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عادت هاى ناسالمى
که باید از چشم هایتان 

دور شوند

بهبود وضعیت اشتغال در استان اصفهان
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برنامه هاى 
توسعه اى براى 
85 محله اصفهان

اشعه فرابنفش خورشید یکى ازخطرناك ترین 
عوامل براى آسیب به چشم ها و پلک است. 
قرار گیرى در معرض نور خورشید منجر به 

برفکورى، آب مروارید، دژنراسیون ماکوال و 
ناخنک چشم و حتى سرطان پلک ...

اجراى طرح «توســعه و تحول اجتماع محور» 
در 85 محله اســتان اصفهان روز پنج شــنبه با 
حضور على آقامحمدى عضو مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام در اســتاندارى اصفهــان آغاز 
شــد.در قالب این طــرح که بــراى محله هاى

کم  برخوردار اســتان اصفهان اجرا مى شود مقرر 
است برنامه هاى توســعه اى مانند تهیه مسکن، 
ارائه خدمات ضــرورى، آموزش، اشــتغالزایى، 
توانمندسازى، بهداشــت و درمان انجام شود.در 
این طرح به منظور توانمندســازى شهروندان از 

ظرفیت آنان با ...

 ورود بخش خصوصى به تکمیل خط  ورود بخش خصوصى به تکمیل خط 22 مترو اصفهان  مترو اصفهان 
رئیس شوراى شهر خبر از بررسى یک پیشنهاد با توجه به هزینه هاى سنگین احداث پروژه مترو داد؛رئیس شوراى شهر خبر از بررسى یک پیشنهاد با توجه به هزینه هاى سنگین احداث پروژه مترو داد؛
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان تشریح کرد

فرهاد مجیدى از استقالل نمى رود
فرهاد مجیدى تصمیمى براى کناره گیرى از سرمربیگرى تیم فوتبال 

استقالل ندارد.
تیم فوتبال اســتقالل در فصل گذشــته لیگ برتر روزهاى پر فراز و 
نشیبى را پشت سر گذاشــت. این تیم فصل را با محمود فکرى آغاز 
کرد؛ اما نتایج ضعیف آبى پوشان باعث شد این مربى جاى خودش را 

به فرهاد مجیدى بدهد. کاپیتان سابق...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شایعه 
رهاسازى فاضالب 
در فضاى سبز شهر 

کذب است

دلتا، نگران کننده ترین سویه در جهان
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منصوریان سرمربى منصوریان سرمربى 
صنعت نفت شدصنعت نفت شد
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مدیرکل مدیریت مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى:بحران استاندارى:

در کشور در کشور 
استانى به شدت استانى به شدت 

اصفهان مشکل اصفهان مشکل 
آب ندارد آب ندارد 

سخنگوى ستاد مقابله با سخنگوى ستاد مقابله با 
کرونا:کرونا:

از آبان فوتى ها از آبان فوتى ها 
کم مى شودکم مى شود

 محمد صادقى: 
مرگ «پیمان» مخاطب 

را شوکه کرد

شرکت پاالیش  نفت  اصفهان در نظر دارد انجام خدمات  ذیل  را بر اساس شرایط  زیر به   پیمانکار واجد  شرایط 
 واگذار نماید.

1-  مشخصات مناقصه:   
موضوع: عملیات نگهداري و تعمیرات خط انتقال 230 کیلو ولت و پست برق 230/33 کیلو ولت طرح   1-1

جنوبی شرکت
محل انجام خدمات : شرکت پاالیش نفت اصفهان  1-2

مبلغ برآورد تخمینی کارفرما :  000،000،000، 120 (به حروف : یکصد و بیست میلیارد) ریال  1-3
مدت انجام کار : 36 ماه  1-4

سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 000،000، 317، 1 (به حروف: یک میلیارد و سیصد و هفده میلیون) ریال   1-5
و تضمین انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادي

2- شرایط متقاضی
دارا بودن گواهینامه معتبر در رشته نیرو با رتبه حداقل 4 از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  2-1

داشتن سوابق کاري مرتبط و معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در 5 سال گذشته.  2-2
داشتن کد اقتصادي و شناسه ملی  2-3

 OHSAS- 18001 محیط زیست و ISO - 14001 داشتن گواهینامه هاي) HSE داشتن سیستم مدیریت  2-4
(HSE ایمنی و بهداشت و یا گواهینامه سیستم مدیریت

کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابی کیفی.  2-5
داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  2-6
پیمانکاران داراي طرح طبقه بندي مشاغل در اولویت می باشند.  2-7

3- نحوه درخواست شرکت در مناقصه
از کلیه شرکتهاي واجد شرایط که داراي صالحیت الزم و آمادگی انجام کارهاي مذکور می باشند، دعوت   3-1
به عمل می آید ضمن ارسال نامه معرفی و اعالم آمادگی جهت حضور در مناقصه فوق الذکر از طریق دورنگار 
33964871-031 ، به سایت شرکت پاالیش نفت اصفهان به نشــانی www.Eorc.ir مراجعه و در قسمت 
فراخوان ها و فرمهاي مرتبط نسبت به دریافت فرم پذیرش و ارزیابی پیمانکاران/مشاوران (اشخاص حقوقی) 
اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهی، پرسشنامه تکمیل شده موصوف را به همراه سوابق 
و مدارك جدید و معتبر خود، مندرج در فرم مزبور به نشانی الکترونیکی ERS@Eorc.ir کمیته بررسی منابع 

پیمانکاري و اسناد ارسال فرمایند.
در صورت عدم به روز رسانی به موقع و یا کامل نبودن پرونده، هیچگونه مسئولیتی متوجه این کمیته نبوده و   3-2
در صورت بررسی، مالك صرفاً مستندات واصله ظرف مهلت مقرر خواهد بود. ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفنهاي 5-33964324 و در صورت عدم پاسخگویی با شماره تلفن 33964323 - 031 تماس حاصل گردد.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 
عمومی یک مرحله اي شماره  19 /  00  /م 

روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان

 ،(ISO-9001, ISO/TS-29001) داراي گواهینامه بین المللی سیستم هاي مدیریت کیفیت
(OHSAS-18001) ایمنی و بهداشت حرفه اي ،(ISO-14001) زیست محیطی

اصفهان - کیلومتر 5 جاده تهران    صندوق پستی 415-81465   کدپستی : 8335113115

شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد خدمات حمل و نقل خود اعم 
از درون شهرى و برون شهرى و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را براى مدت 
هشت ماه از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. از متقاضیان محترم درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه 
حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1400/07/3 از ســاعت 8 الى 16 به نشانى 
اصفهان، خیابان کاوه، جنب خیابان استاد فالطورى (جنب بانک ملت) مراجعه 

نمایند. 031-34921066 

آگهى شرکت
 در مناقصه عمومى دو مرحله اى

روابط عمومى شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

نوبت اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 888/ ش مورخ 1400/05/03 شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد بهره بردارى از تابلوهاى تبلیغاتى به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومى به واجدین 

شرایط به مدت 5 سال واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به واحد حسابدارى 
شهردارى مراجعه و پیشــنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/07/10 به 

دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.

احمد رضا پرى تبار- سرپرست شهردارى شاهین شهر

آگهى مزایده عمومى 
(نوبت اول)

چاپ اول

مبلغ پایه ماهیانهعنوانردیف
بهره بردارى از تعداد 9 عدد تابلوى تبلیغاتى با ابعاد 5×3 1

(بیلبورد) در قالب اجاره بها
151,000,000ریال

بهره بردارى از تعداد 50 عدد تابلوى تبلیغاتى با ابعاد 4×3 2
(استرابورد) در قالب اجاره بها

183,500,000ریال

م الف: 1188392
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خاطمرگ«پیمان»مخاطبمرگ «پیمان» مخاطب  ان بگ پی ر
درا شوکه کرد ک که ش را و کردر شوکه را

گفتگوى خواندنى با بازیگر جوان سریال «افرا»

ن
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ســخنگوى وزارت دفاع آمریکا در دولت ترامپ اذعان 
کرده است که کاخ ســفید پس از حمله موشکى ایران 
به پایگاه نظامیان آمریکایى در عراق (عین االســد) از 
پنتاگون خواسته است تا انتشــار آمارها و گزارش هاى 
مربوط به خسارات و آســیب هاى مغزى وارد شده به 
نظامیان امریکایى را به تأخیر بیاندازد و این خسارات و 

آسیب ها را کوچک نشان دهد.
آلیسا فرح افزود: ادعاهاى کاخ سفید درباره خسارات و 
صدمات این حمله در شرایطى بود که بعداً مشخص شد 
بیش از 100 سرباز آمریکایى در این حمله موشکى که 
هشتم ژانویه 2020 به دو پایگاه در عراق صورت گرفت، 

دچار آسیب مغزى شدیدى شدند.
گاردین نوشت: تقریبًا 80 درصد زخمى هاى آمریکایى 
در این حمله موشکى توانســتند طى چند روز به محل 
کار خود بازگردند، امــا ده ها نفر مجبور شــدند براى 
درمان بــه آلمــان رفته و ســپس به آمریــکا منتقل 

شوند.
فرح در ادامه افــزود: زمانى که ترامــپ ادعا کرد پس 
از این حمله هیچ گونه خســارات و آســیب هاى جانى 
جدى وجود نداشــته، حرفش تا حدى درست بود، البته 
تا وقتــى که ما این حقایــق را به رئیــس  جمهور ارائه 

کردیم.

در حالى که قیمت پروازهاى اربعین اعالم شده است، برخى 
ایرالین هاى داخلى اقدام به عرضه این بلیت باالتر از نرخ 
مصوب در کنار قیمت هاى نجومى ایرالین هاى خارجى 
کرده اند. براساس توافق هاى صورت گرفته بین سازمان 
هواپیمایى کشورى و شرکت هاى هواپیمایى داخلى مقرر 
شــد بلیت پروازهاى اربعین کمتر از پنج میلیون تومان به 
زائران ایرانى فروخته شود. این خبر در حالى اعالم شد که 
برخى از ایرالین هاى بلیت پروازهاى خود را باالتر از سقف 

نرخى تعیین شده عرضه کرده اند.
به عنوان مثال یکــى از ایرالین ها قیمت بلیت هواپیماى 
تهران-نجف در روز چهارشــنبه 31 شــهریور ماه را پنج 

میلیون و 292 هزار تومان تعیین کرده است و جالب تر اینکه 
چرا این پرواز تنها پرواز چارترى بوده و دقیقًا یکى از تنها 
پروازهایى بوده که باالتر از نرخ مصوب عرضه شده است.  
آیا این نرخ ها به آشفته شــدن بازار از سوى ایرالین هاى 
داخلى دامن نمى زند؟ و اساسًا این سئوال مطرح مى شود 
که در اربعین امسال با وجود تعیین محدودیت پذیرش 30 
هزار زائر ایرانى از سوى عراق و نبود مشکل براى پشتیبانى 
کامل از این پروازها از سوى ایرالین هاى داخى، چه نیازى 
به پروازهاى گرانقیمت و لوکس آن هــم براى زیارت و 
حضور زائران در عراق براى شرکت در مراسم اربعین وجود 

دارد؟

تالش براى سانسور 
خسارات حمله به عین االسد

گرانفروشى
 پروازهاى اربعین 

قطعاً از اول مهر اما...
حسن شــربتدار، سرپرست معاون     رکنا |
پرورشــى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش 
درباره زمان آغاز به کار مدارس گفته است:  تالش 
مى کنیم با واکسیناسیون معلمان و برنامه ریزى 
مناسب، بازگشایى مدارس به دور از هرگونه آسیب 
رخ دهد، اما شروع سال تحصیلى قطعاً از اول مهر 
خواهد بود. البته شروع ســال تحصیلى الزامًا با 
بازگشایى حضورى مدارس همزمان نمى شود. 
یعنى شروع سال تحصیلى از اول مهر خواهد بود، 
اما ممکن است بازگشایى حضورى مدارس از آبان 

یا آذر انجام شود.

از آبان فوتى ها کم مى شود
علیرضا رئیسى، سخنگوى ستاد    انتخاب |
مقابله با کرونا گفت کشــور از اوج شیوع در موج 
پنجم این بیمارى عبور کرده اســت. او گفت: از 
پیک پنجم عبور کردیم و از آبان فوتى هاى کرونا 
به زیر 50 نفر مى رسد. وى گفت: آمار مبتالیان و 
درگذشتگان در همه استان هاى ایران روند نزولى 

گرفته یا روند افزایشى آنها متوقف شده است.

آخرین وضعیت 
خودکشى ها

رئیس گروه نظــارت و هماهنگى    ایسنا|
دفتــر امور آســیب دیدگان اجتماعى ســازمان 
بهزیستى به تشریح وضعیت آمارهاى خودکشى 
در ایران پرداخت. حسین اسدبیگى مى گوید: طبق 
گزارش پزشکى قانونى در سال 99 در ایران 5542 
نفر جان خود را به دلیل خودکشى از دست دادند 
حال آنکه در سال پیش از آن، 5143 نفر خودکشى 
کردند که نشان مى دهد 399 نفر سال 99 بیشتر از 

سال قبلش خودکشى کردند.

افزایش سرقت هاى 
اتوبوسى

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى    ایلنا|
تهران درباره افزایش سرقت دستگاه هاى کارت 
خوان در ایستگاه هاى بى. آر. تى اظهار کرد: سرقت 
در ایستگاه هاى اتوبوس اخیراً شایع شده است و 
متأسفانه هرچیزى که به دست برسد از پیچ و مهره 
گاردریل گرفته تا تابلو و در داخل اتوبوس، پشت 
سرى صندلى ها و قطعات فلزى درون اتوبوس به 
سرقت مى رود. محمود ترفع تأکید کرد: ما همه 
تالش خود را مى کنیم و گشــت هاى نظارتى ما 
مشغول به فعالیت هستند اما نمى توانیم جلوى این 

پدیده را بگیریم.

فخرا در سبد 
واکسیناسیون

امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانى، وزیر    پانا|
دفاع با حضور در محل کارخانه تولید واکسن فخرا 
با بیان اینکه روند تولید واکسن فخرا تصریح کرد: با 
کسب مجوزهاى الزم از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى، واکسن فخرا فاز 3 کارآزمایى 
بالینى خود را آغاز کرده و مجوز مصرف اضطرارى 
و عمومى را کسب کرده است و طى روزهاى آینده 

در سبد واکسیناسیون عمومى قرار مى گیرد.

خودروى حامل خانواده 
توقیف نمى شود

معــاون    باشگاه خبرنگاران جوان |
اجتماعى پلیس راهور ناجا گفت: در گذشــته اگر 
میزان جرایم پرداخت نشده یک وسیله نقلیه باالى 
یک میلیون تومان بود، پلیس موظف به توقیف 
این وســیله نقلیه مى شــد، اما در تصمیم جدید 
پلیس، در صورت رســیدن جرایم یک خودرو به 
مرز 3 میلیون تومان پلیس موظف است خودروى 
مذکور را توقیف کند. اما توقیف خودروهاى حامل 
خانــواده در جاده ها تحت هر شــرایطى ممنوع 

است.

تعیین استانداران، به تدریج 
وزیر کشور گفت: تغییر استانداران کشور    ایرنا |
توسط این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و به تدریج 
استانداران جدید تعیین مى شوند. احمد وحیدى افزود: 
در حال بررســى و مطالعه بر روى اســتانداران جدید 
هســتیم و بنا به ضرورت و به تدریــج آنها را انتخاب 

خواهیم کرد. 

فرمانده پنجشیرى 
کشته شد

«بهلول بهیــج»، از فرماندهان جبهه    مهر |
پنجشیر و والى پیشین این والیت در جریان درگیرى با 
نیروهاى طالبان در آب دره پنج شیر جان خود را از دست 
داد. منابع محلى گفته اند که «بهلول بهیج» از بزرگان 
جهاد و مقاومت پنجشــیر بــوده و از چهره هاى مهم 
کلیدى نبرد علیه طالبان به شمار مى آمد. گفته شده وى 
از فرماندهان جهادى نزدیک به «احمدشاه مسعود»، 
در جریان نبردهاى پنجشــیر بود و در تحوالت اخیر 
نیز در کنار «احمدمسعود» مشــغول نبرد در پنجشیر 

بوده است.

واکنش به ماجراى برکنارى 
سعید لواسانى، امام جمعه لواسان    برترین ها|
در توییتى به برکنارى خود از امامت جمعه این شــهر 
واکنش نشان داد. وى در توییتى نوشت:  به بنده ایراد 
مى گرفتند که تو  امام جمعه متعارفى نیســتى.گفتم: 
خودم انتخاب کردم که از این کلیشه ها بیرون باشم. من 
انقالبى وفادار به اهداف امام(ره) هستم، به این دلیل 
باید سد محافظه کارى خیال پردازانه و مصلحت اندیشى 
خانمانسوز را مى شکستم. خیلى ها خوششان نیامد، اما 

جوانان بسیارى امیدوار شدند.

کره شمالى مجازات شد
  فارس| کره شمالى از سوى کمیته بین المللى 
المپیک رسمًا به دلیل امتناع از اعزام تیم به بازى هاى 
المپیک توکیو به دلیل همه گیرى کرونا مجازات شد. 
«توماس بــاخ»، رئیس کمیته بیــن المللى المپیک 
گفت که سازمان ملى المپیک کره شمالى نیز اکنون 
مبلغى را که از المپیک قبلى مقرر شــده بود دریافت 
کند، از دست مى دهد. باخ گفت ورزشکاران انفرادى 
از کره شمالى که واجد شرایط شــرکت در مسابقات 
زمستانى پکن هســتند، در آینده مى توانند با تصمیم 
جداگانه اى پذیرفته شوند. این تعلیق نشان دهنده افت 
شدید وضعیت کره شمالى از بازى هاى زمستانى 2018 

در کره جنوبى است.

براى «گاندو» 
زیر فشار بودیم

مجتبى  امینى    باشگاه خبرنگاران جوان |
تهیه کننده سریال «گاندو»  درباره ساخت و حواشى این 
سریال گفت: مســتندات آنچه در «گاندو» روایت شد 
موجود اســت و همه مبتنى بر اتفاقات واقعى است... 
فشار هاى سانسورى و عدم پخش «گاندو» در فصل 
دوم آنقدر بود که کل صدا و ســیما زیر این فشار بود. 
پیگیرى و حمایت آقاى على عســکرى رئیس رسانه 
ملى  و على فروغى مدیر شــبکه 3  نبــود «گاندو2» 
کامل پخش نمى شــد.یک ماه و خــرده اى در فصل 
یک «گاندو» بچه هاى صدا و سیما و کارکنان حقوق 
نمى گرفتند و همه من را مقصر مى دانســتند! انگار در 
برهه اى بودجه صدا و سیما از سوى دولت قطع شده بود.

طالبان در فکر امنیت جهان!
مال محمد حسن آخوند، نخست وزیر    ایسنا|
موقت افغانستان در گفتگو با شــبکه الجزیره تأکید 
کرد: دوره خونریزى در افغانستان سر آمده است. این 
نخست وزیر دولت تازه تأسیس طالبان گفت، امارت 
اسالمى دوباره به افغانســتان بازگشته و براى تأمین 
امنیت افغانســتان و جهان تالش خواهــد کرد. او از 
مسئولین سابق خواست به کشور بازگردند و قول داد، 

امنیت و جان آنها را تضمین خواهند کرد.

خبرخوان

رئیس دانشگاه علوم پزشکى دزفول از ابتالى دسته جمعى 
اهالى یک روستاى صعب العبور به کرونا در این شهرستان 

خبر داد.
على قمیشــى اظهار کرد: پس از گزارش واحد بهداشت 
محیط مرکز بهداشت دزفول مبنى بر ابتالى اهالى روستاى 
صعب العبور دورك در منطقه کوهســتانى احمدفداله به 
کرونا، صبح روز سه شــنبه یک تیم بهداشت و درمانى با 
بالگرد به منطقه اعزام شد. وى افزود: پس از معاینه و انجام 
تست از ساکنان این روستا که شامل 100 نفر هستند، تست 

کروناى 60 نفر از آنها مثبت گزارش شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى دزفول عنوان کرد: بر اساس 

نظر پزشــک مســتقر در منطقه، دو نفر از این مبتالیان 
به اقدامات درمانى پیشــرفته تر نیاز داشتند که به وسیله 
اورژانس هوایى به بیمارســتان گنجویان دزفول منتقل 

شدند.
قمیشى گفت: در حال هماهنگى و رایزنى با سایر ارگان ها از 
جمله فرماندارى هستیم تا در صورت لزوم امکانات بیشترى 

به وسیله بالگرد به این منطقه ارسال شود.
وى اضافه کرد: همچنین قرار اســت بــه همت جمعیت 
هالل احمر، کمپ درمانى در محل روستاى دورك ایجاد 
و نیروهاى بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکى دزفول 

در محل مستقر شوند.

امروز در حالى خبر حذف «طاقچه» (پلتفرم دانلود و خرید 
کتاب) به همراه چند پلتفرم دیگر مثل آپارات، فیلیمو و 
بلد از فروشــگاه نرم افزارى گوگل بــه دلیل تحریم ها 
علیه ایران دســت به دست شــد که گفته مى شود این 
پلتفرم بیش از یک ماه پیش از این فروشگاه حذف شده

 است.
سیاوش گودرزى، مدیر روابط عمومى طاقچه دراین باره 
مى گوید: مدتى اســت که ما را حذف کرده اند، دلیلش 
را هم بــه ما اعــالم نکرده اند. ما خیلى هــم از گوگل 
پیگیرى کردیم، ایمیل زدیم و مکاتبه کردیم اما پاسخى
 ندادند. حتى بر اســاس قواعد خودشــان مهلت زمانى 

براى پاســخگویى تعیین کرده اند امــا به همان مهلت 
خودشــان هم پاى بند نبودند. ما حتــى با بخش هاى 
دیگرشــان هم مکاتبه کردیم که طبــق قواعد باید به 
ما پاسخ دهید اما متأسفانه پاســخ درستى به ما ندادند. 
البته پیگیر هســتیم؛ هر چند نه دلیلــى دراین باره به 
مــا گفته انــد و نــه طبــق زمانبندى شــان پاســخ 

داده اند. 
او مى افزایــد: حتى گوگل باید طبــق قوانین خود قبل 
از کارى که با ما کرده اســت، اخطار یا تذکرى مى داد، 
اما یک باره چنــد وقت پیش بدون هیچ هشــدار قبلى 

«طاقچه» از گوگل پلى حذف شد.

یک کودك افغان پس از رسیدن به مرز ایران،  به تکاوران 
نیروى زمینى ارتش مســتقر در مرز ایران و افغانستان پناه

 برد.
شبکه خبر در توضیح عکســى که آن را در کانال تلگرامى 
خود منتشر کرده نوشته اســت: کودکى افغانستانى که در 
درگیرى هاى اخیر افغانستان پدر و مادرش را از دست داده 
بود، تا مرز ایران رسید و حاال در پناه تکاوران تیپ 65 نوهد 
نیروى زمینى ارتش مستقر در مرز ایران و افغانستان قرار 

گرفته است.

گروه طالبان کــه از 15 اوت در افغانســتان به قدرت 
بازگشــته اســت، تأکید کرد، محدودیت هاى سفت و 
ســختى درباره ورزش زنان در این کشور لحاظ کرده 

است.
احمد ا... واثق، عضو کمیته فرهنگى طالبان گزارش داد، 
این محدودیت ها زنان را از انجام ورزش که ممکن است 
«بدن هایشان مشخص شود»، بازمى دارد. او اشاره کرد، 

ورزش دیگر مسئله مهمى براى زنان نیست!

این عضــو کمیتــه فرهنگى طالبــان در پاســخ به 
ســئوالى مبنى بر اینکه مقامات جدید افغانســتان به 
زنــان اجــازه ورزش کریکــت را خواهنــد داد یا نه، 
گفت: تصــور نمى کنم بــه زنــان اجازه داده شــود 
کریکت بــازى کننــد زیرا ایــن ورزش بــراى زنان 
ضــرورى نیســت. در کریکــت در وضعیتــى قــرار 
مى گیرنــد کــه صورت ها یا بدن هایشــان پوشــیده 

نباشد. 

واثق نگرانى طالبان از انتشار فیلم هایى از زنان در حین 
بازى کریکت در رسانه هاى اجتماعى را ابراز کرد و گفت: 
اسالم و امارت اسالمى به زنان اجازه نمى دهند کریکت 
یا هر نوع ورزش دیگرى را انجام دهند زیرا ممکن است 
بدن هایشان پیدا شود. این مســئول طالبان تأکید کرد: 
هرگز از موضع  خود در این باره کوتاه نمى آییم. اسالم به 
زنان اجازه مى دهد طبق نیازهایشان از خانه خارج شوند 

اما ورزش نیاز ضرورى نیست.

 رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان از رونق بازار لوازم 
خانگى دست دوم به دلیل گرانى کاالهاى نو خبر داد و گفت 
که بیشترین کاالهاى دست دوم که خریدارى مى شوند، 
اول لــوازم صوتى تصویرى و یخچال و فریزر هســتند و 
وسایل چوبى مثل مبلمان و سرویس خواب در اولویت هاى 

بعدى هستند.  
داود عبدالهى فرد اظهار کرد: به دلیل گرانى لوازم خانگى 
ایرانى و خارجى، گرایش مردم به خرید اثاثیه دست دوم از 

سمسارى ها بیشتر شده است.  

وى با بیان اینکه 60 تا 70 درصد مردم به خرید محصوالت 
دست دوم روى آورده اند، گفت: البته اثاثیه دست دوم هم 
به دنبال گرانى لوازم خانگى نو دستخوش تغییراتى شده و 
اقشار ضعیف جامعه نمى توانند، لوازم خانگى دست دوم را 

ارزان تهیه کنند.  
به گفته رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان بیشترین 
کاالهاى دست دوم که خریدارى مى شود، اول لوازم صوتى 
تصویرى و یخچال و فریزر هســتند و وسایل چوبى مثل 

مبلمان و سرویس خواب در اولویت هاى بعدى هستند.  

ابتالى دسته جمعى اهالى یک روستا به کرونا  چرا گوگل «طاقچه» را حذف کرد؟

رونق بازار لوازم خانگى دست دوم پناه آوردن کودك افغان به تکاور ایرانى

زنان نباید ورزش کنند 
چون برایشان 
ضرورى نیست! 

اقتصاد ایران سال به ســال آب مى رود و البته تک تک 
ایرانى ها این موضوع را با پوست و گوشت و استخوان خود 
حس مى کنند. اما حاال آمارهاى بانک جهانى مى گوید 
تولید ناخالص داخلى ایران از پاکستان هم کمتر شده و 
ایران با کشورهایى چون نیجریه و کنگو و جزایر سلیمان 

مقایسه مى شود نه ترکیه و دیگر کشورها.
بانک جهانى به تازگى تولیــد ناخالص داخلى (یا همان 
GDP) ایران را بر اساس نرخ ارز نیمایى (حدود 22 هزار 
و 800 تومان در زمان نگارش این متن) به روزرســانى 
کرده و به این ترتیب، تولید ناخالص داخلى ایران در سال 
2020 میالدى را (ســال 1399 خورشیدى) حدود 191 

میلیارد دالر برآورده است.
به این ترتیب، اقتصاد ایران که تا پیش از این ادعا مى شد 
در زمره 20 اقتصاد بزرگ دنیاســت، اکنون دستکم 30 
رتبه تنزل پیدا کرده و ایران حاال پنجاه و یکمین اقتصاد 
بزرگ دنیاست. نکته اینکه بر اســاس این محاسبات، 
اقتصاد ایران حاال از اقتصاد کشــورهایى مانند امارات 
متحده عربى، پاکستان و بنگالدش کوچک تر شده است.

تا سال 1384 خورشیدى، اقتصاد ایران و ترکیه هم اندازه 
بودند. اما در حالى که اقتصاد ترکیه در 16 سال گذشته، 
تقریباً 2٫3 برابر بزرگ تر شده، اقتصاد ایران در همین بازه 

زمانى تقریبًا در جا زده و حتى پسرفت هم داشته است.
ایرانى ها به شــدت فقیر شــده اند و حــاال برآوردهاى 
جدید اقتصــادى، ایــن موضــوع را به دقت نشــان 

مى دهند.
اقتصاد ایران در سال 1399 حدود 191 میلیارد دالر کاال 
و خدمات تولید کرده است. در همان سال، اقتصاد ترکیه 
حدود 720 میلیارد دالر (4 برابر بیشــتر از ایران) تولید 
داشته و عربستان ســعودى هم با فاصله کمى از ترکیه، 
حدود 700 میلیارد دالر تولید کاال و خدمات داشته است.

در سال 1399، اقتصاد پاکستان هم حدود 263 میلیارد 
دالر (حــدود 37 درصد بیشــتر از ایــران) تولید کاال و 
خدمات داشته و عراق هم با تولید 167 میلیارد دالرى، 
تنها 3 پله پس از ایــران در این رده بنــدى قرار گرفته 
اســت. کشــورهایى مانند ویتنام، کلمبیا، بنگالدش و 
آفریقاى جنوبى هــم در این رده بندى باالتــر از ایران 

قرار دارند.
دلیل افت حیــرت آور جایگاه اقتصاد ایران در مقایســه 
اقتصادهاى جهانى واضح اســت. تا چند سال پیش، هر 
یک دالر آمریکا در محاســبات اقتصادى ایران 3700 
تومان در نظر گرفته مى شــد (و بعد هم 4200 تومان)، 
اما حاال این محاسبات بر اساس نرخ «دالر نیمایى» به 
روز شده اند و اگر نرخ دالر واقعى در بازار آزاد ایران را در 
نظر بگیریم، اقتصاد ایران از اقتصاد عراق هم کوچک تر 

مى شود.
اما شیوه دوم براى مقایســه عملکرد اقتصاد کشورها با 
یکدیگر، استفاده از «شاخص برابرى قدرت» است. در 
این شاخص، به جاى استفاده از نرخ واقعى دالر، قدرت 
خرید هر یک دالر آمریکا در کشورها با یکدیگر مقایسه 
مى شود. مثًال، با یک دالر شــما ممکن است در ترکیه 
بتوانید تنها 2 بطرى آب معدنى بخرید، اما با همین یک 
دالر در ایران، 40 بطرى آب معدنــى مى خرید. به این 

ترتیب، مقایسه دستمزدها، مخارج و به طور کلى اقتصاد 
ایران و ترکیه بر اساس نرخ واقعى دالر، منصفانه نیست. 
هر چه باشد تردیدى در این نیست که ایران و ایرانى ها 
یک ســقوط آزاد اقتصادى را تجربه کرده انــد و آن را 
نمى توان حتى با عددها، مقیاس ها و آمارها هم الپوشانى 
کرد. اگر تولید ناخالص داخلى کشورها را بر جمعیت آنها 
تقسیم کنیم، «ســرانه تولید ناخالص داخلى» به دست 
مى آیــد که در واقع معیارى اســت که نشــان مى دهد 
شهروندان یک کشور از نظر سطح درآمد و زندگى در چه 

جایگاهى قرار دارند.
جایگاه ایران در این زمینه، بر اساس محاسبات «بانک 
جهانى»، به شــدت نگران کننده شــده و حاال ایران با 
کشــورهایى هم رده شــده که مثال فقر در کتاب هاى 
اقتصادى هستند. «سرانه تولید ناخالص داخلى» در ایران 
در سال 2020 میالدى، حدود 2300 دالر محاسبه شده، 
یعنى تقریبًا برابر با کشورهایى مانند «جزایر سلیمان»، 

«غنا»، «نیجریه» و «کنگو».
کشــورهایى مانند «تونس» (حدود 3300)، «جیبوتى» 
(3400دالر) و «لیبــى» (3700 دالر) همگــى در این 
مقایســه چندین رتبه باالتر از ایران قــرار دارند. این در 
حالى اســت که «ســرانه تولید ناخالص داخلى» براى 
شهروندان کشورهایى مانند «ترکیه» (حدود 8500 دالر)، 
«گرجستان» (4200 دالر) و حتى «لبنان» (حدود 4900 
دالر)، حاال باید براى شــهروندان ایرانى رشک برانگیز

 باشد.
پتــک واقعیت حاال روى ســر ما ایرانى ها فــرود آمده 
است: ما آنقدر فقیر شده ایم که در مقایسه با شهروندان 
کشــورهاى اطرافمان چندین برابر کمتر قدرت خرید 
داریم و حاال باید با کشــورهایى در قاره آفریقا مقایسه 
شویم. تکان دهنده تر اینکه بازگشــت به وضعیت چند 
ســال پیش، براى ایران مى تواند دستکم دو دهه زمان 

ببرد.

آمار نشان مى دهد ما از قبل هم فقیرتر شده ایم

اقتصاد ایران، همتراز جزایر سلیمان و کنگو!
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آیین تعزیه خوانى قودجان 
لغو شد

آیین 350 ساله تعزیه خوانى روستاى قودجان خوانسار 
به دنبال شیوع بیمارى کرونا براى دومین سال متوالى 
لغو شد. هر سـاله در ماه صفر آئین سـنتى تعزیه خوانى 
روستاى قودجان برگزار مى شد و هنرمندان تعزیه خوان 
کشورى در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان گرد 
هم مى آمدند و به اجراى این آئین مى پرداختند و نیز بیش 
از ده هزار نفر استقبال کننده حضور داشت. آئین تعزیه 
خوانى روستاى قودجان خوانسار شهره کشورى دارد و 

قودجان را به پایتخت تعزیه ایران معروف کرده است.

افزایش تزریق آسترازنکا 
به دریافـت کننـدگان دوز اول واکسـن اسـپوتنیک و 
مسـافران خارج از کشـور در اسـتان اصفهان واکسـن 
آسترازنکا تزریق مى شود. مسـئول بیمارى هاى واگیر 
مرکز بهداشـت اصفهان گفت: با اتخاذ این سیاسـت، 
در دو روز  46 هزار دوز واکسن کرونا در استان اصفهان 
تزریق شده اسـت. رضا فدایى بیشترین واکسن تزریق 
شده را سـینوفارم و برکت دانسـت و افزود: تاکنون 30 
درصد از جمعیت اسـتان اصفهان دوز نخست واکسن 
کرونا را دریافت کـرده و 19 درصد هم به طور کامل در 

برابر کرونا واکسینه شده اند.

ورود محموله بزرگ واکسن 
مدیر شبکه بهداشـت و درمان شهرستان خمینى شهر 
گفت: بزرگتریـن محموله واکسـن کرونا بـا حجم 36 
هزار دوز وارد خمینى شهر شـد. مجتبى گلزارى افزود: 
شـهروندان مطابـق برنامـه واکسیناسـیون و تمـاس 
شبکه بهداشـت به مراکز واکسیناسـیون مراجعه کنند 

تا واکسینه شوند. 

بهبود عملکرد 
تابلوهاى فشار سنجى 

عملیات بهبود عملکرد تابلوهاي فشارسنجی در سطح 
منطقه 3 انجام شد. بازنگري و تحلیل مجدد شبکه توزیع 
آب و اعتبارسنجی نقاط فعلی نصب فشارسنج ها و هم 
چنین استخراج نقاط بحرانی جدید نیازمند پایش فشار 
از جمله فعالیت هایى اسـت که با هدف بهبود عملکرد 
تابلوهاى فشار سنجى انجام شده است. همچنین جابه 
جایی سـه عدد از تابلوهاي فشارسنجی واقع در اتاقک 
چاه هاي زیرزمینی به ایستگاه هاي آتش نشانی اطراف 
با هدف رفع مشـکل محیط مرطوب و داراي خوردگی 
و آنتن دهی نامناسـب و نصب 2عدد تابلو فشارسنجی 
جدید در محدوه حسـین آباد رهنان و خیابان بسـیج به 

منظور پایش فشار آن محدوده نیز انجام شد.

عملیات اصالح شبکه فاضالب 
عملیات اصالح شـبکه فاضالب خیابان شهید سپهبد 
قرنـى به طـول 55 متر انجام شـد. بـه گـزارش روابط 
عمومى آبفا منطقه یک، این عملیات که به دلیل ریزشى 
بودن شبکه انجام شد، در مدت 7 روز توسط پیمانکار و 
با نظارت اداره توسعه و بهره بردارى شبکه فاضالب آبفا 

منطقه یک انجام گرفت.  

تأمین معلم مورد نیاز در آران
محمد معدن دار، مدیـر آموزش و پرورش شهرسـتان 
آران و بیدگل با اشاره به وجود کمبود معلم در بسیارى از 
مناطق گفت: کمبود معلم در آران و بیدگل با به کارگیرى 
معلمان بازنشسته عالقه مند به کار و همچنین نیرو هاى 

خرید خدمات جبران شده است. 

غرق شدن در استخر فاضالب 
یـک پسـربچه هفـت سـاله عصـر چهارشـنبه درون 
اسـتخر فاضالب یـک واحـد گاودارى در شهرسـتان 
تیران و کرون سـقوط کـرد و جان خود را از دسـت داد. 
در ایـن حادثه همچنین  یـک مرد 20 سـاله و یک زن 
27 ساله باردار که براى نجات کودك اقدام کرده بودند 

مصدوم شدند.

خبر

اجراى طرح "توسعه و تحول اجتماع محور" در 85 محله 
استان اصفهان روز پنجشــنبه با حضور على آقامحمدى 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در اســتاندارى 
اصفهان آغاز شد.در قالب این طرح که براى محله هاى کم  
برخوردار استان اصفهان اجرا مى شود مقرر است برنامه هاى 
توســعه اى مانند تهیه مســکن، ارائه خدمات ضرورى، 
آموزش، اشتغال زایى، توانمندســازى، بهداشت و درمان 
انجام شود.در این طرح به منظور توانمندسازى شهروندان 
از ظرفیت آنان با محوریت و حمایت نهادهاى مختلف مانند 
بهزیستى، کمیته امداد، ستاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره)، 
هالل احمر، سپاه و بسیج استفاده مى شود.اصفهان به عنوان 

استان آزمایشــى (پایلوت) این طرح معرفى شده است تا 
پس از شناسایى نقاط ضعف و قوت در همه محله هاى کم 
برخوردار کشور به اجرا در آید.بر اساس برنامه اعالم شده 
در هر یک از محله ها یک نهاد، خانه اى را دایر و پیشــبرد 
فعالیت ها  را در آن محل مدیریت خواهد کرد.اســتاندار 
اصفهان در آیین آغــاز این طرح، هدف از اجــراى آن را 
محرومیت زدایى عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت هاى 
موجود مى تواند در راســتاى توانمندســازى شهروندان 
کم برخوردار موثر واقع شــود. عباس رضایى تصریح کرد: 
همدلى نهادهاى مختلف براى پیشبرد این هدف در راستاى 

کاهش محرومیت ها بسیار حائز اهمیت است.

مدیر انجمــن حمایت از کــودکان  کار اصفهــان گفت: 
در حال حاضر 800 کودك کار در اصفهان شناسایى شده اند 
که تعداد 250 نفر از آنها تاکنون مورد حمایت قرار گرفته اند، 
در جهت توانمندسازى این کودکان تالش مى شود براى 
حمایت تحصیلى آنها با کالس سواد آموزى بررسى وضعیت 

تحصیل آنها را دنبال کنیم.
نوید مســائلى اظهار کرد: انجمن حمایت از کودکان کار 
اصفهان در مرحله اول شناســایى کودکان کار به صورت 
میدانى است، بعد از آن مراجعه به محل زندگى آنهاست که 
در این مرحله وضعیت خانواده از نظر اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى و بهداشتى بررسى مى شــود و بعد روند تشکیل 

پرونده با اولویت بندى ایــن کودکان صورت گرفته و مورد 
حمایت قرار مى گیرند.وى اضافه کرد: در حال حاضر 800 
کودك کار در اصفهان شناسایى شده است که 250 نفر از 
آنها به وسیله انجمن مورد حمایت قرار گرفته اند، حمایت ها 
بیشتر ارائه بســته آموزشى، کالس هاى ســوادآموزى، 
کالس هاى تقویتى و برگزارى دوره هاى آموزش خیاطى، 
آرایشــگرى، کار با لوازم خانگى و آموزش انجام کارهاى 

مختلف به آنها است.
مدیر انجمن حمایت از کودکان کار اصفهان، تصریح کرد: 
اکثر این کودکان بدسرپرست هستند یا پدر آنها بیمار یا از 

کارافتاده یا دچار اعتیاد است.

شناسایى 800 کودك کار 
در اصفهان

برنامه هاى توسعه اى
 براى 85 محله اصفهان

 نماد پرســتار براى پاسداشت تالش هاى کادر 
درمان و پرستارى و به منظور تقدیر از این قشر 
زحمتکش در چهارراه پرستار اصفهان واقع در 
منطقه 5 این کالنشــهر نصب شد.مدیرعامل 
سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان در این 
باره گفت: این نماد از جنس سنگ ساخته شده 
اســت و ارتفاع آن با پایه به پنج متر مى رســد. 
حسن موذنى افزود: این هنر شهرى در خیابان 
حکیم نظامى و چهارراه پرستار واقع در منطقه 5 شهردارى اصفهان نصب و رونمایى شد.وى یادآورشد: پیش 

از این نیز نمادهایى در تقدیر و تکریم قشر معلم، آتش نشان و کارگر در اصفهان ساخته و نصب شده است.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان توضیحاتى پیرامون کلیپ منتشــر شــده 
در صفحات مجازى طى روزهــاى اخیر با موضوع 
رهاســازى فاضالب در فضاى سبز شــهر مطرح

 کرد.
فروغ مرتضایى نــژاد اظهار کرد: تولیــد و نمایش 
کلیپ هاى کذب در رابطه با فضاى سبز باعث تشویش 
اذهان مردم مى شود؛ پسابى که در کلیپ منتشر شده 
نشان داده شده به هیچ عنوان مربوط به شهر اصفهان 
نیست زیرا پسابى که در شهر اصفهان استفاده مى شود 
به طور کامل تصفیه شــده و تمام بــار میکروبى آن 

گندزدایى مى شود.
وى با بیان اینکه پســآبى که در این فیلم به نمایش 
گذاشته شده مربوط به شهرســتان بهارستان است 
که با شهر اصفهان تلفیق و به نمایش گذاشته شده 

اســت، تصریح کرد: فضاى سبز شهر اصفهان بیش 
از صدها سال قدمت دارد و با توجه به خشکى زاینده 
رود و کمبود آب، شهردارى اصفهان پساب را تصفیه 
مى کندتا گامى مفید بر دارد، البته بیشتر این پساب در 

کمربند سبز و خارج از شهر استفاده مى شود.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز خاطرنشان 
کرد: از ســوى ســازمان پارك ها و به لحاظ حقوقى 
از افرادى که این کلیپ را منتشــر کرده اند شکایت 

خواهیم کرد.
وى ادامه داد: گاهى برخى از اقدامات غیرقانونى در 
شهر انجام مى شــود به طورى که افرادى با استفاده 
از پساب خام در شمال شهر و شرق اصفهان سبزى و 
صیفى جات تولید مى کنند و به مردم مى فروشند که 
افراد باید به جاى تولید و انتشار این کلیپ هاى کذب، 

اینگونه موضوع ها را بررسى کنند.

در پى برخورد شــدید خودرو با گاردریل ها سه نفر 
در خودرو گرفتــار شــدند.فرهاد کاوه آهنگران، 

سخنگوى سازمان آتش نشــانى اصفهان با اشاره 
به حادثه تصادف و گرفتار شــدن سرنشینان یک 
دستگاه خودروى ســوارى، اظهار کرد: در ساعت 
17 و 55 دقیقه روز چهارشنبه هفته پیش تصادف 
شــدید خودروى تیبا همراه با گرفتار شدن سه نفر 
سرنشینان این خودرو به ستاد فرماندهى سازمان 

آتش نشانى اصفهان اعالم شد.
وى با بیان اینکــه این حادثــه در خیایان چمران 
رخ داده اســت، افزود: در پى اعــالم این تصادف، 
بالفاصله آتش نشانان از ایستگاه شماره 6 در خیابان 
کاوه به محل حادثه اعزام شدند و سه نفر گرفتار در 
خودروى تیبا را نجات دادند.سخنگوى سازمان آتش 
نشانى اصفهان خاطرنشان کرد: این خودرو با گارد 
ریل هاى خیابان برخورد داشته و تشخیص علت آن 

به عهده عوامل راهور است.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: با توجه 
به هزینه هاى سنگین انجام پروژه مترو، استفاده اَز 
توان بخش خصوصى در این زمینه بررسى خواهد شد 
تا بتوان در زمان کمترى این پروژه را به بهره بردارى 

رساند.
محمد نور صالحى در حاشیه بازدید اعضاى شوراى 
شهر از روند پیشرفت خط دو مترو اصفهان، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به رقم هاى سنگینى 
که براى ساخت مترو باید هزینه شــود، استفاده از 
توان بخش خصوصى در این زمینه بررســى خواهد 
شد، و به نظر مى رسد این کار با مشکلى مواجه نشده 
و منجر شود پروژه در زمان کوتاه ترى به بهره بردارى

 برسد.
وى گفت: با تالشــى که در سال هاى گذشته انجام 

شده، حفارى تونل خط دو از دارك تا نزدیک میدان 
الله انجام شــده و به زودى به این میدان نیز خواهد 

رسید،
وى اضافه کرد: همچنین از سمت دیگر حفارى تونل 
مترو از ایستگاه کهندژ تا میدان امام على (ع) شروع 
شده و قرار است این دو حفارى از دو طرف در میدان 

امام حسین (ع) به یکدیگر برسند.
نورصالحى تاکید کرد: 16 ایستگاه در این مسیر 15 
کیلومترى پیش بینى شــده که عملیات اجرایى 13 
ایستگاه آن در حال انجام اســت اما این عملیات با 
تأخیر مواجه است که از مدیران سازمان قطار شهرى 
خواسته شد تا برنامه جبرانى و زمان بندى نهایى خود 
براى این پروژه را ارائه دهند تا مشخص شود پروژه در 

چه موقعیتى قرار گرفته است.

نصب نماد پرستار در یکى از چهارراه هاى اصفهان

شایعه رهاسازى فاضالب
 در فضاى سبز شهر کذب است

برخورد شدید تیبا به گاردریل 

ورود بخش خصوصى به تکمیل خط 2 مترو اصفهان

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
افزون بر 5200 دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) از 
ابتداى امسال تاکنون در این استان کشف و با متخلفان 

برخورد شده است.
منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگاران در اردستان 
با بیان اینکه با توجه به شــرایط کم آبى کشور و ناتوانى 
در تولید نیروگاه هاى بــرق آبى، محدودیت هایى براى 
مصرف برق اعمال شده بود، افزود: در تابستان شرایط 
کم برقى را در بخش هاى خانگى و صنایع شاهد بودیم 
که ستاد مدیریت بار برق در اســتان تشکیل و به همه 
دســتگاه هاى اجرایــى صرفه جویــى 50 درصدى در 
مصرف برق اعالم شــد.وى با اشاره به مشخص شدن 
یک مدیر انرژى در دستگاه هاى مختلف براى مدیریت 
مصرف برق و خاموش کردن سامانه سرمایشى پس از 
چندســاعت تعطیلى گفت: به امور برق اعالم شده بود 
جدول قطعى برق را از قبل اعالم کنند اما گاهى قطعى 

برق از تهران اعمال مى شد و دست استان نبود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه شناسایى و کشــف دســتگاه هاى ماینر نیز در 
دســتور کار قرار گرفت، افزود: از ابتداى سال جارى تا 
کنون بیش از 5200 دستگاه ماینر کشف شده که بیش 
از 30 مگاوات بــرق مصرف مى کردنــد و با همکارى 

دستگاه هاى مربوطه با متخلفان برخورد شده است.
شیشــه فروش به کمبود 2 هزار مگاواتى برق در استان 
اصفهان اشاره و اضافه کرد: وزارت نیرو و شرکت توانیر 
باید کمبود موجود را جبران کنند و درخواســت داریم تا 
متناسب با نیاز اســتان نیروگاه هاى جدیدى را با توجه 

به شــرایط اســتان و برخوردارى از آفتاب و وزش باد 
ایجاد کنند.

وى بــا بیان اینکه اکنــون فقط 50 مــگاوات نیروگاه 
خورشیدى در استان پیش بینى شده است، ادامه داد: هر 
چند ایجاد 30 مگاوات دیگر در دستور کار قرار دارد اما 
باز هم بسیار کم است و وزارت نیرو باید سرمایه گذارى 

بیشترى در این زمینه انجام دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان همچنین 
در نشســت مدیریت بحران اردســتان ویژه پیگیرى 
مشکل آب گفت: در کشور اســتانى به شدت اصفهان 
مشکل کمبود آب و بى آبى ندارد. شیشه فروش با بیان 
اینکه شرایط خشکسالى در کشور خاص و در 50 سال 
گذشته بى سابقه اســت، افزود: در استان اصفهان هم 

شدیدترین خشکسالى را شاهد هستیم.
وى با بیان اینکه کاهش 50 درصدى بارندگى را نسبت 
به بلندمدت در اصفهان شاهد بودیم و این شرایط سبب 
شده اثرهاى خشکسالى در اســتان تشدید شود، اظهار 
داشت: خشکسالى سبب شــده تا در سه میلیون و 200 
هزار هکتار از بیابان هاى استان افزایش کانون هاى گرد 

و خاك را در هشت شهرستان شاهد باشیم.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه به دلیل خشکسالى و کمبود آب شاهد فرونشست 
بین پنج تا 18 سانتى مترى در دشت هاى استان بودیم، 
ادامه داد: خشکسالى باعث شده در 100 هزار هکتار از 

اراضى استان کشت و کار صورت نگیرد.
وى به شناســایى 16 کانون بحران فرسایش بادى در 
یک میلیــون و 90 هزار هکتــار از زمین هاى اصفهان 

اشاره کرد و گفت: کشت نشدن در زمین هاى کشاورزى 
باعث تبدیل شــدن آنها به کانون هاى نقطه اى گرد و 

خاك شده است.
شیشــه فروش با بیان اینکه 44 هزار رأس از گونه هاى 
جانورى در عرصه هاى زیست محیطى اصفهان از ابتداى 
ســال جارى با کمبود آب و علوفه مواجه شدند، اضافه 
کرد: براى تأمین آب و علوفه ایــن گونه هاى جانورى 
2 میلیارد و 500 میلیون تومــان اعتبار در اختیار محیط 
زیست قرار داده شده اســت.مدیرکل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان با بیان اینکه خشکسالى باعث شده 
20 هزار هکتار از باغ هاى بارو استان دچار ریزش میوه 
و وارد شدن خسارت به کشاورزان بشود اظهار داشت: 
98 درصد ازتاالب بین المللى گاوخونى با 47 هزار هکتار 

وسعت خشک است.
وى با اشــاره به اینکه 500 هزار اصله درخت کهنسال 
در اطراف زاینده رود در معرض تنــش آبى قرار گرفته 
و برگ ریزان را در فصل تابستان شــاهد بودیم، گفت: 
تشدید آفت هاى نباتى و هجوم ملخ ها از دیگر عوارض 
خشکسالى بوده که امسال در 10 هزار هکتار عرصه با 
ملخ مبارزه شــده و 60 هزار هکتار مبارزه با سن گندم 

مواجه شدیم.
شیشه فروش با بیان اینکه از خرداد ماه تاکنون افزون بر 
58 شهر و 360 روستا در معرض شدید کمبود آب شرب 
هستند و اکنون 320 روستا آبرسانى سیار مى شود، افزود: 
در اردستان به 110 روســتا که بیشترین تعداد روستا در 
استان اصفهان محسوب مى شود آبرسانى سیار صورت 

مى گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى:

در کشور استانى به شدت اصفهان 
مشکل آب  ندارد 

مدیر کل هماهنگى امور استان هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، فهرست برنامه هاى 
ابتکارى هر استان را در روزهاى برگزارى سى و چهارمین جشنواره بین المللى فیلم هاى 

کودکان و نوجوانان اعالم کرد.
على غیاثى ندوشن، مدیر کل هماهنگى امور استان هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
در گفت وگویى مطرح کرد : جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان به روال 

سال هاى اخیر در شهر تاریخى و فرهنگى اصفهان، توسط شهردارى اصفهان و بنیاد 
سینمایى فارابى و با همکارى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان برگزار 
مى شود. همزمان با برگزارى این رویداد مهم سینمایى کشور، جشنواره سى و چهارم در 
سایر استان ها نیز با اکران فیلم هاى جشــنواره و برنامه هاى ابتکارى دیگر، متناسب با 

شرایط استان هاى مختلف برگزار خواهد شد.
او در تشــریح این برنامه ها اظهار داشــت: پخش فیلم هاى خاطره انگیز دهه شصت و 
هفتاد براى بزرگساالن به منظور حضور آن ها در کنار کودکان، برگزارى مسابقه درباره 
فیلم ها و اهداى کتاب و فیلم کودك به برندگان، برگزارى نشســت و نقد بررسى آثار 
جشنواره توسط منتقدان نوجوان با همکارى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
و اکران فیلم در مناطق حاشیه نشین شــهرهاى بزرگ براى کودکان ساکن در مناطق 
کم برخوردار از برنامه هایى است که قرار است همزمان با اصفهان، در سایر استان هاى 

کشور برگزار شود.
غیاثى تاکید کرد: باید به این نکته نیز اشــاره کرد که به دلیل شرایط کرونایى حاکم بر 
کشور، براى اکران آثار سینمایى در سالن هاى نمایش در استان هاى مختلف، ظرفیت 30 
درصدى درنظر گرفته شده است و دستورالعمل هاى الزم در این حوزه اجرا خواهد شد. 

سى و چهارمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان به دبیرى «علیرضا 
تابش» و با مشارکت سازمان سینمایى، بنیاد سینمایى فارابى و شهردارى اصفهان، از 
16 تا 21 مهر 1400 (8 تا 13 اکتبر 2021) در دو بخش مسابقه ایران و مسابقه بین الملل، 

برگزار خواهد شد.

از جشنواره فیلم کودك چه خبر ؟
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محمد صادقى بازیگر نقش «پیمان» در مجموعه تلویزیونى «افرا»، پیرامون انتخاب 
این نقش و بازخورد هاى مخاطبان توضیحاتى داد.

ســریال «افرا» به کارگردانى بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى مجید موالیى و محمد 
کامبیز دارابى روى آنتن شبکه یک سیما مى رود.

مهدى ســلطانى، پژمان بازغى، روزبه حصارى، مینا وحید، فریبا متخصص، اسماعیل 
محرابى، پیام دهکردى، علیرضا آرا، نسرین بابایى، محمد صادقى، هامون سیدى، سارا 
باقرى، مهرداد بخشى، آریا دلفانى، فهیمه مؤمنى، بهمن صادق حسنى و ... از بازیگران 

این مجموعه تلویزیونى هستند.
داستان این سریال درباره چند خانواده است که در شمال کشور و منطقه گیالن زندگى 
مى کنند که مهدى ســلطانى در نقش حاج محمود، پدر خانواده، نسرین بابایى، پروین 

همسرش و روزبه حصارى، مسعود و سارا باقرى، مائده، دو فرزند آن ها هستند.
در این سریال، عالوه بر موضوع دفاع از محیط زیســت، روابط عاشقانه اى هم وجود 
دارد که یکى از آن ها، عالقه مند شــدن خواهر مسعود به پسرى به نام پیمان است که 
بازیگر هاى نقش مائده (ســارا باقرى) و پیمان (محمد صادقــى) از بازیگر هاى جدید 

تلویزیونى هستند.
بازیگر نقش پیمان به خاطر عالقه به بازیگرى فعالیتش را ســال 92 در آموزشــگاه 
بازیگرى استاد سمندریان شروع کرده است و بعد تئاتر را ادامه داد اما  با سریال نمایش 
خانگى «مانکن» بـــه شــهرت دســت پیدا کرد. این بازیگر داراى مدرك تحصیلى 

کارشناسى مهندسى مدیریت اجرایى صنایع است.
محمد صادقى بازیگر نقش پیمان درباره انتخاب این شخصیت گفت: در اولین جلسه اى 
که آقاى بهرنگ توفیقــى را دیدم، ماجراى کار را برایم تعریف کرد و از قصه ســریال 
خوشم آمد چراکه خیلى خوب قصه مى گوید و احتماًال شــما هم با دیدن کارهایشان 

متوجه این نکته شده اید.
وى بیان کرد: آقاى توفیقى گفت من مطمئن هستم که تو از پس این نقش که متفاوت 
با کار قبلى ات است، بر مى آیى و همین موضوع، به من انگیزه عجیبى داد، چون خودم 
هم با در جا زدن در شکل کاراکتر خاصى در سینما و تکرارش خیلى راضى نمى شوم و 
وقتى فیلمنامه را خواندم، مطمئن شدم که واقعاً چارچوب درستى دارد، چون نویسندگان 
بسیار درست و دقیق شــخصیت ها را طراحى و رنگ آمیزى کرده اند که اگر همه چیز 

خوب باشد احتماًال قضاوت شخصیت ها از سوى تماشاگر خیلى کار سختى است، چرا 
که مدام رنگ هایشان تغییر مى کند و این ویژگى برایم جالب بود و با افتخار در خدمت 

این تیم حرفه اى قرار گرفتم.
صادقى درباره بزرگترین چالش خود در ایفاى نقش پیمان گفت: بزرگترین چالش من 
براى نقش، فاصله اى بود که بین من و پیمان از نظر سنى، میزان آگاهى و تجربه وجود 
داشت. نقش خیلى از من دور بود و  براى نقش پیمان باید به تفکر هاى قبل برمى گشتم 
و باور هاى خودم را کنار مى گذاشــتم تا بتوانم با پیمان زندگى کنم؛ به طورى که براى 
نزدیک شدن به کاراکتر، در روز هایى که آفیش نبودم کنار دوستانم که از من کوچکتر 
بودند در الهیجان، لنگرود و رشــت با مردم معاشــرت مى کردم تا با فضاى زندگى و 
فرهنگ و مناسبات آنان آشنا شوم و به هر حال، نزدیک شدن به نقش و زندگى کردن با 

آن، تاثیر بسیار زیادى در درك کاراکتر و ایفاى بهتر آن دارد.
وى ادامه داد: ایده و نظر هایى براى نقش پیمان داشــتم، اما اغلب در لحظه شــکل 
مى گرفت و باید پخته مى شــد. با آقاى بهرنگ توفیقى ارتباط خوبى داشــتیم و با هم 
صحبت مى کردیم تا کاراکتر خوب ارائه شود. کار کردن با آقاى توفیقى لذت بخش بود 
چرا که انتظاراتى که از هم داشتیم و باور هاى ما براى ساختن یک فضا به هم نزدیک 

بود.
این بازیگر جوان درباره نقطــه عطف قصه افرا گفت: به نظرم  بهترین پیچ داســتان 
مى تواند مرگ پیمان باشد؛ این اتفاق خیلى براى مخاطبان ناراحت کننده بود و آنها را 
شوکه کرد. من هم نمى دانم در ادامه داستان چه اتفاقى رخ مى دهد و همراه با بیننده ها 

تماشاگر ادامه سریال هستم.
صادقى درباره واکنش هاى مخاطبان توضیح داد: واکنش هاى مخاطبان خیلى خوب 
است. زمانى که مخاطب شما را نصیحت و به کاراکتر، ترحم و ابراز احساسات مى کند، 
یعنى ما کار خود را تا حدود زیادى درست انجام داده ایم. کار ما در چنین فضایى، درگیر 
کردن و جلب همراهى مخاطب با خودمان است. زمانى که مخاطب خیلى بى پروا به 
کاراکترى که من در سریال نمایش خانگى مانکن بازى مى کنم ناسزا مى گوید یا در این 
کار نصیحت مى کند که این کار ها را نکن. این یعنى مخاطب با ما همراه شــده است و 

صادقانه فضا را مى سنجد و این، یعنى این که گروه توانسته است به تخیل 
مخاطب بال و پر بدهد.

گفتگوى خواندنى با بازیگر جوان سریال «افرا»

 محمد صادقى: مرگ «پیمان» 
مخاطب را شوکه کرد

«رادان» دوباره 
«پروانه» را انتخاب کرد

پوراحمد در ژانر جنایى فیلم مى سازد

سکته سر صحنه

«جک باوئر» با «24»
 بر مى گردد؟

بهرام رادان و ترالن پروانه در دومیــن همکارى پیاپى خود در مقام 
تهیه کننده و بازیگر، پس از فیلم ســینمایى "گربه سیاه“، امسال با 

”علف زار“ به جشنواره فجر خواهند آمد.
”گربه ســیاه“ به کارگردانى کریم امینى و به تهیه کنندگى بهرام 
رادان سال 1398 جلوى دوربین رفت و قرار است پس از عادى شدن 

شرایط کرونا، در سینماهاى کشور اکران شود.
ترالن پروانه که از کودکى بازیگرى را آغاز کرده، پس از ایفاى نقش 
در "گربه سیاه“، این روزها مشــغول بازى در فیلم سینمایى "علف 

زار" به کارگردانى کاظم دانشى و تهیه کنندگى بهرام رادان است.
در خالصه داستان "علف زار" آماده است: 

بعضى رازها بهتره فاش بشن  
برخى هرگز، باید دفن بشن جایى دور از دسترس... براى همیشه...

پس از ماه ها کش وقوس و دعوا، سرانجام نامه اى 
از طرف سرکنسول گرى ایران منتشر شد که در آن 
خبر از واگذارى حقوق ســریال «مست عشق» به 

طرف ایرانى  مى دهد.
شهاب حسینى، پارســا پیروزفر، ابراهیم چلیکول، 
هانده ارچل، سلما ارگچ، بنسو سورال، بوران کوزوم 
و حسام منظور بازیگران مست عشق هستند. تهیه 
کننده فیلــم مهران برومند اســت، فیلمنامه  آن را 

حسن فتحى و فرهاد توحیدى نوشته اند.
این فیلم محصول مشترك سینماى ایران و ترکیه 
است. داستان فیلم همزمان با دوران زندگى موالنا 
(شــاعر عارف ایرانى قرن ششم) و شمس تبریزى 

(مراد او) اتفاق مى افتد. 
در پى بحث هاى شــکل گرفته پیرامون ســریال 
«مست عشــق» که منجر به صدور بیانیه هایى از 
جانب طرف هاى ایرانى و ترکیه اى این پروژه شد، 
فرهاد توحیدى نویسنده فیلمنامه این فیلم، از حل 

اختالفات خبر داد.
توحیدى نامه اى منسوب به سرکنسولگرى ایران 
در ترکیه را در صفحه مجازى خود منتشــر کرد که 
محتواى آن خبر از حل اختالفــات مى داد. در این 

نامه آمده است:
«روز چهارشــنبه پس از چندین جلســه نشست و 
مذاکره، کلیه امور مورد اختالف میان دو شــرکت 
ســازنده ایرانى و ترکیه اى پروژه سینمایى مست 
عشــق، با میانجیگرى این سرکنسولگرى، حل و 
فصل شــد و ســهام کامل پروژه مذکور، به طرف 
ایرانى واگذار شــد. بدیهى است اطالعیه کامل در 
خصوص زمان آماده سازى و پخش اثر، توسط روابط 
عمومى این پروژه (طرف ایرانى) طى روزهاى آتى 

اعالم خواهد شد.»
در این نامه نام جواد معبودى فر، سرکنسول ایران در 

استانبول به چشم مى خورد.

بازیگر فیلم سینمایى «جهان با من برقص» گفت: 
تا دو ماه گذشته لوکیشــن هاى سریال «جیران» 
در تهران بود، بعد از آن گروه بــه مدت 40 روز در 
خوانسار و گلپایگان مشــغول ضبط بودند و درحال 
حاضر گروه براى ادامه ساخت ســریال به قزوین 
رفته اند.سیاوش چراغى پور گفت: از بهمن ماه سال 
گذشته مشــغول ایفاى نقش در مجموعه نمایش 
خانگى «جیران» به کارگردانى حسن فتحى هستم 
که همچنان ســاخت این مجموعه ادامه دارد و در 
برهه هاى زمانى مختلف و روند فیلم نامه سر صحنه 
حاضر مى شوم همچنین فیلم  سینمایى «گورکن» 
را در اکران آنالین دارم.وى پیرامون مضمون سریال 
«جیران» ابراز کرد: داستان اصلى سریال «جیران» 
به دوره قاجار و زمان ناصرالدین شاه بر مى گردد در 
این مجموعه به نوعى به حال هواى حاضر در کاخ 
ناصردین شاه و ارتباط وى با «جیران» که شخصیت 
اصلى سریال است پرداخته شده و واقعا باید بگویم 
که حسن فتحى بســیار جذاب این مجموعه را به 

تصویر کشیده است.
چراغى پور در پاســخ به این ســوال که آیا سریال 
«جیران» شباهتى با سریال هاى تاریخى ترکیه اى 
دارد یا خیر، بیان کرد: به هر حال وقایع تاریخى در 
برخى مواقع شباهات هاى زیادى با هم دارند از این 
بابت ممکن است این مجموعه چنین شباهت هایى 
به شکل نامحسوس با برخى سریال هاى تاریخى 
کشور ترکیه داشته باشــد اما واقعیت این است که 
سریال «جیران» حال و هواى بسیار اصیل ایرانى 
دارد که شاید این اثر را با تمامى آثار تاریخى خارجى 
و داخلى دیگر متفــاوت مى کند و فکر مى کنم جزو 
آثار تاریخى بشود که مردم اســتقبال زیادى از آن 

خواهند کرد.
وى پیرامون محل لوکیشــن ســریال «جیران» 
خاطرنشــان کرد: همانطور که گفتم من همچنان 
مشغول بازى در ادامه ســاخت این سریال هستم، 
این مجموعه شبکه نمایش خانگى لوکیشن هاى 
متنوعى تا کنون داشته اســت، تا دو ماه گذشته در 
تهران مشغول کار بودیم و بعد از آن گروه به مدت 
چهل روزى در خوانسار و گلپایگان مشغول ضبط 
بودند و درحال حاضر گروه براى ادامه ساخت سریال 
«جیران» به قزوین رفته اند و در آنجا مشغول ادامه 

ضبط این سریال هستند.

پایان اختالفات طرف هاى 
ایرانى و ترك «مست عشق»

«جیران»، خوانسار و 
گلپایگان را پشت سر گذاشت 

آنچه مشاهده مى کنید متن دفتر دیگرى است از برنامه  یاد 
بعضى نفرات «موسیقى ما» که «فرهاد آییش» (هنرمند 
برجسته  تئاتر و ســینما) آن را درباره زنده یاد ناصر چشم 

آذر روایت کرده است.
یک صحنــه اى اســت در فیلم  «میکس» کــه «ناصر 
چشــم آذر» با بغضى عیان رو مى کند به «خســرو» و 
مى گوید: «کى مى تونه حال منو بفهمه» و بعدتر مى  رود 
مى نشیند جایى در خانه اش که با ده ها شمع آذینش بسته 

و مى گوید: «چرا من باید خواب موالعلى رو ببینم؟ » 
حاال که راهى عالَِم باال شده، البد این راز بََرش فاش شده: 
«چرا باید خواب موالعلــى رو مى دید؟ از همان کودکى 

آن هم.» اصال چــه رازى بود که خیلى ســال ها بعدتر، 
داریوش مهرجویى میان این همه  آهنگ ساز، برود سراغ 
او تا موسیقى «هامون» را بسازد و او گیر کند میان «ترس 
و لرزهاى» حمید هامون و کى یرکگور و شاه عبدالعظیم 

و امام زاده ابراهیم و یحیى و دوباره آن خواب را ببیند؟
 ما نمى دانیم و فقط به نشــانه ها اکتفا مى کنیم. ما تنها 
مى دانیم او نبوغ موســیقى را با درك و احساسى ناب از 
عشق و زندگى درآمیخت و آن همه ترانه  کار کرد یکى 
از آن یکى بهتر. اصال کســى هســت که بتواند بگوید  
موســیقى هامون بیش تر به دل مى نشــیند یا خواهران 
غریب یا مثال قصه هاى مجید؟ ما فقط مى دانیم آن کسى 
که آن باالست، خیلى حواسش به َمرد بود. مثال آن وقتى 
که مدت ها بــى کار بود و ده هزار تومان توى حســابش 
مانده بود، «بهــرام بحرینى» آمد خانه اش و پیشــنهاد 
داد تا «باران عشق» را بســازد و بعدتر درباره اش بگوید: 
«مى خواســتم واقعه کربال را با معجزه باران عشق امام 

حسین(ع) و یارانش سیراب کنم.»
آهنگ سازها معموال پشــِت ملودى هاى شان پنهان نند. 
انگار رسالت دارند آن پشت پسله  ها بنویسند تا آدم هاى 
دیگر را ســتاره کنند؛ اما «چشــم آذر» این طــور نبود. 
درست اســت که ملودى هایش خیلى ها را ستاره کرد؛  
اما آنها مى رفتنــد و او مى ماند در اوج بــا همان قد رعنا 
و چشــم هاى شــوریده و ریِش پروفســورى اش. با آن 
موسیقى اى که امضاى خودش را داشت و به قول محمد 

صالح عال: «موسیقى اش نه 
از بلوز شیکاگو مى آمد نه از 
کانترى تنسى، موسیقى اش 
میراث فرهنگى خانواده اش 
بود. بعدتر هم با این که یکى 
از بنیان گذارهاى موســیقى 
الکترونیک بود، اما الکترونیک 
او را نه به رپ کشید، نه هوى 
متال که منشأ بیشتر آثارش، 
موسیقى دستگاهى خودمان 

بود.»
یک روز دوســتى از او پرسید: 
چــرا از آمریکا برگشــتى به 
اینجا؟ و او جــواب داد: « باید 
زیبایى این چادرهاى مشکى، 
ایــن آجرگرى هاى کوچه پس 
کوچه ها...ایــن تیرهــاى کج 
و کولــه ى چراغ بــرق... بچه 
محل ها رو از ریشــه درك کنى 

تا بفهمى تنهــا باید توى این خاك 
آروم بگیرى.»

و او در یک روز اردیبهشتى در همین 
خاك آرام گرفت با آثــارى که باقى 

گذاشت براى زیستن و براى عشق.

4 فیلمنامه ســینمایى موفق شدند پروانه هاى سینمایى 
خود را از سازمان سینمایى کســب کنند که یکى از آنها 
"پرونده باز است" کیومرث پوراحمد در ژانر جنایى است.

فیلمنامه هاى «پاکل» به کارگردانى نوید اســماعیلى 
و تهیه کنندگــى غالمرضــا آزادى، «بازیگوش ها» به 
تهیه کنندگــى مهدى اکبرى و کارگردانى نادره شــیخ 
ترکمانى، «پرونده باز» است به تهیه کنندگى على قائم 
مقامى و کارگردانى کیومرث پوراحمد و «صورت فلکى» 
به تهیه کنندگى محمدرضا شــفاه و کارگردانى حسین 

دارابى، موفق شدند پروانه هاى ساخت خود را از سازمان 
سینمایى اخذ کنند.در این بین فیلم «پرونده باز است» 
فیلمنامه اى اســت که قرار بوده تا 5 سال پیش توسط 
پوراحمد ساخته شود که شرایط آن مهیا نبوده است. این 
فیلمنامه اثرى جنایى و درباره یک قتل است که بعد از سه 
همکارى میان پوراحمد و قائم مقامى چهارمین همکارى 

میان آنان است. 
سازندگان این فیلم هنوز درباره بازیگران به جمع بندى 

نهایى نرسیده اند.

امید محمدنژاد که این روزها ساخت نخستین فیلم بلند خود با نام «سوسن خانم کووید 19» را آغاز کرده، سر صحنه 
فیلمبردارى این اثر دچار عارضه قلبى شد. بازیگر سریال هاى «آقازاده» و «بانوى عمارت» در حال حاضر 
در بیمارستان کسرا بسترى شده است.فیلم سینمایى «سوسن خانم کووید 19» با فضایى اجتماعى و در ژانر 
کودك زندگى یک مادر و فرزندانش را به تصویر مى کشد. در این قصه مادر به کرونا مبتال مى شود و فیلم 
در فضایى فانتزى و کودکانه به این ویروس منحوس مى پردازد.شبنم قلى خانى، لیال اوتادى، امید محمدنژاد، 
سمیرا ذکایى، سیاوش مفیدى و چند بازیگر خردسال بازیگران اصلى این فیلم هستند که جزو اولین 
آثار سینمایى با محوریت بیمارى کرونا است. محمدنژاد که عالوه بر بازیگرى، سابقه اجرا 
و گویندگى در رادیو و تلویزیون را نیز در کارنامه دارد، پیش از کلید زدن «سوسن خانم 
کووید 19»، کارگردانى برنامه هاى تلویزیونى و ساخت فیلم هاى کوتاه و مستندهایى 

چون «دو پالن از عباس کیارستمى»، «آقا حجت» و… را برعهده داشته است.

ادامه سریال «24» هنوز در ذهن عوامل سازنده آن وجود دارد و در حال بررسى 
احتمال هاى مختلف براى ساخت ادامه آن هستند. حاالجک باوئر ممکن است 

دوباره به فاکس بازگردد.
مایکل تورن رییس شرکت فاکس انترتینمنت گفت این پتانسیل وجود دارد که 

این سریال به نحوى بازگردد.
 و گفت: هنوز امکانى وجود دارد، هنــوز صحبت هایى با تهیه کنندگان درباره 
برداشت هاى مختلف انجام مى شود. هنوز مکالمه هاى خالقانه فعالى دارد در 

این زمینه به وقوع مى پیوندد.
این در حالى اســت که اخیراً هاوارد گوردون تهیه کننده اجرایى «24» گفته بود 
برداشتى جدید از این سریال «همیشــه در حال تحول و بررسى است». گوردون 
گفت عاشق این شخصیت است اما هشدار داد «تا وقتى تمام قطعه ها کنار هم قرار 

بگیرند این مسئله جنبه رسمى پیدا نمى کند».
سریال «24» روز ششم نوامبر 2001 روى آنتن رفت. کیفر ساترلند در آن سریال نقش 
جک باوئر مامور ضدتروریسم را بازى مى کرد و سریال تا سال 2010 به مدت هشت فصل 

و یک فیلم دو ساعته توجه مخاطبان را به خود جلب کرد.

یادى از ناصر چشم آذر
 به روایت فرهاد آئیش

یل ب و رو ین ى ی ین و ج ى ر
مخاطب بال و پر بدهد.

ى بود که خیلى ســال ها بعدتر، 
ین همه  آهنگ ساز، برود سراغ 
 بسازد و او گیر کند میان «ترس
و شاه عبدالعظیم و کى یرکگور

 و دوباره آن خواب را ببیند؟
شــانه ها اکتفا مى کنیم. ما تنها 
قى را با درك و احساسى ناب از 
ت و آن همه ترانه  کار کرد یکى

ســى هســت که بتواند بگوید  
ر به دل مى نشــیند یا خواهران 
جید؟ ما فقط مى دانیم آنکسى 
سش به َمرد بود. مثال آن وقتى 
 ده هزار تومان توى حســابش 
ینى» آمد خانه اش و پیشــنهاد 
ســازد و بعدتر درباره اش بگوید: 
ال را با معجزه باران عشق امام 

ب کنم.»
ـِت ملودى هاى شان پنهان نند.
ت پسله  ها بنویسند تا آدم هاى
اینطــور نبود. «چشــم آذر»
ى هایش خیلى ها را ستاره کرد؛ 
ى ماند در اوج بــا همان قد رعنا
و ریِش پروفســورى اش. با آن
به قول محمد ودش را داشت و

صالح عال: «موسیقى اش نه
از بلوز شیکاگو مى آمد نه از 
تنسى، موسیقى اش  کانترى
میراث فرهنگى خانواده اش
بود. بعدتر هم با این که یکى
از بنیان گذارهاى موســیقى
الکترونیک بود، اما الکترونیک
او را نه به رپ کشید، نه هوى

متال که منشأ بیشتر آثارش، 
موسیقى دستگاهى خودمان 

بود.»
یک روز دوســتى از او پرسید: 
چــرا از آمریکا برگشــتى به 
اینجا؟ و او جــواب داد: « باید 
زیبایى این چادرهاى مشکى، 
ایــن آجرگرى هاى کوچه پس 
کوچه ها...ایــن تیرهــاى کج 
و کولــه ى چراغ بــرق... بچه 
محل ها رو از ریشــه درك کنى 

تنهــا باید توىاین خاك  تا بفهمى
آروم بگیرى.»

و او در یک روز اردیبهشتى در همین 
خاك آرام گرفت با آثــارى که باقى 

گذاشت براى زیستن و براى عشق.

امید محمدنژاد که این روزها ساخت نخ
فیلمبردارى این اثر دچار عارض
در بیمارستان کسرا بسترى ش
کودك زندگى یک مادر و فرز
در فضایى فانتزى و کودکانه به این
سمیرا ذکایى، سیاوش
آثار سینمایى با
و گویندگى
9کووید 19
چون «د
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سیاه“، امسال با گربه

 تهیه کنندگى بهرام
ت پس از عادى شدن 

ه،پس از ایفاى نقش 
" فیلم سینمایى "علف 

ىبهرام رادان است.

س... براى همیشه...
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مدافع فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن گفت: جدایى از ذوب آهن براى من سخت بود ولى زمان 
آن رسیده بود تا یک چالش جدید را در فوتبال تجربه کنم.

وحید محمدزاده در ارتباط با جدایى اش از ذوب آهن، گفت: 6 سال در این تیم بازى کردم و وقتى 
یک بازیکن براى مدتى طوالنى در تیمى حضور دارد آنجا مثل خانه اش مى شــود. جدایى از 
ذوب آهن براى من سخت بود و در این سال ها روزهاى بسیار خوبى را تجربه کردم هر چند 
که در دو فصل گذشته شرایط سختى را پشت سر گذاشتیم و فشار زیادى روى بازیکنان 

خصوصاً نفرات قدیمى تیم ایجاد شده بود.
بازیکن جدید تیم آلومینیوم اراك ادامه داد: در دو فصل اخیر واقعاً تحت فشار قرار گرفتم 
و همه مى دانند که تیم شرایط سختى داشــت به همین دلیل از ذوب آهن جدا شدم تا 
فضاى جدیدى را تجربه کنم. براى این تیم آرزوى موفقیت دارم و باید بگویم که این 
جدایى آسان نبود ولى زمان آن رسیده بود تا یک چالش جدید را در فوتبال تجربه کنم.

محمدزاده در خصوص تشکر قاسم حدادى فر کاپیتان ذوب آهن از زحمات این بازیکن  
و اینکه چرا مسئوالن باشگاه از وى قدردانى نکردند، گفت: زیاد دوست ندارم در مورد 
برخى از مسائل صحبت کنم و بهتر است که به گذشته برنگردم. حدادى فر اسطوره 
ذوب آهن و فوتبال اصفهان است و در این سال ها از لحاظ فنى و اخالقى خودش 
را ثابت کرده و براى من افتخار بود که در کنار چنین فوتبالیستى حضور داشتم. 
وقتى پیام تشکر حدادى فر را در صفحه شخصى اش دیدم کمى آرام شد و او 

نشان داد که چه شخصیت بزرگى دارد.
وى در خصوص اینکه گفته مى شود باشــگاه ذوب آهن 20 درصد بازیکنان  

و از جمله وى را به جریمه مالى محکوم کرده است، تصریح کرد: واقعا از این 
موضوع تعجب مى کنم و فکر نمى کنم چنین چیزى قانونى باشد و اگر این اتفاق 

بیافتد قطعا من هم اقدامات الزم را انجام خواهد داد.

محمدزاده:

جدایى از ذوب آهن 
براى من سخت بود

مدافع فصل گذشته تیم فوتبا
آن رسیده بود تا یک چالش
وحید محمدزاده در ارتباط
یک بازیکن براى مدتى
ذوب آهن براى من س
که در دو فصل گذش
خصوصاً نفرات قدی
بازیکن جدید تیم
و همه مى دانند ک
فضاى جدیدى ر
جدایى آسان نبود
محمدزاده درخص
و اینکه چرا مسئ
برخى از مسائل
ذوب آهن و
را ثابت کر
وقتى پی
نشان د
وى در
از جمل و
تع موضوع
بیافتد قطعا من

محمدزاده:

جدایى ا
براى م

شهریار مغانلو، مهاجم سابق تیم هاى سانتاکالرا و پرسپولیس یکى 
از خریدهاى پراهمیت محرم نویدکیا براى کسب قهرمانى در لیگ 

21 به شمار مى رود.
تیم فوتبال ســپاهان تمریناتش را  حاال یک هفته اى مى شود که 
در مجموعه باغ فــردوس آغاز کرده و آماده حضور در مســابقات 
لیگ برتر، جام حذفى و همینطور رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 

مى شود که در اردیبهشت ماه سال 1401 آغاز خواهد شد.
سپاهان براى حضور قدرتمندانه در این سه جام در پنجره تابستانى 
بسیار خوب تقویت شد و با جذب شهریار مغانلو، فرشاد احمدزاده 
و مسعود ریگى از سه تیم استقالل، پرسپولیس و فوالد خوزستان 

سعى کرد جاى خالى محمد محبى و احسان حاج صفى را پر کند.
البته به استثناى این سه  خرید، نویدکیا ورودى ها و خروجى هاى 
دیگرى هم داشته، ولى شاید خیلى ها منتظر بودند تا شهریار مغانلو 
مهاجم فصل گذشته پرسپولیس را در سپاهان ببینند و حاال اولین 
تصویر از این مهاجم ســرحال فوتبال ایران در حال دویدن کنار 

شایان مصلح توسط عکاس باشگاه سپاهان ثبت شده است.
مغانلو که به شدت پس از انتقال به سپاهان تحت هجمه هواداران 
قرار گرفت، چند روز پیش با انتشار پستى اینستاگرامى از این نوشت 
که ناجوانمردانه قضاوت شده است و درآینده بیشتر در این مورد و 

جدایى اش از پرسپولیس خواهد نوشت.

رونمایى از مهاجم سابق سانتاکالرا در سپاهان

مسابقات انتخابى جام جهانى در قاره آســیا در این دوره نیز به 
پایان رسید و تیم ملى کشورمان توانست با عملکردى دیدنى 
مقابل سوریه و عراق به برترى دست یابد و با اقتدار صدرنشین 

گروه شود.
کنفدراســیون فوتبال آســیا به همین دلیل به تمجید از تیم 
«اسکوچیچ» پرداخت و از قدرت خط تهاجمى فوتبال کشورمان 
نوشت. AFC نوشت که تیم دراگان اسکوچیچ عالوه بر اینکه 
در خط دفاعى فوق العاده ظاهر شد و توانست در 2 بازى اول خود 
کلین شیت به ثبت رســاند، در خط حمله نیز یک نمایش فوق 

العاده از خود به جا گذاشت.
AFC نوشت: با اینکه ســردار آزمون در بازى نخست مقابل 

سوریه حضور نداشت ولى علیرضا جهانبخش توانست گل بسازد 
و 3 امتیاز بازى را براى ایران بدست آورد. با بازگشت آزمون به 
ترکیب، خط حمله تیم ملى ایران یک بعد دیگر نیز بدست آورد 

و توانست مقابل عراق به برد 3 بر صفر فوق العاده دست یابد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین از عملکرد درخشان این 3 
مهاجم در عرصه باشگاهى نیز تمجید کرد و نوشت که علیرضا 
جهانبخش در تیم باشگاهى خود یعنى فاینورد، آزمون در زنیت 
و طارمى در پورتو همه جزو مهاجم برتر تیمشان هستند و مربى 
کروات تیم ملى ایران فرمول مناســب براى پیشرفت این خط 
حمله پیدا کرده است. این تیم در اندیشه این است که خود را به 

جام جهانى 2022 قطر برساند.

تیــم فوتبال ســپاهان اصفهــان در ادامــه برنامه هــاى آماده 
ســازى پیش فصل، بــراى برپایــى اردو راهى تهــران خواهد 

شد.
شاگردان محرم نویدکیا براى پیشگیرى از ابتال به ویروس کرونا 
واکسن  زدند و به همین خاطر تمرینات ســپاهان به مدت دو روز 

تعطیل بود اما کاروان سپاهان امروز شنبه عازم تهران مى شود تا 
اردویى دو هفته اى را برپا کند.

بازیکنان ســپاهان در این اردو دو بازى دوســتانه مقابل نساجى 
مازندران (26 شهریور) و گل گهر ســیرجان (اول مهر) را برگزار 

خواهند کرد.

اردوى 2 هفته اى سپاهان در تهران

تمجید AFC از مثلث خط تهاجمى تیم ملى کشورمان

پیروزى تیم ملى ایران مقابل عراق، براى علیرضا بیرانوند 
ارزش بسیار زیادى داشت.

گلر شماره یک تیم ملى که در سه تقابل قبلى اش با عراق 
موفق به ثبت دو کلین شیت شده بود، کار سختى مقابل 
مهاجمان عراق نداشت و توانست تعداد کلین شیت هاى 

خود در بازى هاى ملى را به عدد 28 برساند.
بیرانوند که با بسته نگه داشتن دروازه اش جلوى روسیه 
به رکورد 27 کلین شیت مرحوم ناصر حجازى رسیده بود، 
حاال از دروازه بان تیم ملى در جام جهانى 1978 سبقت 
گرفت و به دنبال رسیدن به رکورد دروازه بان هایى است 

که آمار بهترى در تیم ملى داشته اند.
طبق آمار منتشــر شــده در ســایت «خبرورزشى»، 
ســیدمهدى رحمتى با آمار 35 کلین شیت در 76 بازى، 
بهترین گلر ملى از این حیث محسوب مى شود. احمدرضا 
عابدزاده با 34 کلین شیت در 79 بازى در رده دوم قرار دارد 
و ابراهیم میرزاپور - که اینروزها به خاطر ابتالى مربى 
گلرهاى تیم ملى به ویروس کرونا، به صورت موقت مربى 
دروازه بان هاى تیم ملى شده - با 32 کلین شیت در 71 

بازى ملى در جایگاه سوم ایستاده است.
على بیرو حاال این فرصت را دارد که در پایان بازیهاى 
تیم ملى در مرحله نهایى انتخابى جام جهانى 2022، از 
رحمتى هم جلو بزند و باید دید او مى تواند دروازه تیم ملى 

را تا پایان این رقابتها بسته نگه دارد یا نه.

فرهاد مجیدى تصمیمى براى کناره گیرى از سرمربیگرى تیم فوتبال استقالل ندارد.
تیم فوتبال استقالل در فصل گذشته لیگ برتر روزهاى پر فراز و نشیبى را پشت سر گذاشت. این تیم 
فصل را با محمود فکرى آغاز کرد؛ اما نتایج ضعیف آبى پوشان باعث شد این مربى جاى خودش را به فرهاد 
مجیدى بدهد. کاپیتان سابق آبى پوشان نسبت به فکرى عملکرد بهترى داشت؛ اما در نهایت نتوانست 
به موفقیتى دست پیدا کند و در لیگ به مقام سوم رســید و در جام حذفى هم در فینال نتیجه را به فوالد 

خوزستان واگذار کرد.
یکى از تکرارى ترین اتفاقاتى که در فصل گذشته در استقالل رخ داد اختالفات متعدد مجیدى با 
مددى بود. این اختالفات باعث شد هواداران استقالل از سرمربى تیم شان حمایت کنند. در حال 
حاضر هم با توجه به تغییر وزیر ورزش و جوانان  مددى به زودى از ســمت خود در استقالل 
برکنار خواهد شــد؛ اما مجیدى تصمیمى براى جدایى از استقالل ندارد و این مربى در 

فصل آینده هم به کار خود در این تیم ادامه خواهد داد.
بعید اســت مدیرعامل بعدى استقالل مشــکلى با ادامه مربیگرى مجیدى در 
این تیم داشته باشــد؛ چرا که هم مجیدى با این تیم قرارداد دارد و هم اینکه 
مدیرعامل جدید استقالل نمى خواهد هواداران این تیم را روبروى خود ببیند. 
استقالل روز بیست و دوم شهریور با تیم الهالل عربستان بازى خواهد داشت 

و پس از این بازى تکلیف مدیریت این باشگاه مشخص خواهد شد.

فرهاد مجیدى از استقالل نمى رود
فرهاد مجیدىتصمیمى براىکناره گیرىاز
تیم فوتبال استقالل در فصل گذشته لیگب
فصل را با محمود فکرى آغاز کرد؛ اما نتایج ض

مجیدى بدهد. کاپیتان سابق آبى پوشان نسبت
به موفقیتى دست پیدا کند و در لیگ به مقام

کرد. خوزستان واگذار
یکى از تکرارى ترین اتفاقاتى که در ف
مددى بود. این اختالفات باعث شده
حاضر هم با توجه به تغییر وزیر ور
برکنار خواهد شــد؛ اما مجی
فصل آینده هم به کار خو
بعید اســت مدیرعام
این تیم داشته باش
مدیرعامل جدید
استقالل روز بیس
و پس از این بازى

فرهاد مجیدى

در دیدار برابر پرسپولیس امیرقلعه نویى تیمش را با دو سیستم مورد محک قرار داد.
گل گهر از تیم هایى به شمار مى رود که خیلى زود تمریناتش را زیر نظر امیرقلعه نویى آغاز کرد و این مربى که دومین 
فصل حضورش در سیرجان را تجربه خواهد کرد، امیدوار است رتبه اى بهتر از پنجمى فصل گذشته کسب کند و 

براى رسیدن به این هدف شاید شاهد آرایش جدیدى از آبى پوشان سیرجانى در لیگ 21 باشیم.
گل گهر در دیدارى دوستانه به مصاف پرسپولیس رفت؛ جایى که امیرقلعه نویى هم از نفرات جدیدش استفاده کرد و 

هم آنها را در قالب دو سیستم متفاوت ارزیابى کرد. 
بى شک در فصل جدید هم بازیکنان و هم مربیان گل گهر به دنبال کسب نتایج بهترى هستند و این احتمال وجود دارد 
که قلعه نویى با توجه به در اختیار داشتن 5 مدافع میانى و بازیکنان رونده  از سیستم سه دفاعه استفاده کند. فعال که در 
اولین مسابقه على رغم اینکه مدت زمان زیادى از شروع تمرینات آبى پوشان سیرجانى سپرى نشده و از 2 سیستم مختلف 
نیز بهره برده شد، اولین پیروزى براى کادر فنى گل گهر به دست آمد و حاال باید دید در آینده  شاهد چه تغییراتى در آرایش 

نفرات و ترکیب آنها در زمین خواهیم بود. 
امیرقلعه نویى 2 دیدار نیمه نهایى جام حذفى برابر استقالل و همینطور دیدار برگشت برابر پرسپولیس را در لیگ بیستم با 
سیستم سه و آرایش 2-5-3 آغاز کرده بود و نشان داد که اصال بدش نمى آید که تیمش رفته رفته تطابق بیشترى با این 

سیستم پیدا کنند.

قلعه نویى روش بازى گل گهر را تغییر مى دهد؟

تعداد درگذشتگان باشگاه پرسپولیس بر اثر کرونا 
با درگذشــت مدیرعامل اسبق 
این باشگاه به چهار نفر رسیده 

است.
هشــتم بهمن ماه ســال 
گذشته بود که مهرداد میناوند 
بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملى که 
به دلیل وخامت حالش بر اثر ابتال به کووید 19 به 
بیمارستان منتقل شــده بود، در سن 45 سالگى 
بر اثر کرونا درگذشت و بســیارى از دوستداران 

فوتبال ایران را متاثر کرد.

بعد از آن هم دوست و همبازى میناوند یعنى على انصاریان 
هم که از دوم بهمن ماه بر اثر ابتال به کرونا در بیمارستان 
بسترى بود چهارشنبه 15 بهمن ماه در 43 سالگى جان به 

جان آفرین تسلیم کرد.
پنجم اردیبهشت امسال هم حمید جاسمیان پیشکسوت 
فوتبال ایران و اولین کاپیتان تاریخ باشگاه پرسپولیس به 
دلیل ابتال به کرونا در 84 ســالگى درگذشت تا سرخ ها باز 

هم سیاه پوش شوند.
این بار هم که نوبت به عباس انصارى فرد مدیرعامل اسبق 
پرسپولیس رسید که بر اثر کرونا فوت کند و باز هم خانواده 

فوتبال را عزادار کند.

مأموریت ویژه بیرانوند

سایت اتحادیه فوتبال مصر با انتشار بیانیه اى، از انتصاب 
کارلوس کى روش به عنوان سرمربى جدید تیم ملى این 

کشور خبر داد.
حسام البدرى سرمربى پیشین تیم ملى مصر روز دوشنبه 
پس از تساوى در خانه گابن در مرحله انتخابى جام جهانى 

2022 اخراج شد.
کى روش در هدایت تیم ملى مصر از ضیاء السید به عنوان 
مدیر، محمد شوقى به عنوان مدیرفنى و عصام الحضرى 
به عنوان مربى دروازه بان ها کمک خواهد گرفت. جزئیات 

قرارداد کى روش با مصرى ها هنوز اعالم نشده است.

کى روش
 سرمربى مصر شد

ضربه تلخ کرونا به قلب پرسپولیسى ها

علیرضا منصوریان سکان دار آخرین تیم بدون سرمربى لیگ 
برتر شد و فصل بعد در آبادان خواهد بود.

حضور علیرضا منصوریان در فصل بیست و یکم لیگ برتر به 
عنوان ســرمربى اتفاقات عجیب و غریبى را به همراه داشت.  
منصوریان چند هفته پیش به عنوان سرمربى آلومینیوم اراك در 
فصل پیش رو انتخاب شده بود اما این تصمیم از سوى رییس 
کارخانه آلومینیوم وتو و در نهایت هدایت تیم دوباره به رسول 

خطیبى محول شــد تا خبر توافق با منصوریان 
حذف  و خطیبى دوباره به عنوان ســرمربى 

آلومینیوم انتخاب شود.
ماجراهاى کادرفنى فصل آینده صنعت نفت 

هم در نوع خود عجیب و قابل 
توجه بود. آنها که سیروس 

پورموسوى را به عنوان 
سرمربى خود داشتند 
و حتى یک سال هم 
از قرارداد وى باقى 
مانده بــود، خیال 
ادامه همــکارى با 
او را در ســر داشتند. 

در  پورموســوى 
شــرایطى کــه حتى در 

نشســت صنعت بــه عنوان 

سرمربى حاضر شده بود، در نهایت به باشگاه تاکید کرد تا زمانى 
که پرداخت هاى باقى مانده از فصل گذشــته صورت نگیرد و 
بودجه اى براى فصل جارى تیم از سوى وزارت نفت یا هر ارگانى 
که قرار است صنعت نفت را اداره کند؛ تعیین نشود حاضر نیست 
تمرینات تیم را شروع کند و با تحریم تمرین توسط او تایم ویژه 

پیش فصل و نقل و انتقاالت براى صنعت نفت از دست رفت.
این اتفاقات سبب شــد تا صنعت نفت به تنها تیم لیگ برترى 
تبدیل شود که وضعیت مشخصى از لحاظ کادرفنى براى فصل 
بیست و یکم ندارد. آنها پس از اینکه پورموسوى رسما به نفت 
مسجد سلیمان پیوســت مذاکرات جدى خود را با منصوریان 
پیش گرفتند و با دو شرط اصلى على منصور که تعیین بودجه 
دقیق فصل بعد و تمدید با بازیکنــان اصلى این تیم بود 

مواجه شدند.
حاال صنعت نفت آخرین تیمى است که سرمربى خود 
را انتخاب کرده و بــا انتخاب علیرضا 
منصوریان به عنوان ســرمربى این 

تیم پرونده کادر فنى تیم هاى لیگ 
برتر در فصل جارى بسته شد. 

منصوریان ســرمربى سابق 
اســتقالل، تراکتور و آلومینیوم، بار 
دیگر ســکان دار اصلى یک تیم پرهوادار و 
قدیمى شده و کار بسیار سختى پیش روى 

خود خواهد داشت.

منصوریان سرمربى صنعت نفت شد

ول ر ب ر وب یم ی ی ه ر و و و
ـد تا خبر توافق با منصوریان 

وباره به عنوان ســرمربى 
شود.

 فصل آینده صنعت نفت 
جیب و قابل

سیروس 
عنوان 

تند 
هم 
ى
ل 
با 
د. 

در 
تى در 

ــه عنوان

بب ین
تبدیل شود که وضعیت م
بیست و یکم ندارد. آنها

مسجد سلیمان پیوســت
با دو شرط پیش گرفتند و
دقیق فصل بعد و تم

مواجه شدند.
حاال صنعت نف

ت
بر
منص
اســتقالل
دیگر ســکان دار
قدیمى شده و ک
خود خواهد داش

3شان این 3
 که علیرضا
وندر زنیت
ستند و مربى
فت این خط
که خود را به

در دیدار برابر پرسپولیس
گل گهر از تیم هایى به شم
فصل حضورش در سیرجا
براى رسیدن به این هدف ش
گل گهر در دیدارى دوستانه
هم آنها را در قالب دو سیستم
بى شک در فصل جدید هم باز
توجه به در اخت که قلعه نویى با
اولین مسابقه على رغم اینکه مد
نیز بهره برده شد، اولین پیروزى
نفرات و ترکیب آنها در زمین خو
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ست رفت.
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 براى فصل
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سرمربىخود
اب علیرضا
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ى لیگ 
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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 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 بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى اصالحى شماره 140060302027005969 مورخ 1400/5/18 على رضا رحیمیان 
کوپائى فرزند رســول بشــماره شناســنامه 1274422558 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1274422558 در دو دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 28 فرعى 
از اصلى 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/87 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى حاج حسن طباطبائى خوراسگانى صحیح مى باشد که در 
راى شماره 139960302027020255 مورخ 1399/12/10 مساحت به اشتباه ثبت شده بود.

2ـ راى اصالحى شــماره 140060302027005966 - 1400/5/18 عبدالرسول اسماعیلى 
کمندانــى فرزند ابراهیم على بشــماره شناســنامه 160 صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
5659280951 در چهار دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 28 
فرعى از اصلى 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/87 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى حاج حسن طباطبائى خوراسگانى صحیح مى باشد که در 
راى شماره 139960302027020241 مورخ 1399/12/10 مساحت به اشتباه ثبت شده بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/07/04 - م الف: 
1187971 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/207

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2783 مورخ 1400/6/8آقاى حمید کمالى فرزند سبزعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 145/13 متر مربع مجزى شــده از پالك شماره 14 فرعى از 761  
اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 - 
1187343/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/209

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

راى شماره 2600 مورخ 1400/5/30 آقاى احسان محمدى خواه نجف آبادى فرزند سعادت 
اله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 34/05 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
1  فرعى از 282 اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/04 - 1187121/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/211

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند
راى شــماره 2567 مورخ 1400/05/25آقاى پژمان بختیارى چهل چشمه فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 29/61مترمربع مجزى شده از پالك شماره 175  
اصلى واقع در قطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 - 
1187291/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/213

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراء شماره 2826 و 2827 مورخ 1400/06/09 آقاى امیر حسین حرى  فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع و خانم مهســا آزادى نجف آبادى فرزند محمد على نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 102/95 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 4  
فرعى از 362 اصلى واقع در قطعه10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/04 - 1187216/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/215

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2818 مورخ 1400/06/09 آقاى حسینعلى حاجى اسماعیلى نجف آبادى فرزند 
محمد على نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 250مترمربع مجزى شده از پالك 

شــماره 624  اصلى واقع در قطعه6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/04 - 1187328 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/217

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2559 مورخ 1400/5/25خانم بتول عرفانى فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 116مترمربع مجزى شده از پالك شماره 869  اصلى واقع در قطعه4 
از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 - 1187277 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/219

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2709 مورخ 1400/6/6 آقاى جواد صفر نوراله نجف آبادى فرزند حســنعلى 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/84 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 1 
فرعى از 112 اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/04 - 1187299/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/221

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2465 مورخ 1400/05/18 آقاى امیر ساالرى فرزند تقى نسبت به ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 202/89مترمربع مجزى شده از پالك شماره 859  اصلى واقع در قطعه4  بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 - 1187264 / م الف - حجت اله کاظم زاده 

اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/223

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 2582 و 2583 مورخ 1400/05/26 آقاى اکبر انتشارى نجف آبادى فرزند اسداله 
نسبت به چهار دانگ مشــاع و خانم ندا عیدى نجف آبادى فرزند ابراهیم نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 147/69مترمربع مجزى شده از پالك شماره 258  
اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 - 
1187259 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/225

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2597 مورخ 1400/5/30 آقاى جهانبخش رضاوندى جمالوئى فرزند امامقلى 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 179/95 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 245  
اصلى واقع در قطعه3 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى  باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 - 
1187309 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد -از طرف آفرین میر عباسى /6/227

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 2811 و 2812 و 2813 مورخ 1400/6/9 خانم رضــوان ابراهیم نجف آبادى 
فرزند ابوالقاسم نسبت به دو دانگ مشاع و خانم فاطمه ابراهیمى نیا فرزند ابوالقاسم نسبت 
به دو دانگ مشــاع و آقاى محمد رضا ابراهیم نجف آبادى فرزند ابراهیم نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه   به مساحت 83/30 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 5  
فرعى از 641 اصلى واقع در قطعه 5 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/04 - 1187356/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/229

کارشناسان سازمان جهانى بهداشت (WHO) اظهار 
داشتند: ســویه دلتا همچنان نگران کننده ترین سویه 

کروناویروس در جهان است.
مقامات ارشد ســازمان جهانى بهداشــت در اظهاراتى 
تاکید کردند: حتى با بروز ســویه جدید کرونا موسوم به 
"مو" (Mu)، ســویه دلتا همچنان اصلى ترین نگرانى 
در سطح جهان است و به نظر مى رسد که از دیگر انواع 

کروناویروس پیشى گرفته است.
ماریا ون کرخوف مدیر فنى ســازمان جهانى بهداشت در 
زمینه بیمارى کووید -19 گفت: فکر مى کنم نوع دلتا براى 
من بیشــترین عامل نگران کننده است زیرا قدرت سرایت 

آن بیشتر است. این سویه در مقایســه با دیگر گونه هاى 
کروناویروس دو برابر بیشتر قابلیت سرایت دارد و مى تواند 

به افراد بیشترى منتقل شود.
وى افزود: ســویه دلتا به تکامل خــود ادامه مى دهد و 
دانشمندان در حال مطالعه روى آن هستند تا مشخص 
کنند چگونه ویروس ممکن اســت تغییر کنــد و انواع 
جدیدى نیز در حال ظهور اســت. هفته گذشته سازمان 
جهانى بهداشت اعالم کرد سویه "مو" را که اولین بار در 
ژانویه 2021 در کلمبیا شناسایى شد، مورد بررسى دقیق 
قرار مى دهد. ســویه مو داراى تعدادى جهش است که 
نشان مى دهد مى تواند در برابر واکسن ها مقاوم تر باشد.

معاون توسعه منابع سالمت دانشگاه آزاد اسالمى گفت: 
پیرو هماهنگى با وزارت بهداشــت و تاکید وزیر بهداشت 
براى تسریع واکسیناسیون، از امروز شنبه 20 شهریورماه 
واکسیناسیون دانشــجویان دانشــگاه آزاد اسالمى آغاز 

مى شود.
همایون رستگارزاده افزود: در مقاطع مختلف درشهریوربه 
صورت موردى دانشجویان در برخى دانشگاه ها در سطح 
کشور واکسینه شــدند. در حالى که هنوز واکسیناسیون 
دانشجویان به صورت رسمى شروع نشــده بود، اسامى 
تمامى دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمى (یک میلیون و 200 

هزار نفر) را در مردادماه به وزارت بهداشت ارسال کردیم.

رســتگارزاده با بیان اینکه طبق اعالم وزارت بهداشت، 
دانشــجویان دکترى و پس از آن دانشجویان کارشناسى 
ارشد، کارشناسى و کاردانى در اولویت تزریق واکسن قرار 
دارند، ادامه داد: 100 مرکز واکسیناســیون در واحدهاى 
دانشگاه آزاد اسالمى فعال و تجهیز شده و از شنبه آمادگى 

الزم براى تزریق واکسن به دانشجویان وجود دارد.
رستگارزاده با تاکید بر اینکه دانشجویان نیازى نیست لزومًا 
براى واکسینه شدن به واحد دانشگاهى خود مراجعه کنند، 
ادامه داد: توزیع مراکز واکسیناسیون دانشگاه آزاد اسالمى 
به گونه اى اســت که دانشــجویان کمترین جابجایى را 

داشته باشند.

دلتا، نگران کننده ترین 
سویه در جهان 

آغاز واکسیناسیون 
دانشجویان دانشگاه آزاد

ورود دومین
 محموله سنگین 

   ایسنا | نوزدهمین محموله واکسن کرونا تهیه شده 
از سوى جمعیت هالل احمر حاوى 5 میلیون ُدز واکسن، 
روز پنج شنبه به وزارت بهداشت تحویل داده شد. رئیس 
جمعیت هالل احمر  گفت: این جمعیت از اردیبهشت ماه 
تاکنون 30 میلیون و 390 هزار ُدز واکسن به کشور وارد 
کرده که در هفته گذشـته دو محموله سـنگین واکسن 
توسـط هالل احمر به کشور رسیده اسـت. کریم همتى 
با اشـاره به نوع واکسـن هاى وارداتى هالل احمر گفت: 
فعال تنها واکسنى که هالل احمر از طریق صلیب سرخ 
چین به ایران وارد کرده است از نوع سـینوفارم بوده، اما 
برنامه ریزى کرده ایم تا بتوانیم واکسن هاى تک ُدز را هم 

از اروپا وارد کنیم.

خطر از 40 تا 60سال
   مهـر | رئیس بخش عفونى بیمارسـتان مسـیح  
دانشـورى گفت: این روزها بیشـترین آمار فوتى هاى 
کرونـا مربوط بـه سـنین 40 تا 60 سـال اسـت. پیام 
طبرسـى اظهـار داشـت: آمـار مـرگ و میـر بیماران 
کرونایى در سـنین باالى 65 سـال خیلى پایین آمده 
و ایـن از اثـرات واکسیناسـیون اسـت. وى ادامه داد: 
مرگ و میر در کسانى که دو دوز واکسن زده اند، خیلى 
کم اسـت. طبرسـى تاکید کرد: ما نباید شک کنیم به 
تزریق واکسـن و هـر نوع واکسـن تأیید شـده را باید 

استفاده کرد. 
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عددها، بخشى از زندگى آدم ها هستند، 
اما این روزها، مرگى که در طول تاریخ، 
کابوس بشــر بود، به عددى تبدیل شده 
است که به آن عادت کرده ایم و بى هیچ 
هراسى هر روز تعداد زیادى از عزیزانمان 
را در دل خاك مى گذاریم و نگاه مى کنیم 
تا فردایى دیگــر و عزیزان دیگرى که از 

بین ما مى روند.
مسئوالن بى توجه شده اند و مردم هم بى 
توجه تر و با جســارت بیشتر به استقبال 
کرونا مى رونــد. وضعیــت قرمز براى 
مردم انگار مفهومى ندارد، مراسمشــان 
را برگزار مى کنند، هم به جشــن و هم 
به عزا مى روند، انگار نه انگار که ویروس 
کرونا، داس مرگ و مریضى را با شــدت 

هرچه تمام بر خرمن جان آنها زده است.
اسفند 98، مراقبت ها به گونه اى بود که 
مردم بهتــر اصول بهداشــتى را رعایت 
مى کردند تا مبادا خود و عزیزانشــان به 
کرونا مبتال شوند. ماســک و دستکش 
و مواد ضد عفونى کننــده، قافیه زندگى 

انسان شده بود.
مردم، اگرچه بى خیال کرونا شده اند اما 
ویروس کرونا همچنــان جان مى گیرد. 
با گذشــت 18 ماه از ورود این ویروس 
مرگبار، به جــاى آنکه مریضى را کنترل 
کنند، تجمع ها بیشتر شــده و فاصله ها 
کمتر و مراقبت را بــه کنارى نهاده اند به 

طورى که مراســم مختلف باشکوه و با 
جمعیت بیشترى برگزار مى شود.

آنها که مبتال شــده اند به سادگى یک 
سرماخوردگى ســاده در کوچه و خیابان 
گذر مى کنند و دیگران را مبتال مى کنند. 
بدتر از آن، نسبت به تزریق واکسن هم 
بى توجه شده اند. باگسترش موج پنجم 
کرونــا و مدل تکامل یافتــه ویروس، با 
قدرت و ســرعت سرایت بیشــتر، تعداد 

مبتالیان افزایش بى ســابقه پیدا کرده 
است.

تخت بیمارســتان ها پر شــده و بخش 
زیــادى از مبتالیــان، بســترى موقت 
مى شــوند تا خدمات دارویى را دریافت 
کرده و در منزل بســترى شوند. پذیرش 
مبتالیان کرونا دلتا به ســختى در حال 
انجام است اما تجهیزات و امکانات روبه 

کمبود نهاده است.

مردم بیخیال شده اند، اما دنبال داروهاى 
کمیاب کرونا و کپسول اکسیژن هستند. 
آنها با وجود بى خیالى ساعت ها در صف 

بسترى بیماران خود حسرت مى خورند.
مردم دیگر از کرونا نمى ترسند و همین 
علت باعث شــده تا رعایت پروتکل ها از 
سوى بخش زیادى از جامعه کاهش یابد 
در حالى که عوارض ناشى از کرونا هنوز 

معلوم نیست.

مردم دیگر از کرونا نمى ترسند 
مهدى تقدسى، متخصص ایمنولوژى و دانشیار دانشگاه 
علوم پزشکى کرمانشاه با هشدار نسبت به خطرات بسیار 
ســویه جدید المبدا، گفت: مقاالت علمى حقایق تلخى 
درباره این سویه بیان مى کند که نگرانى هاى بسیارى در 

جهان ایجاد کرده است.
وى افزود: این ســویه جدید جهش هــاى مختلفى پیدا 
کرده که هم قدرت ســرایت و هم قدرت کشندگى آن 
را به میزان چشمگیرى افزایش داده است. در این سویه 
جدید دو جهش رخ داده موجب شــده که قدرت سرایت 
ویروس تا حد زیادى افزایش یابد. همچنین سه جهش 
دیگر موجب شده که " المبدا"، توان فرار از سیستم ایمنى 

بدن را پیدا کند.
متخصص ایمونولوژى با بیان اینکه در حال حاضر در افراد 
دو نوع ایمنى در برابر ویــروس کرونا داریم، افزود: یکى 
ایمنى طبیعى است که در بدن افراد مبتال به کرونا پادتن 
تولید مى شود و دیگرى ایمنى ناشــى از تزریق واکسن 
است و جهش هاى صورت گرفته در ســویه " المبدا" 
موجب شده این ســویه جدید قابلیت عبور از این دو سد 

ایمنى را داشته باشد.
وى افزود: نگرانى دیگرى که در رابطه با این سویه جدید 
وجود دارد این است که پروتئین S این ویروس، به پدیده 
افزایش عفونت به کمک آنتى بادى هاى بدن حساسیت 
بیشترى دارد، یعنى این ویروس توانایى این را دارد که از 
آنتى بادى هاى تولید شده در بدن به نفع خود استفاده کند 

که حقیقتاً نگران کننده است.
تقدسى در خصوص کارایى واکسن هاى کرونا در برابر این 
سویه جدید هم گفت: واکسن ها به دو دلیل کارایى که باید 

را در برابر این سویه جدید ندارد. از جمله اینکه ایمنى ایجاد 
شده از طریق آنها ظرف چند ماه کاهش مى یابد. از طرفى 
جهش هاى ایجاد شده در این سویه جدید به گونه اى است 
که مقاومت باالیى در برابر واکسن ایجاد مى کند. در حال 
حاضر طبق مقاله علمى منتشر شده کارایى واکسن هایى 
مثل " فایزر" و " ُمدرنا" در برابر این سویه جدید به حدود 

48 درصد رسیده است.
وى در خصوص راه هاى پیشگیرى از ابتالء به این سویه 
جدید هم گفت: تنها راه مانند سویه هاى قبلى استفاده از 
ماسک اســت و ترجیحًا افراد باید از دو ماسک استفاده 
کنند. نکته مهم و حائز اهمیــت دیگر پرهیز از حضور در 

مکان هاى شلوغ و پرتجمع است.
متخصص ایمونولوژى تصریح کرد: رعایت فاصله 1/5 
تا دو متر هم در پیشگیرى از این سویه جدید بسیار حائز 
اهمیت است که افراد باید رعایت کنند. شیوع سویه جدید 
مانند یک بمب بیولوژیک خواهد بود و تنها راهکار در حال 
حاضر پیشگیرى است و امیدواریم این سویه جدید شیوع 

گسترده پیدا نکند.

شیوع سویه «کروناى المبدا» 
مانند بمب بیولوژیک است
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نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد بیش از یک هفته طول مى کشد 
تا مغز به سرعت نرمال خود پس از دوره هاى کم خوابى بازگردد.

محققان دانشگاه کراکو لهستان هشدار مى دهند که تأثیرات کم خوابى 
بر توجه و توانایى پردازش شناختى مغز ممکن است تا یک هفته پس 
از بازگشــت به روال عادى خواب ادامه یابد. دکتر «جرمى اوچاب»، 
سرپرســت تیم تحقیق، در این باره مى گوید: «کمبود خواب قطعًا بر 
ســالمت تأثیر دارد. عملکرد واقعى فرد در کارهاى سخت را مى تواند 

کاهش دهد و الگوهاى رفتارى را مختل مى کند.»

با وجود فواید فراوان گوشت مرغ، مشخص شده است که قسمت هایى 
از مرغ مى تواند براى سالمتى خطرناك باشــد و مصرف آن توصیه 

نمى شود.
ســر مرغ: ســر مرغ به خصوص اگر زیاد مصرف شود، خطر سالمتى 
زیادى دارد؛ به گونه اى که باعث بروز بیمــارى در مغز و غدد لنفاوى 
مى شــوند، زیرا کســانى که مرغ پرورش مى دهند برخى از مواد ضد 
باکترى را اسپرى مى کنند و در نتیجه این مواد شیمیایى روى سر مرغ ها 

جمع شده و هنگام خوردن به ما منتقل مى شوند.
پوست مرغ: به جز باکترى هایى که در پوســت مرغ جمع مى شوند، 
چربى زیادى را در خود ذخیره مى کند و در نتیجه منجر به افزایش وزن 
و افزایش سطح کلسترول در خون مى شود، بنابراین بهتر است آن را 

خارج کرده و نخورید.
بال هاى مرغ: زیرا آن ها به طور غیرمستقیم مواد شیمیایى را که براى 
بدن بســیار خطرناك اســت ذخیره مى کنند و بنابراین زیاده روى در 

خوردن بال مرغ، باعث بیمارى و تومور مى شود.
گردن مرغ: خوردن آن گاه به گاه ممکن است خطر زیادى نداشته باشد، 
اما در هر صورت حاوى میکروب ها و باکترى هاى زیادى است که مى 

تواند منجر به ظهور بیمارى هاى جدى شود.

عادات سالم براى حفظ سالمت چشــم ها از جمله رعایت یک رژیم 
غذایى متعادل، استفاده از عینک هاى آفتابى استاندارد، معاینات منظم 
چشم پزشکى و ... شناخته شده هستند. با این حال چندین عادت غلط 
هم وجود دارند که مى توانند به سالمت چشم ها آسیب برسانند و نیاز به 

اصالح فورى دارند، از جمله:
مالش چشم: مالش چشم مى تواند منجر به شکسته شدن عروق خونى 
کوچک زیر سطح پوست شود و افتادگى پلک و چین و چروك زیر چشم 
را تشــدید کند. با این که راه هاى زیادى براى از بین بردن چروك زیر 
چشــم از جمله تزریق بوتاکس یا جراحى زیبایى پلک وجود دارد اما 

پیشگیرى همیشه بهتر است.
صرف نظر کردن از عینک آفتابى: اشــعه فرابنفش خورشــید یکى از 
خطرناکترین عوامل براى آسیب به چشم ها و پلک است. قرار گیرى در 
معرض نور خورشید منجر به برفکورى، آب مروارید، دژنراسیون ماکوال 
و ناخنک چشم و حتى ســرطان پلک مى شود. استفاده از عینک هاى 
آفتابى براى محافظت از اشعهUVو اشعهHEVحتى در روزهاى ابرى 

ضرورى است.
سیگار

 ســیگار کشــیدن تنها براى اعضایى از بدن مانند ریه، قلب، مغز و ... 
خطرناك نیســت بلکه مى تواند براى چشــم نیز اثرات منفى جبران 
ناپذیر داشته باشد. سیگار خطر ابتال به بیمارى هاى چشمى مانند آب 
مروارید، دژنراسیون ماکوال، یووئیت (التهاب قسمتى از چشم که مجراى 
دستگاه یووه آ نامیده مى شود که شامل عنبیه، جسم مژگانى و کروئید 
(مشیمیه) است)، خشکى چشم و ریتنوپاتى دیابتى را تشدید مى کند. 
در واقع سیگارى ها تا چهاربرابر بیشتر ممکن است کورى را در مقایسه 
با افراد غیر سیگارى تجربه کنند. خبر خوب این است که ترك سیگار 
بدون توجه به سن، مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى جدى چشمى 

را کاهش دهد.
رژیم غذایى فقیر

 مصرف بیش از حد فســت فودها و اجتناب از مصــرف کافى میوه و 
سبزیجات، ویتامین ها، مواد معدنى و اسیدهاى آمینه ضرورى، خطر 
ابتال به بیمارى هاى چشمى را تشدید مى کند. سبزى هاى برگ دار، 
میوه هاى رنگارنگ و ماهى باعث جلوگیرى یا مدیریت بیمارى هاى 

چشمى وابسته به سن مى شود.
بى خوابى

 کمبود خواب با قرمزى، ایجاد حلقه هاى تیره زیر چشم، چروك پوست 
زیر چشم، خشکى چشم و تارى دید همراه است.

ننوشیدن آب کافى: عدم نوشیدن حداقل 8 لیوان آب در روز و دریافت 
یک رژیم غذایى با ســدیم باال، مى تواند منجر به کاهش تولید اشک 
و از بین رفتن رطوبت محیط چشــم شــود و فرد را مســتعد ابتال به 
بیمارى هاى چشمى کند. خشکى چشم، قرمزى و پف کردگى پلک ها 

از نشانه هاى کم آبى بدن است.
عدم مراجعه به چشم پزشک

 معاینات منظم چشم مى تواند مشکالت بینایى را قبل از ایجاد تشخیص 
دهد. چون بیمارى هاى تهدید کننده بینایى مانند گلوکوم اغلب هیچ 
عالئم هشــداردهنده اى ندارند تا زمانى که از دست دادن دائمى دید 

اتفاق بیفتد.

شب کارى چگونه سالمتى را تهدید مى کند؟
اختالل یک هفته اى 

در عملکرد مغز با کم خوابى

قسمت هایى از مرغ 
که هرگز نباید خورده شوند

عادت هاى ناسالمى که باید از 
چشم هایتان دور شوند

شب ها بیدارند و روز ها خواب، بعضى ها روز ها هم کار مى کنند تا 
چرخ زندگى را بچرخانند، غافل از اینکه سالمت شان را به خطر 

مى اندازند.
به گزارش بهداشت نیوز، حســین ابراهیمى مقدم روانشناس 

و استاد دانشــگاه درباره شــب کارى گفت: دنیاى افراد شب 
کار با دنیاى افراد روزکار متفاوت اســت. شاید مى توان دنیاى 
سخت ترى اســمش را گذاشــت، البته فشــار هاى روانى، 
استرس ها، تعارض ها و نا کامى هایى براى شب کار ها به وجود 

مى آید که شاید براى افراد روز کار کمتر وجود داشته باشد.
وى بیان کرد: همین که بعضى از افراد، شــب ها کار مى کنند و 
نمى توانند در زمان مناسب استراحت کنند، مى تواند تاثیرات بسیار 
زیادى داشته باشد. این تاثیرات حتى روى وضعیت هورمون ها 
هم اثرگذار هســتند. هورمون هاى مالتونین و سروتونین که 
از دســته  هورمون هاى ایندول آمین ها هستند، شب ها ترشح 
مى شوند و اوج ترشح اواخر شــب است که فرد مى خوابد و این 
هورمون در افراد شــب کار به تدریج باعث کاسته شدن ترشح 
مى شود. فرد شب کار در زمانى که اوج ترشح هورمون ها است 

نمى خوابد و سیستم بدن او بهم مى ریزد.
این روانشناس ادامه داد: پدر یا مادر، همسر و یا فرزند یک نقش 
و جایگاه خاصى براى آن ها تعریف شده است. به عنوان مثال پدر 
مى خواهد در کنار فرزندانش باشد و یا همسر مى بایست نقش 
حمایتى خود را در خانه ایفا کند. یک فرد شب کار، شب ها در کنار 
خانواده اش حضور ندارد و این امر شاید سبب حسرت خوردن 

این افراد در مقایسه با دیدن زندگى افراد روز کار شود.

وى تصریح کرد: روز هایى هم که ایــن افراد بخواهند در کنار 
خانواده شــان حضور داشته باشــند، خانواده مشغول فعالیت 
هســتند و یا فرد شــب کار ممکن اســت به علت خستگى 
استراحت کند و همین امر سبب کمتر دیده شدن خانواده شان 

مى شود.
ابراهیمى مقدم تصریح کرد: در این شرایط این احساس به فرد 
شب کار دست مى دهد که زندگیش با دیگران متفاوت است و 
شاید خیلى هم احساس خوشایندى نداشته باشد. تمام این موارد 
ذهن و فکر او را درگیر مى کند که این امر مى تواند روى تمرکز 
او اثرگذار باشد و حس چندان خوشایندى را براى او ایجاد نکند.

این روانشناس ادامه داد: از طرفى دیگر ما شاهد این هستیم که 
در بعضى از مواقع افراد شــب کار به این موارد متاسفانه فکر و 
اندیشه نمى کنند و به جاى اینکه روزها استراحت الزم را کنند 
تا دچار فرسودگى نشــوند، ولى مى گویند حاال که خانه هستم 
فعالیت اجتماعى، اقتصادى و.. انجام دهم، بنابراین نتیجه اى که 
مى گیریم بهتر است که اگر مى توانیم زمان خواب و بیداریمان 
را به خوبى تنظیم کنیم. اوقات فراغت خوبى را با خانواده مان 
داشته باشیم و سعى کنیم یادگیرى هاى جدید براى خود داشته 
باشیم تا بتوانیم به آن وسیله قوه ادراك، تفکر و حل مسئله را 

زنده، پویا و سرحال نگه داریم.

خطرناك ترین نکته این بیمارى این است ممکن است براى ســالها نشانه هاى فشار خون باال 
حس نکنید، زیرا با عالئم برجسته و آشکارى همراه نیست. این بیمارى تنها زمانى تشخیص داده 
مى شود که به یک سطح خطرناك رسیده و سایر اعضاى بدن را تحت تاثیر قرار داده باشد. همچنین 

این عارضه مى تواند به مشکالت جدى مانند حمله قلبى و سکته مغزى منجر شود.
روزنامه تایمز آو ایندیا در مطلبى به برخى از نشانه هاى فشار خون باال اشاره کرده که در صورت 

مشاهده، ضرورت دارد فرد به پزشک مراجعه کند.
تنگى نفس: افرادى که از فشارخون ریوى رنج مى برند، معموال به راحتى به تنگى نفس دچار و 
در انجام کارهاى روزمره با مشــکل روبرو مى شوند. اما احساس خفگى ناگهانى مى تواند نشانه 
سکته مغزى و حمله قلبى نیز باشد. فشار خون باال براى طوالنى مدت مى تواند منجر به احساس 

خستگى و تنگى نفس شود.
مشــاهده لکه هاى خون در چشــم ها: وجود لکه قرمز رنگ در چشــم که به آن خونریزى نیز 
مى گویند مى تواند در نتیجه افزایش فشار خون باشد. وارد شدن فشار زیاد به جداره رگها ممکن 
است باعث کشیدگى بافتها شود که پس از مدتى آســیب مى بیند. همچنین درصورتیکه براى 
مدت زمان طوالنى درمان نشود به عروق و اعصاب بینایى چشم آسیب مى رساند. گاهى اوقات

 لکه هاى خونى در چشم بدون دلیل مشخصى ایجاد مى شوند که در هر صورت ضرورت دارد فرد 
تحت معاینه پزشک متخصص قرار گیرد.

سرگیجه: سرگیجه ناگهانى و از دست دادن تعادل یا هماهنگى اعضاى بدن از عالئم هشدار دهنده 
سکته مغزى است و همچنین یکى از نشانه هاى شایع فشار خون باال در طوالنى مدت است.عالوه 
بر این، سرگیجه ناگهانى که گاهى اوقات از باال بودن فشار خون ایجاد مى شود ممکن است به 
دلیل کند شدن فرایند اکسیژن رسانى به مغز باشد. همچنین سرگیجه مى تواند ناشى از مصرف 

داروى فشار خون باال باشد.
اضطراب: فشار خون باال مى تواند احســاس اضطراب ایجاد کند. اضطراب شدید منجر به بروز 
عالئمى مانند تنگى نفس، تعریق و لرزیدن مى شــود. تمامى این نشانه ها، مراجعه به پزشک را 
ضرورى مى کند. اضطراب حتى مى تواند سطح فشار خون را افزایش دهد که ممکن است تاثیر 

زیادى بر سالمت روان و جسم بگذارد.
استفراغ: فشار خون باال ممکن است منجر به عالئمى مانند استفراغ شود. مشاهده این نشانه از 
فشار خون باال نشان دهنده ضرورت مراجعه فورى به پزشک است. عالئم دیگر فشار خون بسیار 

باال ممکن است شامل احساس گیجى، خونریزى بینى و تارى دید شود. 

یک متخصص تغذیه، خواستار حذف چیپس و پفک از سبد تنقالت کودکان شد.
سهراب گلبن، محدود کردن دسترســى کودکان به تنقالت پرکالرى براى کنترل وزن را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: تنقالتى مانند چیپس و پفک انرژى خیلى زیادى تولید مى کنند و بسیار چاق کننده هستند، ولى حاوى مواد 
مورد نیاز رشد کودك مانند ویتامین ها و مواد معدنى نیستند، بهتر است این نوع خوراکى ها در دسترس کودکان 

قرار نگیرند.
وى ادامه داد: براى کنترل وزن و مهم تر از آن تضمین سالمت کودکان باید استفاده از فست فودها و غذاهاى 

آماده را کاهش دهیم.
گلبن گفت: فست فودها و غذاهاى آماده مانند همبرگر، مرغ سوخارى، پیتزا، سوسیس و کالباس و انواع کنسروها 
حاوى انرژى و نمک بسیار زیاد و مقدار قابل توجهى چربى اشباع هستند. این مواد غذایى براى سالمتى مضر 
است و احتمال بروز بسیارى از بیمارى ها را در بزرگسالى افزایش مى دهد، مصرف این گروه از غذاها بهتر است 

به حداکثر دو بار در ماه محدود شود.
وى ادامه داد: میوه و سبزیجات را جایگزین تنقالت پرکالرى و ناسالم کنید، میوه ها و سبزى هاى تازه را همیشه 
در دسترس کودك قرار دهید و او را به مصرف این مواد غذایى تشویق کنید، میوه ها و سبزى ها منبع بسیار خوب 

ویتامین ها و امالح هستند.
گلبن با اشــاره به اینکه انواع مغزها مانند پســته، بــادام و بادام زمینى حــاوى چربى هاى مفیــد، امالح و 
آنتى اکسیدان هاى مفیدى مانند ویتامین E هســتند، گفت: بهتر است در برنامه غذایى انواع مغزها جایگزین 

تنقالت با ارزش غذایى پایین مانند چیپس و پفک شوند.
وى افزود: از آنجایى که مغزها، چربى نســبتاً زیادى دارند نباید در مصرف آنها زیاده روى شود چون مى توانند 
باعث افزایش وزن شوند، ضمنًا بهتر است تا حد امکان مغزها را به صورت خام، بى نمک و بدون افزودن شکر 

مصرف کرد.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با تاکید بر این موضوع که لبنیات منبع بسیار خوب پروتئین 
و کلسیم هستند، خاطرنشان کرد: این گروه از مواد غذایى براى رشد کودکان ضرورى است، توصیه مى شود لبنیات 
از نوع کم چرب تهیه شود، همچنین جایگزین کردن شیر با شیرکاکائو و یا شیرهاى طعم دار که حاوى شکر زیادى 

هستند مى تواند عامل بروز چاقى باشد.
گلبن افزود: باید بدانید ماست هاى میوه اى هم عموما پرچرب بوده و حاوى شکر افزوده هستند، بنابراین بهتر است 

اگر کودك تمایل به مصرف ماست میوه اى و یا شیر کاکائو دارد در خانه و از انواع کم چرب تهیه شود.

معاون بهداشتى سازمان دامپزشکى گفت: طبق روال هر 
سال از یک ماه آینده همزمان با فصل سرما، احتمال بروز 
بیمارى تب کریمه کنگو کاهــش مى یابد.بهمن نقیبى 
درباره آخرین وضعیت تب کریمه کنگو اظهار کرد: گرچه 
بیمارى در هر زمانى ممکن است اتفاق بیفتد، اما از یک ماه 
دیگر به بعد احتمال بروز تب کریمه کنگو بشدت کاهش 
مى یابد.وى با اشــاره به اینکه بیمارى تب کریمه کنگو 
در دام عالیمى ندارد، افزود: با کشــتار دام در کشتارگاه و 
نگهدارى الشه به مدت 24 ساعت در سردخانه و در صورت 
از بین رفتن ویروس احتمالى جاى هیچ گونه نگرانى نیست.

نقیبى با تاکید بر تهیه گوشت از مراکز و فروشگاه هاى مجاز 
بیان کرد: افراد گوشت مورد نیاز را باید از کشتارگاه هاى 
داراى پیشسرد خریدارى کنند که با این وجود مردم نگرانى 

از حیث خرید و مصرف نداشته باشند.
معاون بهداشتى و پیشگیرى سازمان دامپزشکى ادامه داد: 
با توجه به تعدد بیمارى  هاى مختلف انگلى به افراد توصیه 
مى شــود که پس  از نگهدارى 24 ساعته جگر، دل و قلوه 
در یخچال نسبت به مصرف اقدام کنند.وى در توصیه اى 
به دامداران گفت: دامداران تا پایان فصل گرما نسبت به 
سم پاشى اسطبل ها براى مبارزه با کنه اقدام کنند، همچنین 
مردم از کشتار غیر مجاز اجتناب کنند تا با گذراندن فصل 
گرما، خطر شیوع ویروس کاهش یابد.این مقام مسئول در 
پایان با تاکید بر اجتناب از کشتار دام در معابر و خیابان  ها 
تصریح کرد: با توجه به آنکه رها شدن خون دام بیمار در 
معابر و خیابان ها، ممکن است تعداد زیادى از افراد را گرفتار 
بیمارى تب کریمه کنگو کند، توصیه مى شود که مردم از 
کشتار دام در معابر و منازل اجتناب کنند و در صورت امکان 
به طور مستقیم گوشــت از مغازه ها خریدارى کنند که به 

مراتب امنیت بیشترى دارد .

نتایج تحقیقات نشــان مى دهد تعداد بــاالى گام هاى 
برداشته در روز با افزایش طول عمر مرتبط است.

محققان در بررســى هاى خود دریافتند افرادى که روزانه 
حدود 7000 قدم بر مى داشــتند، در مقایسه با افرادى که 
هر روز قدم هاى کمترى بر مى داشــتند، 50 تا 70 درصد 
کمتر در معرض مرگ ناشى از تمام علل در طول 11 سال 

پیگیرى بودند.
این مطالعه نشــان داد که گام هاى ســریع تر لزومًا بهتر 
نیستند. شدت گام ها یا تعداد گام ها در دقیقه، بر خطر مرگ 

تأثیر نمى گذارند.
«آماندا پالچ»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ماساچوست، 
در این باره مى گوید: «دســتگاه هاى گام شمار مى توانند 
ابزارهاى مفیدى براى نظارت و ارتقا فعالیت در عموم مردم 
باشند.» وى در ادامه مى افزاید: «قدم هاى برداشته شده در 
روز یک معیار ساده و آسان براى نظارت است و برداشتن 
تعداد قدم هاى بیشتر در روز ممکن است یک راه خوب براى 

ارتقاى سالمت باشد.»
به گفته محققان، «یافته هاى این مطالعه، یک پیام بزرگ 
و خوب دارد: الزاماً نیازى به رفتن به باشگاه ورزشى نیست، 
نیازى به خرید تجهیزات نیســت، فقط راه رفتن را شروع 

کنید.»
محققان تاکید مى کنند ورزش مى تواند با بهبود فشار خون، 
کاهش کلسترول، بهبود قند خون در افراد دیابتى و کمک 

به کاهش وزن، خطرات قلبى عروقى را کاهش دهد.
محققان تاکید مى کنند هیچ عدد جادویى براى همه وجود 
ندارد. به جاى تمرکز بر 10000گام  در روز، بر برداشــتن 
قدم هاى بیشتر نسبت به روز قبل تمرکز کنید. اگر کمتر از 
5000 قدم در روز دارید، سعى کنید در چند هفته آینده آن را 

به 6000 قدم افزایش دهید.

4روش ساده براى افزایش طول عمر و سالمتى بدن
 همه افراد همیشه درباره راز و رمز طول عمر طوالنى و سالم کنجکاو بوده اند. تحقیقات متعددى تاکنون از سوى دانشمندان در این زمینه انجام شده است. سبک زندگى یکى از موارد بسیار مهم در افزایش طول عمر 

است. دانشمندان با بررسى هاى گسترده و انجام تحقیقات متعدد به این نتیجه رسیدند که طیف گسترده اى از مسائل در طول عمر انسان تاثیر گذار است که مهمترین آن ها شامل موارد ذیل مى شود:

1- خواب
مطالعات نشان داده است افرادى که 5 ساعت در شبانه 
روز مى خوابند، 65 درصد نرخ مرگ و میر بیشــترى از 
افرادى که 7 ساعت مى خوابند دارند. دانشمندان تاکید 
دارند کم خوابیدن به طور مستقیم باعث کوتاهى طول 
عمر مى شــود، زیرا این موضوع باعث بروز اختالالت 
گسترده از جمله فشار خون باال، چاقى و دیابت است. 
همچنین کم خوابى سیســتم ایمنى بدن را تضعیف 

مى کند.

2- زمان خوردن وعده هاى غذایى
دانشمندان مى گویند زمانى که فرد اقدام به خوردن مواد 
غذایى مى کند فارغ از میزان کالرى آن، مى تواند در بروز 
چاقى و افزایش سطح قند خون تاثیر گذار باشد. یافته هاى 
محققان نشان داده است روزه دارى متناوب که طى آن فرد 
اقدام به روزه دارى و سپس غذا خوردن مى کند، مى تواند به 
ثبات سطح انسولین خون، تنظیم سطح کلسترول، فشار 
خون، انرژى بدن و هوشیارى ذهنى کمک کند. به زبان 

ساده تا زمانى که گرسنه نشده اید، غذا نخورید.

3- مصرف بیشتر مواد غذایى گیاهى
کاهش مصرف گوشت قرمز و افزایش مصرف میوه 
و سبزیجات مى تواند باعث افزایش طول عمر انسان 
شود. متخصصان تاکید دارند افراد براى کاهش خطر 
ابتال به بیمارى هاى قلبى – عروقى و نیز دیابت باید در 
هر وعده غذایى بخش قابل توجهى از بشقاب خود را 
به ســبزیجات و مواد غذایى گیاهى اختصاص دهند. 

همچنین از میوه ها به عنوان تنقالت استفاده کنید.

4- ورزش کردن
مطالعات نشان داده است اگر از چاقى رنج مى برید تنها 
15 تا 25 دقیقه ورزش کردن در طول روز مى تواند 3 
ســال طو ل عمر را افزایش دهد. همچنین این میزان 
ورزش در افرادى که داراى تناســب اندام هســتند 7 
سال به طول عمر مى افزاید. به طور عمومى خود را به 
یک نوع ورزش عادت ندهید و تالش کنید هر فعالیت 
و ورزشى که باعث افزایش ضربان قلبتان مى شود را 

انجام دهید.

کاهش بیمارى 
تب کریمه کنگو 
در فصل سرما  

پیاده روى کنید تا
 سالم بمانید

چیپس و پفک را از بچه ها بگیرید

از نوع کم چرب تهیه شود، همچنین جایگزین کردن شیر با شیرکاکائو و یا شیرهاى طعم دار که حاوى شکر زیادى 
هستند مى تواند عامل بروز چاقى باشد.

گلبن افزود: باید بدانید ماست هاى میوه اى هم عموما پرچرب بوده و حاوى شکر افزوده هستند، بنابراین بهتر است 
وووومیوه اى و یا شیر کاکائو دارد در خانه و از انواع کم چرب تهیه شود. اگر کودك تمایل به مصرف ماست 

نشانه هاى فشارخون باال
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان در نشست خبرى که به مناسبت هفته 
تعاون و با حضور تعدادى از معاونین این اداره و 
جمعى از اصحاب رسانه روز پنج شنبه برگزار 
شد با اشاره به اینکه امروزآخرین روز از هفته 
تعاون است، گفت: هدف از نامگذارى روز 13 
شهریور در ایران به نام روز تعاون و همچنین 
اولین شنبه ماه ژوئیه هرســال میالدى به 
نام روز جهانى تعاون در ســطح بین المللى، 
ترویج و توســعه فرهنگ تعــاون و ارتقاى 

موفقیت هاى این بخش است.
کامران کالنى با بیان اینکه طبق آمار منتشر 
شــده بخش تعاون ســهم قابل توجهى در 
اقتصاد کشــورهایى داشــته که قوى ترین 
اقتصاد را دارند، گفت: 3 درصد تعاونى هاى 
کل دنیا با 280 میلیون شــاغل در ایران قرار 
دارد، در حالى که ســهم ما به نسبت اشتغال 
تعاونى هاى دنیا در اشــتغال 0/6 درصد کل 

اشتغال بخش تعاون در دنیاست.
وى ساختار اقتصادى کشورمان که 80 درصد 
آن در انحصار دولت است و همچنین ضعف 
در بخش آموزش و فرهنگسازى در این زمینه 
را از علل ضعف عملکرد کشور در بخش تعاون 
دانست و گفت: در بُعد آموزش و فرهنگسازى 
براى روى آوردن مردم به بخش تعاون اخیراً 
دو اقدام در کشــور انجام شــده که یکى از 
آنها ایجاد اندیشــکده تعاون در سطح ملى و 
دیگرى ایجاد مراکز نوآورى تعاون در سطح
 استان هاست که اســتان اصفهان هم جزو 
استان هایى اســت که اولین مرکز نوآورى 

تعاون را در سال گذشته دایر کرده است.
 کالنى با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان 
همواره در یــک دهه گذشــته از نظر تعداد 
تعاونى هاى فعال و میزان اشــتغال و سرانه 
اشتغال جزو پنج استان برتر کشور بوده، گفت: 
تعداد تعاونى هاى فعال استان در مرداد  3399 
تعاونى بوده که 5 درصد تعاونى هاى کشور 
است. میزان اشتغال این تعاونى ها  53429  
نفر است که 3 درصد اشــتغال تعاونى هاى 
کشور را به خود اختصاص داده اند. وى افزود: 
از هفته تعاون سال گذشــته تا هفته تعاون 
امسال 121 تعاونى با اشــتغال2172 نفر در 

اصفهان ایجاد شده است.
وى همچنین عنوان کرد: تعاونى هاى استان 
در سنوات گذشــته در حوزه مقاالت علمى، 
اتاق فکر تعاون و تعاونى هاى برتر توســعه 
و عمران ملى، معموًال رتبــه اول را به خود 

اختصاص داده اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان با اشــاره به اینکــه در هفته تعاون 
افتتاح همزمان 268 طرح تعاونى را در کشور 
داشــتیم، اظهار کرد: از این تعــداد تعاونى، 
52 طرح، یعنى 19/5 درصــد تعاونى هاى 
افتتاح شده مربوط به اصفهان بوده که رتبه 

اول در این زمینه در کشــور با اشتغال 535 
نفر و ســرمایه 122 میلیارد تومــان را از آن 

خود کردیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان 
اصفهان در ادامه با اشاره به شیوع پدیده کرونا 
در دو سال گذشته و تأثیر آن در بخش اشتغال، 
اقتصاد و خدمات، گفت: علیرغم آسیب هاى 
وارده ناشى از شیوع کرونا در بخش اشتغال، 
اقتصاد و خدمات، با اقدامات مناسبى که در 
استان انجام شد روند افزایش بیکارى ناشى 
از کرونا کاهشى شده و ما شاهد کاهش نرخ 

بیکارى در استان هستیم.

وى در خصوص نــرخ بیکارى در اســتان 
اصفهان هم بیان کرد: طبق آمار نرخ بیکارى 
استان اصفهان در بهار ســال گذشته 11/9 
درصد بوده که این آمار در بهار 1400 به 8/9 
درصد رسیده که نرخ بیکارى کشور در بهار 
سال گذشته 9/8 درصد و در بهار سال جارى 
8/8 درصد بوده است.  وى افزود: نرخ بیکارى 
کلى در کشور در سال گذشته 9/6 درصد و در 

استان اصفهان 10/9 بوده است.

    رتبه اول استان در تعیین تکلیف 
تعاونى هاى راکد

معاون تعــاون اداره کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــى اســتان اصفهــان نیــز در این 
نشســت خبرى با اشــاره به اینکه در حوزه 
تعاونى ها دو دسته تعاونى وجود دارد، گفت: 
تعاونى ها یا فعال و در دست اجرا هستند و یا 

غیر فعال و راکد. 
روح االمین امیــرى در این خصوص اضافه 
کرد: طبق آمار سامانه جامع بخش تعاون در 
استان اصفهان تعداد تعاونى هاى غیرفعال و 
راکد نسبت به تعاونى هاى فعال زیاد است و  
3326 تعاونى غیرفعال در استان وجود دارد 

که تقریباً نصف تعاونى هاى استان هستند. 
وى با بیان اینکه براســاس دســتورالعمل 
تعییــن تکلیــف تعاونــى هــا بــه احیا یا 
انحــالل تعاونى هــاى راکــد و غیرفعال 
اســتان اقدام کــرده ایــم، عنــوان کرد: 
اســتان اصفهان در بخــش تعیین تکلیف 
تعاونى هاى راکد و غیر فعال رتبه اول کشور 

را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان تشریح کرد

جلسه نقد و بررسى بایدها و نباید هاى فضاى مجازى بهبود وضعیت اشتغال در استان اصفهان
به صورت ویدئو کنفرانس  درسالن اجتماعات ساختمان 

ستاد مخابرات منطقه  اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
دکتر فرهنگ مدرس دوره هاى ســواد رسانه اى، در 
این جلسه با اشاره به پیشــرفت هاى حاصل از توسعه 
فناورى اطالعات و ارتباطات گفت:  پیشــرفت بشر در 
عرصه هاى مختلف به ویژه فنــاورى، دنیاى بزرگ را 
به فضایى کوچک بدل کرده اســت که افراد به آسانى 
مى توانند محدودیت هاى زمان و مکان را زیر پا گذاشته 
و با یکدیگر ارتباط داشته باشــند؛ در حالى که این امر 

در گذشــته نه چندان دور فرایندى بســیار طوالنى را 
مى طلبید. وى افزود: ترویج استفاده از فضاى مجازى در 
دنیا و استقبال روزافزون و سریع افراد از این فضا، جوامع 
مختلف را با چالش هایى رو به رو کرد که فرهنگ هاى 
قبل از آن درگیر چنین مسائلى نبوده اند و امروزه در سطح 
جامعه مى توان به وضوح تغییراتى که استفاده از فضاى 
مجازى در شیوه زندگى افراد گذاشته است را حس کرد.

این کارشناس عرصه رسانه عنوان کرد: باید دانست این 
فضا على رغم داشتن فرصت هاى بسیار خوب، تهدیداتى 
هم  براى جامعه دارد که با اســتفاده درست و مدیریت 

صحیح این فضا مى توان از آسیب هاى آن کاست.

بررسى نشست بایدها و نبایدهاى 
فضاى مجازى در مخابرات 

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اصفهان از 
توزیع 20 هزار و 800 بسته معیشتى براى نیازمندان از 
ابتداى شیوع کرونا در اصفهان خبر داد که سه هزار و 800 

بسته در رزمایش "شمیم حسینى" تامین شده است.
حجت االســالم روح ا... بیــدرام گفــت: ارزش ریالى 
بسته هاى معیشتى در مرحله پنجم کمک مومنانه حدود 

یک میلیارد و 400 میلیون تومان برآورد شده است.
بیدرام با بیان اینکه امسال طرح بصیرت عاشورایى ضمن 
توجه به رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در امامزادگان 
شهرستان اصفهان اجرایى شــد، اظهار داشت: یکى از 
برنامه هاى این طرح اجراى رزمایش "شمیم حسینى" 
بود که خوشبختانه در شهرســتان اصفهان با کیفیت 

خوبى برگزار شد.
این مقام مســئول با بیان اینکه اجراى طرح "شــمیم 
حسینى" در راستاى اجراى منویات رهبر معظم انقالب 
براى کمک به افراد نیازمند در دستور کار سازمان اوقاف 
و امور خیریه قرار گرفته است، ادامه داد: باید توجه داشت 
که این طرح به عنوان پنجمین مرحله از کمک مومنانه 
بوده که توسط اداره اوقاف شهرستان اصفهان اجرایى 

شده اســت. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
اصفهان گفت: ارزش ریالى بسته هاى معیشتى در مرحله 
پنجم کمک مومنانه حدود یک میلیارد و 400 میلیون 

تومان برآورد شده است.
حجت االسالم بیدرام همچنین به تامین 550 بسته مهر 
تحصیلى براى  دانش آموزان نیازمند شهر اصفهان اشاره 
کرد و گفت: باید توجه داشــت در کنار درآمد حاصل از 
بقاع، متولیان موقوفات و خیران نیز در تامین هزینه هاى 
تامین بسته هاى معیشتى و مهر تحصیلى کمک قابل 

توجهى داشته اند.

توزیع 20 هزار بسته معیشتى بین نیازمندان در اصفهان 

مرضیه غفاریان


