کرده و باعث کشمکش و جدایى مى شود. اگر چنین شخصیتى دارید تالش کنید 
شخصیت مستقل را در خود پرورش دهید تا بتوانید مسئولیت زندگى زناشویى 
را به عهده بگیرید و تا زمانى که احساس اســتقالل و عدم وابستگى نکردید، 

ازدواج نکنید.

عدم بلوغ فکرى
بلوغ فکرى یکى از موارد مهم در ازدواج است. مســلمًا بدون رسیدن به بلوغ 
فکرى و عقلى فرد آمادگى ازدواج ندارد. افرادى که نقاط قوت و ضعف خود را 
نمى شناسند، در زندگى هدف خاصى ندارند و نسبت به کار وزندگى شان تعهد و 
مسئولیت پذیرى ندارند، وقت ازدواج شان نیست. براى آنکه متوجه شوید به بلوغ 

فکرى رسیده اید یا نه به موارد زیر توجه کنید:
آیا مى توانید اولویت هاى زندگى تان را مشخص کنید و بر اساس اولویت هایتان 
تصمیم بگیرید؟ تحملتان در برابر سختى ها و مشــکالت چقدر است؟  چقدر 
مسئولیت پذیر هستید؟ آیا در خانه و محل کار در برابر مسئولیت هایتان متعهدید؟ 
آیا مى توانید بین کار و خانواده و خانواده و دوستانتان تعادل برقرار کنید؟در زمان 

عصبانیت چقدر مى توانید بر خشمتان غلبه کنید؟
اگر جواب درست و منطقى براى سئواالت باال نداشتید، باید بدانید که به بلوغ 

فکرى نرسیده اید و نباید ازدواج کنید.

عدم ثبات در تصمیم گیرى
یکى از خطرناك ترین شرایط براى انتخاب همســر زمانى است که احساس 
مى کنید قدرت تصمیم گیرى ندارید. افراد بى ثبات معموًال حالت تردید و دودلى 
دارند، از انتخاب خود مطمئن نیستند و دم دمى مزاج هستند. آن ها هرلحظه امکان 
دارد که با گرفتن تصمیمى پشیمان شوند. این دسته افراد تازمانى که دچار بى 
ثباتى هستند نباید ازدواج کنند زیرا به دلیل عدم ثبات در تصمیم گیرى ممکن 

است بعد از ازدواج، از انتخابشان پشیمان شوند.

خواص بى نظیر نخود

ممکن است احمقانه به  نظر برسد اما بسیار رایج است. در برهه اى از زندگى ممکن 
است براى بسیارى از افراد به طور تصادفى چنین اتفاقى رخ داده باشد. اطالعات 
مربوط به خوردن پالستیک حیرت انگیز است. نتایج بررسى دانشگاه نیوکاسل، 
استرالیا نشان داد، افراد ممکن است هر هفته مقادیرى از پالستیک معادل اندازه 

یک کارت اعتبارى مصرف کنند.
نتایج این تحقیق مشــخص کرد که منبع اصلى پالستیک، آب آشامیدنى است. 
سطح باالیى از پالســتیک نیز مربوط به غذاهاى دریایى است. از آنجا که آن ها 
اغلب به طور کامل مصرف مى شوند، میکروپالستیک هاى بالقوه در سیستم خود 

را به بدن ما منتقل مى کنند.
با توجه به این که پالستیک ها به بخشى جدایى ناپذیر از عادات مصرف و تولید ما 
تبدیل شده اند، جدا کردن راه خود از آن ها دشوار است. طبق گزارش سازمان ملل 
متحد (UNEP)، در هر دقیقه یک میلیون بطرى نوشیدنى پالستیکى خریدارى 
مى شــود. این گزارش همچنین واقعیت شگفت انگیز دیگرى را برجسته مى کند 

نیمى از پالستیک تولید شده یکبار مصرف هستند.
پالستیک به محیط زیست از جمله زندگى دریایى آسیب مى رساند. اما اگر همان 
پالستیک به هر شــکلى وارد بدن شما شــود، چه اتفاقى مى افتد؟ وقتى به طور 

تصادفى پالستیک مى خورید، چه اتفاقى براى بدن شما رخ مى دهد؟
بدن ما سعى مى کند پالســتیک هایى که به طور اتفاقى مصرف شــده را از بین 
ببرد. نگران نباشــید! با مقدار کمى پالســتیک در بدن خود مشــکلى نخواهید 
داشت؛ ذرات کوچک پالســتیک -کوچکتر از دانه کنجد- ریزپالستیک نامیده 
مى شوند. نتایج یک مطالعه در سال 2019 نشان داد که بر اساس جنسیت و سن، 
آمریکایى ها ســاالنه بین 39 هزار تا 52 هزار میکروپالستیک مصرف مى کنند. 
افرادى که از بطرى آب پالستیکى استفاده مى کنند ممکن است ساالنه 90 هزار 

میکروپالستیک اضافى مصرف کنند.
اکثر مقادیر کم پالســتیک که به  طور تصادفى مصرف مى کنید پس از یک روز 
یا بیشتر بدن شــما را ترك مى کند زیرا بدن به  طور طبیعى براى خالص شدن از 
آلودگى ها فعالیت مى کند. با این حال، مصرف منظم پالستیک ممکن است منجر 

به عوارض جانبى بالقوه شود.
نتایج تحقیقات منتشرشــده در مورد مواد غذایى نشــان مى دهد، مواد شیمیایى 
موجود در پالستیک مى توانند به  راحتى از طریق غذاهاى مایکروویو شده وارد بدن 
ما شوند. خوردن برخى از این مواد شیمیایى مى تواند منجر به آسم، سرطان، سقط 
جنین و زایمان زودرس و نابارورى در مردان شوند. بدیهى است که دالیل زیادى 

براى اجتناب استفاده از پالستیک وجود دارد.

اگر به طور اتفاقى پالستیک بخورید...

م سلول را در بسیارى
ــلول سرطانى 

 و به عنوان 
 بیوتیک 
 مى کند.
ک تن

ـیدفولیک، 
 اسید آمینه، 

ى مواد معدنى 
ـیم، آهن، 

ر، پتاسیم 
ـه تولید 
ى جدید 

د.

ى
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لیموى عمانى تحرك جسمى را افزایش مى دهد، از
پوکى استخوان جلوگیرى کرده و استخوان ها،

عضالت و دندان ها را تقویت مى کند.

آگ

در چه شرایطى 
نباید ازدواج 

کرد؟

ی
و

یطى 
واج 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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موال على (ع)پروردگارند. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان
م.الف:1175638

شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر :
موضوع: اجراى حدود 30 کیلومتر عملیات شبکه گذارى پلى اتیلن (اقطار 63 الى 160 میلیمتر)، ساخت و نصب 50 مورد انشعاب پلى فوالدى 

و 250 مورد انشعاب پلى اتیلن به صورت پراکنده در سطح مناطق 6 ، 3 و 1 اصفهان و توابع
به شــماره فراخوان (   2000091138000093  ) مورخ (1400/05/16) را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت  (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شــرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در 

پایگاه ملى مناقصات 53093500 مورخ 1400/05/16مى باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت13:00 روز شنبه  تاریخ 1400/05/16 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00روزسه شنبه تاریخ  1400/05/26مى باشد.
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 1400/06/06 مى باشد.

- زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 00: 10 روزیکشنبه تاریخ 1400/06/07 مى باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:1,664,000,000 مى باشد.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5  تاسیسات و تجهیزات الزامى مى باشد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : آدرس شرکت گاز استان 

اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك-  امور قراردادها و تلفن (داخلى 2466) 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: 
850 زندانى جرایم غیر عمد در اصفهان وجود 
دارد که اگر هر هیئــت در ماه محرم و صفر 
براى آزادى یک زندانى تالش کند، وضعیت 

خوبى خواهیم داشت.
اسدا... گرجى زاده با اشاره به برنامه هاى ستاد 
دیه اســتان اصفهان براى ماه محرم و صفر 
اظهار داشــت: در این زمینه در نظر داریم از 

ظرفیت ها و بــرکات این ماه بــراى آزادى 
زندانیان جرایم غیرعمد استفاده کنیم.

وى با بیان اینکه طرح ویژه ستاد دیه استان 
اصفهان براى آزادى زندانیــان در محرم و 

صفر امســال آزادى یک زندانى توسط یک 
هیئت است، ابراز داشت: باید توجه داشت که 
پیام امام حسین (ع) نیز آزادگى بوده است و 
هیئات مى توانند با آزادى زندانیان آنها را به 

زندگى برگردانند.
مدیرعامل ســتاد دیه استان اصفهان افزود: 
مردم و هیئــات مى توانند هزینه هاى اطعام 
محرم را براى آزادى زندانیان پرداخت کنند 
که در شرایط فعلى با توجه به شیوع کرونا این 

امر به راحتى امکان پذیر است.
وى با بیان اینکه از اول امسال تاکنون 235 
نفر زندانى جرایم غیرعمد در استان اصفهان 
آزاد شده اســت، اضافه کرد: این زندانیان با 
اعتبــار 186 میلیارد تومان کــه 50 میلیارد 

تومان آن گذشت شکات بوده آزاد شده اند.
گرجى زاده با بیان اینکــه مردم نیز از ابتداى 
سال جارى تاکنون 24 میلیارد تومان به ستاد 
دیه کمک کرده اند، ابراز داشت: از این میزان 
تاکنون 17 میلیــارد و 200 میلیون تومان 
وصول شده اســت، همچنین 3.5 میلیارد 
تومان نیز مردم با مراجعه به ستاد دیه پرداخت 

کرده اند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر 850 زندانى 
جرایم غیرعمد در زندان هاى استان اصفهان 
نیازمند کمک خیران هســتند، اضافه کرد: 
براى آزادى این زندانیان 900 میلیارد تومان 

اعتبار نیاز است.

مدیر عامل ستاد دیه استان خواستار شد

هرهیئت مذهبى اصفهان
 یک زندانى را آزاد کند

اعضاى مجمع سالیانه عمومى بانک توسعه تعاون به 
ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى صورت هاى 
مالى مربوط به فعالیت بانک در ســال 99 را مورد 

بررسى و تایید قرار دادند.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در 
تبیین عملکرد بانک در سال مالى 99 عنوان نمود: 
219 هزار میلیارد ریال تســهیالت به تعاونگران، 
کارآفرینان و عموم مردم پرداخت شده است و منابع 
سپرده اى بانک نیز با رشد 56 درصد نسبت به سال 

گذشته همراه بوده است.
وى افزود: پرداخت 25 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایى و عشایرى، 33 هزار میلیارد 
ریال تســهیالت بند الف تبصــره 18 و ماده 52 
الحاق(2) و نیز 16 هزار میلیارد ریال تســهیالت 

خرید تضمینى گندم از جمله اقدامات توســعه اى 
بانک توسعه تعاون بوده است.

مهدیان در ادامه به پرداخت 11 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج جوانان و معرفى 
شدگان کمیته امداد، سازمان بهزیستى، بنیاد شهید 
و سایراشــاره نمود و افزود: بانک در جهت حمایت 
از مشــاغل آســیب دیده در کرونا نسبت به امهال 
تسهیالت به میزان 800 میلیارد ریال اقدام نموده 

است.
وى به تداوم رفتار حرفه اى بانــک در عدم اضافه 
برداشت از حســاب بانک مرکزى براى پنجمین 
سال پیاپى اشاره نمود و در ادامه گفت: شعب بانک 
در اقدامى دیگر عاملیت صدور اسناد خزانه اسالمى 

به ارزش 400 هزار میلیارد ریال عهده دار بوده اند.

مهر تأیید بر صورت هاى مالى سال 99 
بانک توسعه تعاون

تاالر هنر(دفتر تخصصى تئاتر) وابســته به سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشــى شــهردارى با همکارى 
حوزه هنرى استان اصفهان با هدف بهره گیرى از آثار 
مکتوب نمایشى و پژوهشى در حوزه کمدى و انواع آن 
و ضرورت تولید هر چه بیشــتر در این گونه تئاترى به 

برگزارى جشنواره "خندستان" اقدام کرده است.
دبیر جشنواره نمایشنامه نویسى خندستان، احیاى تئاتر 
کمدى اصفهان و تثبیت در ســطح ملى را مهم ترین 

هدف برگزارى این جشنواره عنوان کرد.
سعید امامى، اصفهان را خواستگاه کمدى در کشور نامید 
و گفت: با توجه به شرایط کرونایى و اینکه پیش بینى 
مى شد تا پایان سال، شرایط اجراى جشنواره به صورت 
حضورى فراهم نشود، تصمیم گرفتیم امسال جشنواره 
نمایشنامه نویسى کمدى "خندستان" را برگزار کنیم.

وى ادامه داد: جشنواره خندستان پیشتر در چهار دوره 
برگزار شده که در دو دوره آن، مسابقه نمایشنامه نویسى 
نیز وجود داشته که به این واسطه در فراخوان جشنواره 

از عنوان سومین جایزه نمایشنامه نویسى استفاده شده 
است. وى مهم ترین پیامد جشنواره خندستان را تثبیت 
تئاتر کمدى در اصفهان عنوان کرد و گفت: کمدى را 
مى توان خالق ترین صنعت اصفهان معرفى کرد که 

توانایى تولید ثروت براى شهر را دارد.
مدیر تاالرهنر اصفهان با اشاره به اهمیت بحث پژوهش 
در کنار کمدى تصریح کرد: بخش جنبى جشنواره به 
مقوله پژوهش اختصاص دارد که در دو قسمت برگزار 
مى شــود که یک بخش آن به مقاله، جستار و تجربه 
نگارى با موضوع کمدى اختصاص داشــته و بخش 
دیگر آن به مطالعه درباره زنــده یاد مهدى ممیزان از 
بزرگ ترین کمدى نویسان استان و کشور به عنوان 

یک چهره شاخص تئاتر کمدى مربوط مى شود.
امامى خاطرنشــان کرد: عالقه مندان به شرکت در 
این جشــنواره تا 15 مهرماه مهلت ارســال آثار دارند 
که براى کسب اطالعات بیشــتر مى توانند به سایت

 www. Khandestan-isf.ir مراجعه کنند.

احیاى تئاتر کمدى اصفهان با جشنواره خندستان

رئیــس مرکــز ســنجش، پذیــرش و امــور 
فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمى گفت: بسیارى 
از زیرســاخت ها، امکانات و مجموعه هایى که در 
دانشگاه آزاد اسالمى شکل گرفته اند، بخش مهمى 

از منابع قدرت نرم را تکمیل کرده اند.
بهروز طهماسب کاظمى در حاشیه بازدید از فضاى 
آموزشى، پژوهشى و زیرساخت هاى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد اظهار کرد: در منابع مدیریتى 

آینده نگــر، منابع قدرت 
نــرم در زیبایى، شــکوه 
و خیرخواهــى تعریــف 
شــده که هرگاه این سه 
در جوامع کنــار هم قرار 
گیرنــد، آن جامعه داراى 

قدرت نرم خواهد شد.
و  زیرســاخت ها  وى 
امکانات دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد را 
کم نظیر و غیر قابل قیاس 

با بسیارى از دانشگاه هاى سطح کشور و حتى بین 
دانشگاه هاى بین المللى دانســت و افزود: بسیارى 
از زیرســاخت ها، امکانات و مجموعه هایى که در 
دانشگاه آزاد اسالمى شکل گرفته اند، بخش مهمى 
از منابع قــدرت نرم را تکمیــل کرده اند. همچنان 
که وقتى به مجموعه عظیم واحــد نجف آباد نگاه 
مى کنیم، حداقل چیزى که در نگاه نخســت قابل 
مشاهده بوده زیبایى، شــکوه و عظمت این واحد 

دانشگاهى است.
رئیــس مرکــز ســنجش، پذیــرش و امــور 
فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمى با برشمردن 
توسعه آرمان گرایى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آبــاد و نگاه بــه افق هاى آینده گفــت: ارائه 
طرح هاى اثربخــش و عملیاتى در حل مســائل 
و مشــکالت کالن کشــور و صنعت جــزء منابع 

خیرخواهى و نشان دهنده کامل شدن ظرفیت و به 
حد اعالرسیدن منبع قدرت نرم در وجه خیرخواهى 

این واحد دانشگاهى است.
دکترطهماسب کاظمى وجود هیئت علمى جوان و 
داراى نشاط علمى در دانشــگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد را بســیار مفید و موثر در پیشــبرد هرچه 
بهتر اهداف این واحد دانشــگاهى دانست و ادامه 
داد: واحد نجف آباد ازجمله دانشگاه هایى است که 

در حوزه پیشرفت و توسعه علم و فناورى در کشور 
مى تواند با تفکر آرمان گرایانه و بزرگ پیشرفت هاى 

چشم گیرى در سطح بین المللى داشته باشد.
وى تقویت روحیه آرمان گرایانه بین اعضاى هیئت 
علمى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد را کار 
بسیار مهم و حائز اهمیت عنوان کرد و توضیح داد: 
با وجود زیرساخت هاى بسیار خوبى که در این واحد 
دانشــگاهى وجود دارد؛ اگر آرمان گرا نشود بعد از 
مدتى دچار فرسودگى خواهد شد؛ بنابراین ابتدا باید 
با فکر و برنامه ریزى دقیق آرمان ها را تعریف کنیم. 
ظرفیت براى تعریف آرمان ها و اهداف بزرگ و ایجاد 
نظام هاى جدید به منظور پیشرفت علمى در این واحد 
دانشگاهى کامًال فراهم است و مدیران دانشگاه باید 
با استفاده از تجربیات دیگر دانشگاه ها و به کارگیرى 

آنها در پیشرفت هرچه بیشتر تالش کنند.

زیرساخت هاى دانشگاه آزاد 
منابع قدرت نرم را تکمیل کرده اند

با اجراى 760 متر لوله گذارى، مشکل قطعی 
و افت فشارآب در شهرك ســیمرغ خورزوق 

رفع شد.
مدیر امور آب و فاضالب منطقه برخوار با اعالم 
این خبر گفت: در مدت چهار روز 760 متر لوله 
با قطر 200 میلیمتر از حد فاصل بلوار قائم مقام 
فراهانی خورزوق تا انتهاي فازهاي 2 و 3 اجرا و 

به دو نقطه از شهرك سیمرغ متصل شد.
احمد رضا مهرجو با اشــاره به این که فازهاى 
2 و 3 شهرك ســیمرغ جزء مناطقى بود که با 
افزایش شدید دماي هوا و باال رفتن مصرف آب 
شهروندان در دو ماه اخیر با افت شدید و قطعى 
آب مواجه شده بود افزود: در این مدت سعى شد 
با اعزام تانکرهاى آبرســانى سیار، مشکالت 

ساکنان این شهرك برطرف شود.
وى عنوان کرد: همچنین با هدف پاك سازى 
شــبکه هاى فاضالب از سوســک و حشرات 
موذى، این امور اقدام به سم پاشى منهول هاى 
فاضالب شهرستان برخوار کرده و قرار است در 
مدت 45 روز، بیش از 8 هزار منهول فاضالب 

سم پاشى شود.
شایان ذکر اســت پیش از این نیز در ماه هاى 
اردیبهشت و خرداد ســال جاري تعداد 8 هزار 
و 800 منهول فاضالب در منطقه برخوار ســم 

پاشی شده بود.

رفع مشکل قطعی و افت 
فشارآب شهرك سیمرغ 

شرکت ذوب آهن اصفهان با تولید و مصرف گاز هاى فرآیندى 
عالوه بر خودکفایى در مصرف برق ساالنه بیش از 60 درصد 

در مصرف گاز طبیعى صرفه جویى مى کند.
مدیر انرژى و بهینه ســازى مصرف ســوخت شرکت ذوب 
آهن گفت: ساالنه در این واحد تولیدى بیش از 800 میلیون 
متر مکعب گاز فرآیندى تولید مى شود که با این میزان تولید، 

دغدغه قطع یا کاهش حامل هاى انرژى را نخواهیم داشت.
اصغر امینى 75 درصد از تولید فوالد در دنیا را از طریق روش 
کوره بلند بیان کرد و گفت: با استفاده از این روش صرفه جویى 
باالى 60 درصد در حامل هاى انرژى به دست مى آید، در حالى 
که در کشورمان تنها 10 درصد از این روش براى تولید فوالد و 

90 درصد از روش احیاى مستقیم استفاده مى شود.
وى افزود: در روش کوره بلند گاز هاى فرآیندى از دو طریق 
تولید گاز در کوره هاى بلند و باترى هاى کک سازى تولید و با 
استفاده از شبکه 7 کیلومترى به نیروگاه برق منتقل مى شود 

تا برق مورد نیاز به میزان 220 مگاوات بر ساعت تولید شود.
مدیر انرژى و بهینه سازى مصرف سوخت ذوب آهن گفت: 
جلوگیرى از آالیندگى هاى زیســت محیطى ناشى از انتشار 
گاز، مصرف بهینه انرژى و صرفه جویى در مصرف حامل هاى 

انرژى از مهمترین مزایاى این طرح است.

صرفه جویى 60 درصدى گاز 
در ذوب آهن

مدیرکل عشایر اصفهان گفت: پنج هزار ُتن انواع علوفه براى 
مصرف دام عشایر در فصول پاییز و زمستان ذخیره شد.

مختار اسفندیارى افزود: همه ساله ذخیره سازى علوفه در نیمه 
اول سال براى مصرف دام عشایر در روزهاى سرد سال انجام 
مى گیرد تا  شاهد رخداد مشکلى براى تغذیه دام عشایر  نباشیم. 
وى با بیان اینکه بارش کم در امســال عامل  کاهش رویش 
گیاهان و غذاى دام در مراتع شــد، تصریح کرد:علوفه ذخیره 

و انبارشده در موعد مقرر در اختیار عشایر قرار خواهد گرفت.
مدیرکل عشایر اصفهان  به افزایش آبرسانى سیار در روزهاى 
گرم گذشته اشــاره کردو افزود: روزانه  افزون بر یک میلیون 
لیتر آب به وسیله 10 دستگاه تانکر آب در بین جمعیت عشایر 
توزیع میشد. اسفندیارى با تأکید بر اهمیت احداث مجتمع هاى 
آبرســانى در اســتان، گفت:  10 طرح مجتمع آبرسانى آب 
آشامیدنى عشایر مهر امسال افتتاح خواهد شد که  مقدار آبدهى 
تقریبى آنها 30 لیتر بر ثانیه است. وى با اشاره به تأمین و توزیع 
گوشت قرمز موردنیاز استان به میزان 50 هزار رأس بز ومیش  
گفت:  خریدارى یک میلیون رأس دام عشایر توسط شرکت 

پشتیبانى امور دام امسال پیش بینى شد.
مدیرکل عشایر اصفهان اضافه کرد: این اقدام  ضمن تأمین 
مایحتاج مردم، کاهش واردات گوشت قرمز را از کشورهاى 

خارجى نظیر برزیل و ارمنستان در بر دارد.

5000 ُتن علوفه براى 
دام عشایر ذخیره شد

رئیس اداره اوقــاف وامور خیریه شهرســتان اصفهان 
گفت: طرح «مهر تحصیلى» شــامل اعطاى بسته هاى 
لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند کشور، توسط سازمان 

اوقاف و امور خیریه اجرا مى شود.
حجت االسالم بیدرام  بیان کرد: ســازمان اوقاف و امور 
خیریه به  منظور تسهیل در جذب مشارکت هاى مردمى 
در طرح مهر تحصیلى ، شماره حساب  هاى اختصاصى را 

براى هر استان معرفى کرده است.
 وى افزود : هر ســاله در آستانه شــروع سال تحصیلى 

جدید، طرح «مهر تحصیلى» شــامل اعطاى بسته هاى 
لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند کشــور، توســط 

سازمان اوقاف و امور خیریه اجرا مى شود.
حجت االسالم بیدرام  تصریح کرد: سازمان اوقاف و خیریه 
در اجراى طرح رزمایش همدلى و کمک هاى مؤمنانه  بنا 
به توصیه رهبر معظم انقالب ، با عنوان خیزش عمومى 
براى کمک به افراد آسیب دیده از بیمارى کرونا رزمایش 
ضیافت همدلى  و بسته هاى بهداشــتى را تهیه و توزیع 
کرد و تهیه بسته هاى مهر تحصیلى واجراى طرح شمیم 

حسینى  نیز در همین راستا مى باشد .
رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان اصفهان  با اشاره 
به آثار و خدمات وقف درزمینه کمــک به دانش آموزان 
نیازمند اظهار داشت: با توجه به کاهش درآمد خانواده هاى 
کم برخوردار متأثر از کرونا امسال اهتمام جدى ترى براى 
مهر تحصیلى داریم .  این طرح از نیمه دوم شهریور باهدف 
اجراى صحیح و امینانه نیــات واقفین مرتبط با کمک به 
تحصیل دانش آموزان مستعد و کم برخوردار و بازمانده از 

تحصیل  در سراسر کشور اجرا مى شود.

اجراى  طرح «مهر تحصیلى» در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جریان بازدید از روند 
اجراى پروژه فوالدســازى شــرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیارى با اختصاص بودجه 1200 میلیارد 
ریالى از سوى شــرکت فوالد مبارکه براى اجراى پروژه 

فوالدسازى سفیددشت موافقت کرد.
حمید رضا عظیمیان در این بازدید با تأکید بر ضرورت رفع 
موانع، ضمن صدور مجوز تزریق هزار و 200 میلیارد ریال 
نقدینگى و تسهیل در ترخیص کاالهاى گمرکى مورد نیاز 
جهت تسریع در اجراى پروژه فوالدسازى شرکت فوالد 

سفیددشــت، اظهار کرد: مقام معظم رهبرى همواره بر 
اهمیت تولید تأکید داشته اند و این دیدگاه بسیار ارزشمند 
و قابل تقدیر است. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ابراز 
امیدوارى کرد: با روى کار آمــدن دولت جدید و با توجه 
به اینکه پروژه فوالدسازى شــرکت فوالد سفیددشت 
در منطقه محروم در حال اجراســت، نبایــد دوران گذار 
باعث تأخیر در اجراى این پروژه شــود؛ هدف از اجراى 
چنین پروژه هایى در مناطق محروم، پیشــرفت و توسعه 

همه جانبه در سطح منطقه و کشور است.

حمایت فوالد مبارکه از اجراى پروژه فوالدسازى سفیددشت


