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خوابیدن در تاریکى بهتر استنجات مرد 30 ساله حین سقوط از پل سرهنگ اصغر فرهادى براى نمایش فیلمش درخواست دادمرگ هاى 3 رقمى کرونا تا کى ادامه دارد؟ عابدزاده برگشت، پونفرادینا دوباره برد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

رابطه بین عرق 
کردن و برخى 

بیمارى ها

راه اندازى سامانه دوم آبرسانى تا 15 مهر
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انتقال مدیریت 
اصفهان به 
وزارت ارشاد

تعریق بیش از حد مى تواند نشانه بروز مشکلى اساسى 
براى سالمتى باشد. گاهى اوقات، تشخیص این تفاوت 

ممکن است دشوار باشد. تعریق بیش از حد مى تواند 
نشانه اختالل پزشکى جدى ترى باشد مانند حمله 

قلبى، عفونت، مشکل تیروئید یا حتى سرطان...

احکام جدید صادر شــده توســط وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمى نشــان مى دهد او ترجیح داده از مدیرانى در 
زیرمجموعه هاى این وزارتخانه استفاده کند که با تجارب 

کارى آنها در استان اصفهان از نزدیک آشنا بوده است.
محمد مهدى اسماعیلى، وزیر جدید ارشاد، در دولت دوم 
محمود احمدى نژاد، معاون سیاسى امنیتى استاندارى 
اصفهان بود اما با روى کار آمدن دولت حســن روحانى 
در تابســتان 1392 و تغییر سیاســتگذارى هاى جارى 
کشور، اسماعیلى هم مانند مدیران اجرایى زمان ریاست 
جمهورى احمدى نژاد به حاشــیه رفت. بعد از پیروزى 

ابراهیم رئیسى در انتخابات...

ضرورتى براى واکسیناسیون شبانه روزى در اصفهان نیستضرورتى براى واکسیناسیون شبانه روزى در اصفهان نیست
آخرین وضعیت پیشرفت در ایمنى سازى مقابل ویروس کرونا در استان؛آخرین وضعیت پیشرفت در ایمنى سازى مقابل ویروس کرونا در استان؛
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استاندار اصفهان از قول مسئوالن آب منطقه اى براى تحقق یک خواسته خبر داد

آقاکریم، پرکارترین مربى فوتبال ایران!
کریم باقرى یکى از با ثبات ترین نفرات پرســپولیس در پنج سال اخیر است. 
او که کار خود را با دســتیارى برانکو آغاز کرد پس از کســب افتخارات کنار 
او، با کالدرون و یحیى هــم ادامه داد تا عضو ثابت نیمکت پرســپولیس لقب

 بگیرد. اما باقرى که عملکردش در قامت مربى مثل دوران بازى اش تحسین 
برانگیز شده در فیفادى ها با موافقت باشگاه پرسپولیس به تیم ملى مى رود و تا 

االن شش بازى را در قامت مربى...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

صدور احکام جدید وزیر ارشاد
 نشان مى دهد

تکذیب بازگشایى 
حضورى 40 درصد 
مدارس اصفهان 

دعوت همگانى اصفهان از کمدى نویسان ایران
8

6666  ستاره  آینده فوتبال ایران   ستاره  آینده فوتبال ایران 
به تیم ملى امید دعوت شدندبه تیم ملى امید دعوت شدند
یاسین سلمانىیاسین سلمانى

 سرآمد 77 اصفهانى

شهرداري کرکوند باستناد مجوز شماره 82-1400 مورخ 1400/4/1 شوراى 
محترم اسالمى درنظر دارد یکدســتگاه خودرو سوارى سمند دوگانه سوز 
مدل1389  را ازطریق آگهى مزایده عمومى به فروش برســاند.لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت مى گردد جهت بازدید و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1400/07/04  به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.
(هزینه آگهی برعهده برنده مزایده  می باشد.)

آدرس: شهرستان مبارکه ، شهر کرکوند ، شهرداري کرکوند
تلفاکس: 03152382626

آگهی مزایده

م.الف :1186128محمود کفعمى- شهردار کرکوند 

نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد بند 1 مورخ 
1400/4/07 شوراى ســازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان 
لنجان نسبت به واگذارى خطوط حمل و نقل مسافربرى داخلى شهرستان 
(واحد شهرى) از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت 
اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان 
لنجان واقع در زرین شــهرـ  بلوار جانبازانـ  جنب پلیس راهور مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1400/07/03 به دبیرخانه 
سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل 
فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد 

مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى (تجدید)

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت دوم
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سرپرست وزارت آموزش و سرپرست وزارت آموزش و 
پرورش پاسخ مى دهد؛پرورش پاسخ مى دهد؛

آغاز سال آغاز سال 
تحصیلى باالخره تحصیلى باالخره 

چگونه است؟چگونه است؟

مدیر کل تعاون، کار و رفاه مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى تأکید کرداجتماعى تأکید کرد

کمبود نیروى کمبود نیروى 
تخصصى ماهر در تخصصى ماهر در 

استان اصفهان استان اصفهان 

پژمان جمشیدى پژمان جمشیدى 
در سریال «جواد پورشه»
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روند بیمارى کرونا در کشــور نزولى شده، اما مرگ هاى 
ســه رقمى همچنان داغ بر دلمان مى گذارد؛ موضوعى 
که وزارت بهداشــتى ها علتش را ارتفاع بلند پیک پنجم 

مى دانند.
کشورمان تاکنون چهار پیک سهمگین کرونا را گذرانده 
و حــاال در گردنه گذر از پیک پنجم اســت. پیکى که با 
دلتا کرونا آغاز شــد و از تمامى خیزهاى کرونایى کشور 
قدرتمندتر بود. به طورى که به سرعت در کشور گسترش 
یافت، میزان همه گیرى را افزایش داد، بیمارستان ها را پر 
و حتى با گذر از مرز 700 مرگ روزانه، رکورد مرگ و میر 

کرونایى را پى در پى در کشور شکست.

حاال به گفته وزارت بهداشتى ها، سیر نزولى بیمارى در 
کشور آغاز شده است اما با توجه به عدم اجراى تصمیمات 
و سیاســت هاى مشخص، ســریع و جدى، ویروس به 
صورت طبیعى در کشــور پیش رفت و حاال هم به گفته 
متخصصان، ویروس خود با توجه به سیر طبیعى روندى 

نزولى را آغاز کرده است. 
با این حال وزارت بهداشتى ها مى گویند که نباید انتظار 
کاهشــى ســریع را در مرگ ها داشته باشــیم و اظهار 
امیدوارى کردند که تا ســه هفته دیگر مرگ ها کاهش 
یابند، اما باز هم نباید انتظار دو رقمى شدنشان را داشته

 باشیم. 

چهار نماینده از ســاختمان هرمى بهارســتان به انتهاى 
خیابان پاستور رفتند. رفتنى که احتماًال تا انتخابات مجلس 
دوازدهم در سال 1402 جانشینى نخواهد داشت.اکنون اما، 
علیرضا زاکانى شــهردار تهران بزرگ است و سه نماینده 
دیگر از مجلس در دولت سیزدهم ُپست و مقام گرفتند. سید 
احسان خاندوزى و سید جواد ساداتى نژاد که اکنون وزراى 
اقتصاد و جهاد کشاورزى دولت رئیسى هستند، پیش از این، 
نمایندگان مردم تهران و کاشان در مجلس بودند. همچنین 
امیرحسین قاضى زاده هاشمى، نماینده پیشین مردم مشهد 
در مجلس که نامزد انتخابات 1400 بــود و در انتخابات 
چهارم شــد، هم اکنون رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

شده است. در مجلس شوراى اسالمى اما خبرى از انتقادات 
علیه خالى ماندن صندلى هاى سبز نمایندگى نبود، جز یکى 
دو تذکر کوتاه که البته چندان شنیده نشد. از همه اینها که 
بگذریم، پاى این سئوال به میان مى آید تکلیف چهار کرسى 
خالى در مجلس چیست؟ ظاهراً قرار است تا پایان مجلس 
یازدهم این چهار کرسى خالى بماند. طبق آیین نامه داخلى 
مجلس و قانون انتخابات قوه مقننه، تا انتخابات مجلس 
دوازدهم در ســال 1402 هیچ انتخاباتى برگزار نمى شود 
تا ذیل آن انتخابات میان دوره اى مجلس هم انجام شود. 
آیا مجلس فکرى به حال کرسى خالى نماینده تهران، قم، 

کاشان و مشهد خواهد کرد؟ 

مرگ هاى 3 رقمى کرونا 
تا کى ادامه دارد؟

حکایت این چهار صندلى 
به کجا ختم مى شود؟

واردات خودرو نداریم
  خبرگزارى صدا وسیما |

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفــت: دولت در 
حال حاضر برنامه اى براى واردات خودرو ندارد. 
سیدرضا فاطمى امین افزود: وزارت صمت براى 
صنعت خودروسازى کشور دو برنامه شش ماهه 
و دو ســاله با توان داخلى مشخص کرده است. 
گفتنى است؛ قرار اســت موضوع واردات خودرو 
امروز سه شــنبه 23 شــهریور در صحن علنى 

مجلس شوراى اسالمى بررسى شود.

بسته حمایتى براى 
اهل فرهنگ

  صبا| وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى از 
تسهیالت حمایتى دولت که قرار است از طریق 
صندوق هنر در اختیار اهالى فرهنگ و هنر قرار 
بگیرد، خبر داد. محمدمهدى اســماعیلى اعالم 
کرد: این تسهیالت هم شامل تسهیالت کم سود 
و هم بحث هاى بالعوض است. او درباره ترتیبات 
اجرایى شدن بسته حمایتى دولت براى هنرمندان 
عنوان کرد: ترتیبات اجرایى این بسته معیشتى از 
طریق صندوق اعتبارى هنر است و هنرمندان نیز 
با در اختیار داشتن هنر کارت هاى خود با شیوه هاى 

حمایتى صندوق آشنا هستند.

مدت تحصیل دکترا کم شد
  بهار| دبیر شــوراى عالــى برنامه ریزى 
علوم پزشکى وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه 
هیچ برنامه یا مصوبه اى مبنى بر افزایش طول 
تحصیلى دوره هاى علوم پزشکى از جمله دکترا 
نداریم، گفت: ما نه تنها موافق افزایش طول دوره 
تحصیل در رده هاى علوم پزشکى نیستیم، بلکه 
طول دوره تحصیل برخى دوره هاى علوم پزشکى 
از جمله دوره دکترا طى یکى دو سال اخیر کاهش 

نیز یافته است.

5 میلیون از 51 میلیون 
سخنگوى ســازمان ثبت احوال    میزان|
کشور گفت: از 61 میلیون و 554 هزارنفرى که 
براى دریافت کارت ملى ثبت نام کرده اند کارت 
51 میلیون و703 هزار شهروند صادر شده است. 
سیف ا... ابوترابى گفت: از این تعداد کارت صادر 
شده، چهار میلیون و 980 هزار کارت صادر شده 
تولید داخل است که با توجه به ظرفیت صدورى 
که در اختیــار داریم با تأمین بدنه و تراشــه آن 
مى توانیم ماهانه 2/5 میلیون کارت صادر کرده 
و اینگونه  تا پایان ســال تمامى افراد متقاضى 
مى توانند کارت هاى هوشــمند خود را دریافت 

کنند.

درآمد کولبرى
معاون  ســتاد اجرایى فرمان امام    میزان|
(ره) در پاســخ به این ســئوال در آمد کولبران 
چقدر اســت؟ توضیح داد: ممکن اســت یک 
کولبر طى یکبار انجام این کار مبلغى مناسبى را 
دریافت کند و بر حسب محاسبات ما اگر فردى 
دو روز یکبار کولبرى کند، درآمد قابل توجهى 
به دست آورد اما این کار به دلیل آسیب هایى که 
به سالمت افراد وارد مى کند و همچنین به دلیل 
خستگى فراوان که به همراه دارد و گاهى ممکن 
زمان رفت و برگشــت آنها به 10 ســاعت هم 
برسد، عمًال و رسمًا درآمد قابل توجهى ندارد و 
همچنین از آنجایى که این کار از شأنیت مناسبى 
برخوردار نیست، این افراد چندان به دنبال درآمد 

اسمى آن نیستند.

واکسن به موزه ها رسید
  ایسنا| به دنبال اعالم رسته هاى شغلى جدید 
در اولویت واکسیناسیون، مدیرکل موزه ها در ایران 
خبر داد که تمام شاغالن در موزه ها، محوطه ها و 
ســایت هاى تاریخى و موزه داران خصوصى در 

اولویت واکسیناسیون قرار گرفته اند.

توضیح برادر همسر رئیسى 
رئیس دانشکده علوم انسانى     روزنامه ایران|
به  نسبت  رئیسى  آیت ا...  امتناع  از  نور  پیام  دانشگاه 
حضور نزدیکانش در مسئولیت هاى اجرایى کشور خبر 
داد. سیدعلى علم الهدى با تکذیب شایعه انتصابش به 
عنوان رئیس دانشگاه پیام نور گفت: بر اساس عهدى 
که بسته شده هیچیک از نزدیکان آیت ا... رئیسى در 
سمت هاى اجرایى مسئولیتى نخواهند گرفت. از حدود 
عنوان  به  انتخابم  بر  مبنى  شایعاتى  پیش  ماه  یک 
رئیس دانشگاه از سوى دانشجویان مطرح شد و این 
آقاى  همسر  برادر  بنده  اینکه  دلیل  به  هم  شایعات 
رئیسى رئیس جمهور هستم، قوت گرفت. در حالى 
که این نوع اخبار کذب است و بنده مسئولیت اجرایى 

ندارم و نخواهم داشت.

خطاب به آن آقایان!
سردار اسماعیل کوثرى، نماینده تهران    فارس|
در مجلس با اشاره به اظهارنظرهاى اخیر اصالح طلبان 
در مورد افغانستان گفت: آقایان اصالح طلب اگر دلشان 
براى مردم افغانستان مى سوزد و مى خواهند کارى کنند، 
به دیگران کارى نداشته باشند، خودشان به افغانستان 
بروند و در آنجا بجنگند. مگر افاغنه و پاکســتانى ها که 
در سوریه جلوى داعش جنگیدند در کشور خود سازمانى 
داشتند؟  حال اگر اصالح طلبان هم مى خواهند با مردم 
افغانستان همراه باشند، به این کشور بروند و بجنگند. البته 
باید بگویم قطعاً و یقیناً این آقایان نه اهل جنگ هستند و 
نه اهل سختى کشیدن و نه دلشان براى کسى مى سوزد، 
بلکه فقط به دنبال آن هستند که خودشان را مطرح کنند 

که البته کسى هم دیگر به آنها محل نمى گذارد.

تشکر از سفر استانى
سید احمد خاتمى، امام جمعه موقت    آفتاب  نیوز |
تهران، ضمن تشکر و قدردانى از سفرهاى استانى رئیس 
جمهور به استان هاى مختلف، بیان کرد: آیت ا... رئیسى به 
مناطقى سفر مى کند که کمتر مسئولى در رژیم طاغوت و 
حتى بعد از انقالب به این مناطق سفر کرده که این نشانگر 

آن است که رئیس جمهور از جنس مردم است.

ظرفیت زنان در اداره زندان 
رئیس قوه قضاییه بر اولویت فراهم سازى     تابناك|
زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تأکید کرد و گفت: 
اگر زندان زنان به گونه اى مستقل شود که همه امور آن 
توسط زنان اداره شود و از ظرفیت زنان در فرایند دادرسى 
نیز استفاده کنیم مسائل قضایى مربوط به زنان آسان تر و 

با آرامش بیشترى انجام مى شود.

ایران 
به مراسم طالبان مى رود؟

خطیب زاده سخنگوى وزارت خارجه     انتخاب|
درباره دعوت از ایران براى مراسم تحلیف حکومت طالبان 
گفت: زود است در این زمینه صحبت کنیم. باید تشکیل 
دولت آینده افغانستان را ببینیم و بعد در مورد موضوعات 
دیگر تصمیم مى گیریم. براســاس عملکرد طالبان در 

خصوص درخواست و دعوت آنها تصمیم مى گیریم.

موج ششم، از آبان
رئیس دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه     ایسنا|
گفت: با توجه بــه پیش بینى هاى صــورت گرفته به 
احتمال زیاد آبان ماه امسال شاهد بروز موج ششم کرونا 
خواهیم بود، لذا افراد باید هرچه ســریع تر براى تزریق 

واکسن مراجعه کنند.

دفترخانه نروید
رئیس انجمن ملــى حمایت از حقوق     تسنیم|
مصرف کنندگان گفت: مــردم دیگر براى نقل و انتقال 
سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه نکنند و درصورتى که 
دفترخانه اى به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو 
از تنظیم وکالتنامه خوددارى کند مراتب را به این انجمن 

گزارش دهند.

خبرخوان

احکام جدید صادر شــده توســط وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمى نشــان مى دهد او ترجیــح داده از مدیرانى در 
زیر مجموعه هاى این وزارتخانه استفاده کند که با تجارب 

کارى آنها در استان اصفهان از نزدیک آشنا بوده است.
محمد مهدى اسماعیلى، وزیر جدید ارشاد، در دولت دوم 
محمود احمدى نژاد، معاون سیاســى امنیتى استاندارى 
اصفهان بود اما با روى کار آمدن دولت حسن روحانى در 
تابســتان 1392 و تغییر سیاستگذارى هاى جارى کشور، 
اسماعیلى هم مانند مدیران اجرایى زمان ریاست جمهورى 

احمدى نژاد به حاشیه رفت.
بعد از پیروزى ابراهیم رئیسى در انتخابات ریاست جمهورى 
امسال و انتقال او از قوه قضائیه به قوه مجریه، زمزمه روى 
کار آمدن مدیران احمدى نــژادى یک بار دیگر به گوش 
رسید. با معرفى ســیزدهمین کابینه جمهورى اسالمى، 
مشخص شد که این شــایعات چندان هم بى ربط نبوده و 
نام و عنوان برخى از این بازیگران سیاسى در کابینه ابراهیم 
رئیسى نیز به چشم مى خورد. یکى از این مدیران، محمد 
مهدى اســماعیلى بود که به عنوان وزیر جدید فرهنگ و 

ارشاد اسالمى به مجلس معرفى شد.
اسماعیلى اوایل شهریور ماه امسال رأى اعتماد الزم را از 
مجلس شوراى اسالمى کسب کرد و پس از مستقر شدنش 
در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى در میدان 
بهارستان، در اندیشه همان کارى برآمد که معموًال روال 
قابل پیش بینى بعد از تغییر دولت در ایران است: تغییرات 

مدیریتى در زیرمجموعه ها.
کمتر از یک ماه پس از ورود اســماعیلى به وزارت ارشاد، 
حاال نخستین احکام صادر شده توســط او براى مدیران 
اجرایى حکایت از این دارد که تجربه چهار ساله معاونتش 
در اســتاندارى اصفهان کمک مؤثرى در پیشبرد راهبرد 
جدیدى است که اســماعیلى تصمیم دارد آن را در وزارت 

ارشاد پیاده کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى بعد از آنکه در نیمه شهریورماه 
با صدور نخســتین حکمش، رئیس مرکز حراست وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى را تغییر داد، دیروز هم سه حکم 
دیگر براى ســه مدیر جدید وزارت ارشاد صادر کرد که دو 

نفر از آنها در اصفهان با اسماعیلى روابط نزدیکى داشتند.

روز گذشته اسماعیلى با صدور حکمى، محمود شالویى را 
به عنوان «مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتى» منصوب 
کرد. شالویى 10 ماه از سال 91 را با حکم وزیر وقت ارشاد 
به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
گذراند و اگرچه به سبب حضور تقریبًا مداومش در تهران 
به «مدیر هوایى» معروف شده بود اما اسماعیلى در مراسم 
تودیع او، براى شالویى ســنگ تمام گذاشت و مدیرکل 
سابق را مدیر «فرهیخته» و «تکلیف گرایى» دانست که 
«در حوزه فرهنگ و به ویژه هنرهاى تجســمى یک برند 
است» اما به واسطه «مشــکالتى» ناچار به تغییر او تن 

داده شده است.
اسماعیلى در حکم دیروزش هم شالویى را فردى «انقالبى، 
دلســوز، پرتالش و صدیق» معرفى کرد و نشان داد که 
9 ســال بعد از برکنارى او از مدیرکلى ارشاد اصفهان، چه 
اعتقادى به کار شالویى داشــته و دارد که حاال یک پست 

وزارتى برایش در نظر گرفته است.
وزیر ارشــاد همچنین با صدور حکم دیگرى، سیدمجید 
پوراحمدى را به عنوان مشاور وزیر و مدیرعامل صندوق 
اعتبارى هنر منصوب کرد. پور احمدى در دوران معاونت 
محمد مهدى اسماعیلى در استاندارى اصفهان، به عنوان 
فرماندار شهرستان خوانسار منصوب شده بود. او همچنین 
مدیرکل آموزش و پژوهش اســتاندارى اصفهان، مشاور 
معاون استاندار اصفهان، رئیس هیئت امناى دانشگاه آزاد 
خوانسار، دبیر کمیته دانشگاهیان اســتان اصفهان، دبیر 
شوراى هماهنگى حوزه هاى علمیه، گروه هاى علوم انسانى 
و هنر با مراکز فرهنگى، اجتماعى، سیاسى استان اصفهان 
و عضو شوراى راهبردى مرکز علم و فناورى هاى پیشرفته  

CAST استان اصفهان نیز بوده است.

چشم انتظار انتخاب هاى حساس تر 

4 حکم انتصاب مدیرانى که وزیر ارشــاد تا کنون امضاء 
کرده است، همه آن چیزى نیست که اهالى فرهنگ و هنر 
در انتظار آن هستند. بسیارى چشم انتظار معرفى هر چه 
زودتر مدیران معاونت هاى حساس وزارت ارشاد هستند 
تا نسبت به ریل گذارى جدید این وزارتخانه در حوزه هاى 
سینما، تئاتر، رسانه، چاپ و نشر و... به افق واقع بینانه ترى 

دست یابند.
البته که انتخاب چهار مدیر جدید هم با حساسیت پیگیرى 
مى شود اما آیا خط فکرى مدیریت در استان اصفهان، در 
حساس ترین معاونت هاى وزارت ارشاد هم به چشم خواهد 
خورد؟ آیا اسماعیلى در پست هایى که هر نوع تصمیم گیرى 
در آن با بازتاب هاى گســترده حتى در ابعاد جهانى مواجه 
مى شود، باز هم از یاران قدیمى در دورانى که اولین تجربه 
کارى جدى اش را در استان اصفهان مى گذراند بهره خواهد 

گرفت؟

صدور احکام جدید وزیر ارشاد نشان مى دهد

انتقال مدیریت اصفهان به وزارت ارشاد

روزنامه «فرهیختگان» در گزارشــى با اشاره به بحث تغییر 
کاربرى اراضى در شــمال ایران به خصوص در دو اســتان 
مازندران و گیالن از رشد عجیب ویالسازى در این مناطق 
خبر داد. این روزنامه نوشت که 33 درصد مراتع و جنگل هاى 
استان هاى شمالى در 25 سال اخیر تبدیل به مسکن و ویال 

شده است. در این گزارش همچنین مى خوانید:
■ 20 درصــد از کل بنگاه هاى امالکى کشــور که چیزى 
حدود 30 هزار مورد اســت در سه استان شــمالى قرار دارد. 
بنابراین حجم عظیم بنگاه ها در سه استان مازندران، گیالن، 
گلســتان و افزایــش 13 هزارتایى آنها در ســال هاى اخیر 
درکنار محدودیت هاى اراضى مسکونى این سه استان قطعًا 
پاســخگوى نیاز معامالتى این همــه بنگاه هاى امالکى و 
همچنین تقاضاى شمال نشــینى برخى هموطنان نخواهد 
بود، به همین دلیل دو پدیده «درخواست هاى تغییر کاربرى 
اراضى» و همچنیــن «پدیده جنگل خــوارى» مى تواند از 
نشانه هاى افزایش بى حد و حصر تعداد مشاوران امالك باشد.
■ متوسط قیمت مســکن در مناطق و شهرهاى شمالى به 
محدوده 11 تا 15 میلیون تومان رسیده. درحالى که در سال 

گذشته و در چنین روزهایى از 9 میلیون تومان بیشتر نبود. 

■  براى اولین بار است که خبرى از تهرانى ها در شمال نیست 
و این خریداران جنوبى و جنوب غربى کشور هستند که اقدام 
به ســرمایه گذارى هاى گســترده کرده اند. نکته قابل توجه 
اینکه این افراد معموًال از تمکن مالــى باالیى برخوردارند و 
به همین دلیل براى خانه اى که یک مازندرانى 300 میلیون 
تومان بابتش بیشتر پول نمى دهد، این خریداران جدید بدون 

چانه زنى 50 تا 100 میلیون باالتر مى پردازند. 
■ به قدرى هجوم سرمایه گذاران به شــمال افزایش  یافته 
که در برخى شهرهاى شمالى اخبارى پیچیده که قرار است 
تا مدتى فروش واحدهاى آپارتمانى، زمیــن و ویال به افراد 

غیرشمالى ممنوع شود.
■ رنــج قیمتى ویالهایى کــه درحال حاضــر مى توان در 
باستى هیلز خرید حدوداً بین 50 تا 100 میلیارد تومان است. 
نمونه اش یک ویالى 1900 مترى در نوشهر است که تنها 
780 متر کاربرى مســکونى داشته و ساختمان آن تک طبقه 
با تعداد اتاق خواب هایى بیش از 5 اســت. این ویال چند روز 
پیش با قیمت هــر مترمربع حدود 52 میلیــون و 105 هزار 
تومان و قیمــت کل 99 میلیارد تومان به فروش گذاشــته

 شده است.

 جواد موگویى مستند ساز ایرانى که اخیراً توانسته است به افغانستان سفر کند 
و تحوالت این کشور را روایت کند در صفحه اینستاگرام خود گزارشى تکان 
دهنده از کشتار هشت غیرنظامى توسط طالبان در پنجشیر منتشر کرد. براساس 
نوشته موگویى این اتفاق در روستاى عنابه رخ داده است. او این گزارش را به 

همراه تصاویرى از محل وقوع حادثه منتشر کرده است.
در گزارش موگویى آمده است:

رفتیم به روســتایى در پنجشیر؛ راننده اى گفت در روســتاى باالیى مردم را 
تیرباران کردند. رفتیم به آنجا. گفتند روستاى پایینى بوده! روستاى باالیى خبر 
از کشتن در روستاى پایینى مى دهد و پایینى از باالیى! نشانى هم از کشته ها 
نمى دهند! حجم شایعات عصبى ام کرده. تا کشاورزى گفت پسرخاله  خودم و 

هفت نفر دیگر را کشته اند. آدرس دقیق خانه را داد؛ روستاى انابه.
در زدیم. چند سیاه پوش آمدند. ما را بردند سر مزار هشت نفر. سه نفرشان یکجا 

بود، پنج نفرشان یک جاى دیگر. با سه نفر از اهالى رفتیم به محل کشتن آن پنج 
نفر؛ در شیارى پشت روستا .

در شیار پنج نفر را به فاصله دو ســه متر روى زمین خوابانده بودند. یک جفت 
کفش  و یک لنگه جوراب روى زمین بود. چهار نفرشان را به سنگ تکیه داده 
و گلوله را در دهانشان شلیک کرده بودند. نفر پنجم صدمتر آن  طرف تر بود . 

مغزهاى پاشیده بر روى سنگ ها بود هنوز.
«سه روز پیش پیداشان کردیم. وقتى جنگ شروع شد، وسایل برداشتیم و رفتیم 
روى کوه هاى پشت روستا. دو روز بعد که آرام شد، برگشتیم. فردایش رفتیم که 
وسایل را بیاوریم. من از دور دیدم که اسیر تالوان (طالبان) شدند. دیگر خبرى 
ازشان نداشتیم تا ســه روز پیش پنج نفر را نزدیک روستا داخل این شیار پیدا 
کردیم. سه نفر دیگر را روى تپه کنارى. صورت ها قابل شناسایى نبود. دست ها 
بسته بود  و سرها پاشیده. گوشى ها شارژ نداشت که عکس بگیریم. برق ها قطع 

است . من فقط روى یک تکه کارتن اسم ها را نوشتم که به خانواده ها بگوییم:
1- محمدامینى- معلم ، 2-استاد توفیق فرزند محمدغریب- استاد ورزش 
بوکس، 3-عبدالرقیب- کشــاورز، 4-رحیم ا... فرزند خواجه بخش-راننده، 
5-حجازا... فرزند نورمیرزا –دانشــجو، 6-محمدگالب-دانشجو و کاسب، 

7-شمس رحمان- نانوا، 8-احمد زاهر-قصاب.
بعد از چهار پنج ساعت پیاده روى در روستا برگشتیم. زنگ زدم به اسالمزاده. 
گفت «پرس تى وى را هماهنگ مى کنم پخــش زنده برو. نگذار خبرش دیر 

شود.»
به صمصامى گفتم فردا بازهم برویم شاید کشتار دیگرى پیدا کردیم. جواب 

نمى دهد. هدفون گذاشته. محسن چاووشى گوش مى کند و اشک مى ریزد...
بــا عاشــقاى بى مــزارت گریه کــردم / بــا مــادراى بى قــرارت گریه

 کردم...

سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره بازگشــایى مدارس از اول مهرماه گفت: سال تحصیلى را از 
اول مهرماه آغاز و آن را در سه مسیر دنبال مى کنیم؛ مسیر اول مدرسه تلویزیونى ایران است که آخرین 
هماهنگى هاى الزم نیز در این باره انجام شده است، مسیر دوم استفاده از شبکه شاد است که اول مهر را 

با شاد و مدرسه تلویزیونى به صورت غیرحضورى آغاز مى کنیم.
علیرضا کاظمى ادامه داد: دلیل اینکه از اول مهرمــاه به صورت غیرحضورى مدارس را باز مى کنیم این 
است که واکسیناسیون معلمان هنوز تمام نشده و نیاز داریم تا سالمت این افراد را نیز تأمین کنیم سالمت 

معلمان براى ما مهم و داراى اولویت است.
کاظمى در پاسخ به این ســئوال که چه زمانى آموزش حضورى اتفاق مى افتد اظهار کرد: ما براى آغاز 
آموزش حضورى زمان تعیین نمى کنیم، استانداردها و اصول را رعایت مى کنیم و از دو هفته بعد از پایان 
واکسیناسیون معلمان زمینه بازگشایى مدارس را در سه گام فراهم کردیم؛ گام اول مدارس کم جمعیت، 
گام دوم مدارس با متوسط جمعیت به صورت ترکیبى و گام سوم مدارس پرجمعیت که به صورت حداقل 

حضور است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود: اولویت هایى نیز در کنار این موضوع درنظر گرفته خواهد شد؛ به 
طور مثال در پایه هاى ابتدایى مى توان به گونه اى برنامه ریزى کرد که حضور این دانش آموزان در مدرسه 

با حفظ پروتکل هاى بهداشتى بیشتر باشد که این موضوع برعهده مدیر مدرسه خواهد بود. 
وى درباره اینکه گفته شده آغاز زمان حضورى از اول آبان ماه است عنوان کرد: اول آبان ماه یک پیش 
بینى است که ممکن است با توجه به شــرایط دیرتر از این تاریخ مدارس حضورى شود لذا تاریخ دقیقى 
براى بازگشایى اعالم نمى کنیم. آرام رفتن به سمت بازگشایى یعنى اینکه از نظر زمانى پیش بینى هاى 

خود را داشته باشیم.

روایتى تکان دهنده از اعدام 8 غیرنظامى در پنجشیر

آغاز سال تحصیلى باالخره چگونه است؟  یک سوم شمال ایران، ویال شده است!

سهیل سنایى
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بخشى از کتب فنى و حرفه اى 
تأمین نشد

رئیس اداره رفاه و پشتیبانى اداره کل آموزش و پرورش 
اسـتان اصفهـان گفت:هنوز بخشـى از کتـاب هاى 
رشته هاى فنى و حرفه اى تامین نشده است و در تامین 
کتاب هاى متوسـطه دوم نیز مشـکل داریم. علیرضا 
عابدى بـا بیان اینکه همچون سـال هاى گذشـته در 
ابتداى سـال تحصیلى برخى کتب به دسـت آموزش 
و پرورش نرسـیده اسـت، تصریـح کـرد: در وضعیت 
فعلى براى پایه هاى ابتدایى و دوره متوسطه اول همه 
کتاب ها کامل اسـت اما براى متوسـطه دوم و فنى و 
حرفه اى هنوز کتب کامل نشده و در حال تکمیل است، 
البته بیشـتر این کمبودهـا در بخش فنـى و حرفه اى 
اسـت. وى تاکید کرد: کتب درسـى فقـط در مدارس 
توزیع مى شود و هیچ کتاب فروشى کتب درسى سال 
تحصیل را براى فروش ندارد، بعضى از خانواده ها فکر 
مى کننـد مى توانند کتب را در کتاب فروشـى ها خرید 
کنند اما این طور نیست و سفارش فقط از طریق سامانه 

انجام مى شود.

مرمتگر مشهور اصفهان 
درگذشت

رحمـت ا... رضایـت، معمـار و مرمتگر پیشکسـوت 
سـنتى اصفهان بر اثر ابتال به کرونـا دار فانى را وداع 
گفت . این اسـتاد مرمتگر اصفهانى بازسـازى سـردر 
کوشک، سردر و بازارچه حسن آباد، سـردر و بازارچه 
رهنان، سـردر و ورودى موزه عالمه مجلسى، مرمت 
تاالر تیمورى، شـبکه بندى دور حیاط مسـجد جامع 
اصفهـان، طاق هاى شبسـتان ضلع شـمال شـرقى 
امامزاده اسماعیل و مصلى شاه عبدالعظیم حسنى در 
شهر رى را انجام داده است. مرحوم رضایت از دو سال 
گذشته مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... را آغاز کرده 
بود و در فاز دوم مرمت قرار داشت. رحمت ا... رضایت 

سال 1327 در اصفهان متولد شد.

50 درصد پیشرفت فیزیکى 
خط انتقال آب 

لوله گذارى آب شهرزاینده رود، با 50 درصد پیشرفت 
فیزیکى درحال اجرا است. این طرح یک هزار و 700 
مترى با لوله هایى به قطر 200 و250 میلیمتر از جنس 
پلى اتیلن وچدن انجام مى شود و هزینه آن بالغ بر 13 
میلیارد ریال برآورد شده است. گفتنى است با اجراى 
این طرح، مخزن جدید دوهزارمترمکعبى شهرزاینده 
رود در مدار بهره بـردارى قرار مى گیـرد وتامین آب 
شرب محالت باباشیخعلى وبیسـتجان ازخط انتقال 

آب طرح باغبهادران تامین خواهد شد. 

85 درصد پیشرفت فیزیکى 
لوله گذارى 

عملیـات لولـه گـذارى وتوسـعه شـبکه فاضـالب 
200میلیمتـر از جنـس پلـى اتیلـن بـه  بـا قطر
طول500متردرشـهرباغبادران، درحال اجرا است. به 
گزارش روابط عمومى آبفا لنجان، هزینه این عملیات 
پنج میلیـارد ریال برآورد شـده که ازمحـل اعتبارات 
جارى منطقه پرداخت مى شـود وهدف ازاجراى این 

طرح تکمیل شبکه فاضالب شهرباغبادران است.

به روزرسانى 
شبکه مخابراتى 

در راسـتاى ارتقا تجهیزات مخابراتى، عملیات بهینه 
سازى تجهیزات و زیرساختهاى مخابراتى به منظور 
برگرداندن تجهیزات انتقال در ایسـتگاه هاى چغیور 
(توابـع فریدون شـهر) صـورت خواهـد پذیرفت. به 
گـزارش روابط عمومـى مخابرات منطقـه اصفهان، 
در اثـر این عملیـات کلیـه ترافیـک هـاى اینترنت، 
موبایل– دیتا و سـوئیچ  از سـاعت 9  الى 11 و13 الى 
15 در تاریخ سه شنبه 23 /06 /1400 (در دو بازه زمانى 
هر کدام به مدت دو سـاعت بـا احتمال قطعـى و دو 
ساعت احتمال اختالل) جهت برگردان تجهیزات در 
ایسـتگاه  هاى چغیورت (توابع فریدون شـهر) مواجه 

خواهند شد.        

خبر

امام جمعه اصفهان گفت:  دســتاوردهاى نــو با توجه به 
توانمندى رییس سازمان انرژى مورد انتظار است.

آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار با رییس 
اصفهانى ســازمان انــرژى اتمــى افزود: تجــارب و 
توانمندى هاى آقاى اسالمى در عرصه مدیریتى مى تواند 
دستاوردهاى جدیدى را در حوزه صنعت هسته اى کشور 
رقم بزند بــه طورى که مردم تأثیــر آن را در زندگى خود 
ببینند.  رییس سازمان انرژى اتمى نیز در این دیدار  گفت: 
تأثیرگذارى صنعت هســته اى در اقتصاد و زندگى مردم 

حلقه  مفقوده این بخش است.
محمد اسالمى افزود: هدف تنها دانش، پژوهش، تحقیقات 

و خلق فناورى در سازمان انرژى اتمى نیست بلکه صنعتى 
سازى و تأثیرگذارى آن در امنیت، اقتصاد و زندگى مردم 

ضرورى است.
وى افزود: در نظر داریم هیاهوى هســته اى را به آرامش 
تبدیل کنیم و زمینه پیشرفت این حوزه را تسریع کنیم تا 

مردم و کشور نتایج آن را ببینند.
وى به تاثیر صنعت هسته اى در اقتدار ملى اشاره و بیان 
کرد: در زمان حاضر اماراتى ها نیمى از صنعت هســته اى 
خود را محقق کرده اند، مردم ما نیز منتظر هستند تا ببینند 
این صنعت چه زمانى قرار اســت به تولید برق در کشور 

کمک کند و کاربرد آن را ببینند.

رئیس اتــاق اصناف اصفهــان دربــاره کاهش رعایت 
پروتکل ها از سوى مردم و اصناف، اظهار کرد: طى چند 
ماه اخیر در خصوص کرونا ساده انگارى شد که با افزایش 
شیوع آن در اصفهان و سپس ترس و نگرانى مردم، امروز 
آمارهاى ابتال به این بیمارى دوباره روند کاهشى به خود 

گرفته است.
رسول جهانگیرى با بیان اینکه قرار است آرام آرام رعایت 
پروتکل ها به سمت هوشمندسازى حرکت کند و دیگر 
تعطیلى اصناف نخواهیم داشــت، توضیح داد: در طرح 
هوشمند سازى رعایت پروتکل ها قرار است افرادى که 
پروتکل ها را رعایت نمى کنند رصد شوند و تنها با خود 

آنها برخورد شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به اینکه اصناف نیز 
همانند هر قشــرى از جامعه امروز درگیر کرونا، آثار آن 
و فوتى هاى درگیر این ویروس هســتند، گفت: آمارى 
از مرگ و میر اهالــى 250 هزار واحد صنفى اســتان و 
110 هزار شهرستان اصفهان ناشى از ویروس کرونا در 

دست نداریم.
وى تاکید کرد: البتــه برخى صنوف همچــون رانندگان 
تاکسى، تاکسى تلفنى ها، وانت تلفنى ها، پیک موتورى ها، 
آموزشگاه هاى رانندگى و مشــاغلى که ارتباط مستقیم با 

مردم دارند بیشتر در معرض ابتال به کرونا قرار دارند.

شرط تعطیل نشدن
 اصناف

دستاوردهاى نو در صنعت 
هسته اى مورد انتظار است

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى اصفهان 
گفت: یکى از مشکالت اســتان اصفهان کمبود و 
نبود نیروى متخصص و ماهر براى بکارگیرى در 

صنایع مستقر درشهرستان هاى مختلف است.
کامران کالنــى در جلســه کارگروه اشــتغال و 
سرمایه گذارى شهرستان شهرضا، اظهار داشت: 
کشورهایى که در حوزه اشتغال در دنیا موفق هستند 
همواره به ســمت کارهاى نوآورانه، اشــتراکى و 
فناورانه رفته اند که امروز اصفهان به این سمت و 

سو در حال حرکت است.
وى با اشــاره به اینکه بسیارى از مشکالت اکنون 

ناشــى از عدم برنامه ریزى در گذشته بوده است، 
بیان کرد: یکى از مشکالت کشور و استان اصفهان، 
کمبود و نبود نیروى ماهر اســت؛ تولیدکنندگان و 
صنایع عنوان مى کنند، کار وجــود دارد اما نیروى 
کارگر تخصصى نداریم که این امر نشان مى دهد 
ما در حوزه پرورش نیروهاى تخصصى خوب عمل 

نکرده ایم.
کالنى با اشــاره به مهاجر پذیرى استان اصفهان 
گفت: از 6 استان کشــور، مهاجر و نیروى کار به 
اصفهان مى آیند که اقدامات مناسبى در این ارتباط 

انجام شده است.

دارو هاى کمیاب بیمــاران ام اس هم اکنون وارد 
کشور شده و توزیع آن از هفته آینده در مراکز استان 

اصفهان از سرگرفته مى شود.
رییس انجمن ام اس استان اصفهان گفت : از بهمن 
پارسال به دلیل تحریم ها این دارو ها کمیاب شده و 

از هفته آینده توزیع آن از سرگرفته مى شود.
مسعود اعتمادى فر افزود: باتوجه به اینکه مشابه 
داخلى این دارو ها اســت، ارز مربوط به تامین این 

دارو ها پرداخت نشد و هزینه تامین دارویى با قیمت 
یک میلیون تومان به 10 میلیون تومان رسید که 
تنها پرداخت یک میلیون تومان از هزینه تامین دارو 

را بیمه ها تقبل مى کنند.
وى گفت: برخى بیمه ها هم اکنون دارو را رایگان 
ارائه مى کنند و دارو وارد شــده و تالش مى شود از 
هفته آینده روند توزیع دارو از سرگرفته شود تا قیمت 

این دارو کمتر شود.

استاندار اصفهان با تبیین طرح آبرسانى سامانه دوم 
آب اصفهان بــزرگ، اظهار کرد: در ســال 1398 با 
پیگیرى هاى صورت پذیرفته ردیف بودجه ملى براى 
طرح احصاء که برآورد هزینه آن بالغ بر 5 هزار میلیارد 
تومان محاسبه و مصوب گردیده و با قول مسؤوالن 
آب منطقه اى، پیش بینى مى شود بخشى از این طرح 
راهبردى تــا 15 مهرماه ســالجارى راه اندازى و به 

بهره بردارى برسد.  
عبــاس رضایى با اشــاره به موضوع انتقــال آب از 
خلیج فارس به اســتان اصفهان بیان داشت: مجوز 
بهره مندى از 250 میلیون مترمکعب آب تصفیه شده 

از دریا اخذ شده است.
رضایى با تبیین ضرورت تکمیل طرح تونل ســوم 
کوهرنگ، خاطرنشان کرد: سد تونل سوم کوهرنگ 
که به مدت 10 سال تا پایان ســال 1397 فقط 21 
درصد پیشــرفت فیزیکى داشته است، هم اکنون به 
اهتمام مجدانه مسؤوالن پیشرفت آن به 49 درصد 
بالغ شده و مسائل و دغدغه هاى فنى موضوع تونل 
برطرف شده و تونل هم اکنون  با مجوز 250 میلیون 
مترمکعب آب از بهشت آباد، آماده بهره بردارى با تمام 
ظرفیت است وخوشبختانه به اهتمام کارگزاران، این 
طرح فاقد مشکل مالى است که به منظور ادامه روند 
جارى، مساعى مصرانه مجمع نمایندگان استان در 

مجلس شوراى اسالمى را مى طلبد.

تنها راه جبران کمبود آب 
در همین حال ســخنگوى شــرکت آب و فاضالب 
اصفهان هــم گفت: تنهــا راه جبــران کمبود آب 
آشامیدنى 57 شهر و 380 روستا و جمعیتى افزون بر 
چهار میلیون نفر در این استان بهره بردارى از سامانه 

دوم آبرسانى است.
مهرداد خورسندى افزود: این طرح مهم و راهبردى 
قرار بود 14 سال قبل افتتاح شود و در مدار توزیع آب 
قرار بگیرد اما از آن زمان تاکنون محقق نشده و همین 
امر تنش آبى در بخش آشامیدنى را در استان روز به 

روز بیشتر کرده است.
وى با بیان اینکه کسرى آب آشــامیدنى در استان 
اصفهان در روزهاى گرم سال به شدت حس مى شود 
اظهار داشت: قطعى و کاهش فشار شبکه نمودهایى 

از این معضالت به شمار مى رود.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب اصفهان خاطرنشان 
کرد: راه اندازى ســامانه دوم آبرسانى این منطقه، از 
حیث پدافند غیرعامل و حفظ سالمتى مردم اهمیت 
باالیى دارد و اینکه حدود چهار میلیون نفر از سامانه 
اول آب اصفهــان و تصفیه  خانه مربــوط به آن (بابا 

شیخعلى) استفاده کنند چالش برانگیز است.

کمبود نیروى تخصصى ماهر در استان اصفهان

توزیع دارو هاى وارداتى ام اس از هفته آینده 

راه اندازى سامانه دوم آبرسانى تا 15 مهر

تکذیب بازگشایى حضورى 40 درصد مدارس اصفهان 
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
گفت: بازگشــایى حضورى 40 درصد از مدارس استان 
اصفهان در حال حاضر صحت ندارد و صیانت از سالمت 

دانش آموز براى ما اولویت است.
لیال سادات ابطحى در خصوص برگزارى جشن شکوفه ها 
براى دانش آموزان پایه اول ابتدایى اظهار داشت: جشن 
شکوفه ها هر سال با آغاز ســال تحصیلى جدید برگزار 
مى شود، هدف نیز این است که فضا به طورى مدیریت 
شود که دانش آموزان و معلمان با عالقه مندى وارد فضاى 

تحصیل شوند.
وى افزود: امسال نیز همانند سال هاى گذشته به صورت 
نمادین این بازگشایى انجام خواهد شد و سعى مى کنیم 
در روز اول مهر با حضور معلمان و کادر اجرایى مدرســه 
این بازگشایى انجام شود و این جشــن را به عنوان یک 

فعالیت نمادین به سمع و نظر اولیا برسانیم، امیدواریم این 
بازگشایى در یک فضاى شاداب برگزار شود تا «سالم» به 

مهر سالمى با شکوه باشد.
ابطحى در خصوص وضعیت ثبت نــام مدارس تصریح 
کرد: در هفته جارى نیز ثبت نام مدارس ادامه دارد و اگر 
دانش آموزى تا امروز از ثبت نام مدارس جاى مانده است 

مى تواند از طریق سامانه نســبت به ثبت نام در مدارس 
اقدام کنند.

معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان در پاسخ به شایعاتى مبنى بر بازگشایى 40 درصد 
مدارس اصفهان از مهرماه گفت: صیانت از سالمت دانش 
آموزان براى ما بسیار مهم اســت و در شرایط حاضر در 
مهرماه تمام آموزش ها به صورت مجازى خواهد بود، اما در 
ادامه راه بنا بر مصوبات ستاد ملى کرونا با مدیریت شرایط 

و اجازه این ستاد آموزش ترکیبى را پیش خواهیم گرفت.
وى در خصوص اولویت دروس براى آموزش تحصیلى 
در پایه هاى ابتدایى ابراز داشــت: سه درس «ریاضى»، 
«فارسى» و «علوم تجربى» همیشه در اولویت باالترى 
نسبت به سایر دروس دارند و اولویت براى رفع اشکال و 

کالس حضورى این سه درس است.

معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
براى واکسیناسیون حداقل 70 درصد جمعیت استان به 
تزریق پنج میلیون ُدز دیگر واکســن کرونا نیاز است که 

تالش مى شود تا 45 روز آتى محقق شود.
کمال حیــدرى روز دوشــنبه در گفت و گــوى زنده با 
خبرنگاران از طریق فضــاى مجازى افــزود: ما براى 
پوشــش 70 درصد جمعیت باالى 18 ســال استان نیاز 
به تزریق حدود هفت میلیون دز واکسن کرونا داریم که 
تاکنون حدود 2 میلیون دز تزریق شده است و با توجه به 
میزان واکسن موجود و هدف گذارى ستاد ملى کرونا در 
صدد هستیم پنج میلیون دز باقى مانده را در یک تا یک و 

نیم ماه آینده تزریق کنیم.
وى با بیان اینکه 2 میلیون دز واکسن کرونا در حدود هفت 
ماه در استان اصفهان به مردم تزریق شد، اظهار داشت: 
براى تحقق تزریق پنج میلیون دز در یک تا یک و نیم ماه، 
حجم کار سنگینى در پیش رو خواهیم داشت و باید از همه 

ظرفیت هاى موجود به طور جهادى استفاده کرد.
حیدرى با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینى ها احتمال 
موج ششم کرونا در آبان امسال وجود دارد، تاکید کرد: اگر 
سطح پوشش واکسیناسیون در جامعه باال باشد این موج 

با کمترین مبتال و مرگ و میر سپرى خواهد شد.
به گفته وى، در موج پنجم کرونا 79 درصد افرادى که بر 
اثر کرونا فوت کردند از 12 درصد افراد گروه هاى هدفى 

بودند که واکسن نزده بودند.
وى به آخرین آمار واکسیناسیون در استان اصفهان اشاره 
و اضافه کرد: تا کنون حدود 2 میلیون دز تزریق واکسن 
داشتیم و حدود 35 درصد از جمعیت استان یک نوبت و 

حدود 20 درصد 2 نوبت واکسن را دریافت کرده اند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به اینکه در زمان حاضر مشکل واکسن نداریم و به طور 
انبوه در حال وارد شدن به کشور اســت، گفت: در زمان 
حاضر عمده واکســن موجود از نوع "سینوفارم " است و 
واکسن هاى "آســترازنکا" و "برکت" را براى نوبت دوم 

در نظر گرفتیم.
وى با بیان اینکه ظرفیت واکسیناسیون مراکز تا در چهار 
روز گذشــته حدود 40 هزار نفر در روز بود، تاکید کرد: با 
همت انجام شده و تسریع در ثبت نام و نوبت دهى مردم 
این ظرفیت درزمان حاضر به 60 هزار نفر در روز رسیده 
اســت و به احتمال زیاد به حدود 70 هزار نفر هم خواهد 

رسید.
وى ادامه داد: در تالش هســتیم ظرفیت واکسیناسیون 
روزانه را بــه حدود 100 تا 150 هــزار تزریق در روز هم 
برســانیم که این امر مســتلزم همراهى و کمک همه 
بخش ها و مردم است تا از هجوم براى واکسن و بى نظمى 

در مراکز تجمیعى جلوگیرى شود.
حیدرى با اشاره به اینکه این هفته حجم کار واکسیناسیون 
کرونا در اصفهان به دلیل ثبت نام دانشــجویان زیاد بود 
و امید اســت کار تزریق واکســن به آنها تا پایان هفته 
اتمام یابد، اظهار داشــت: پیش بینى مى شود پس از آن 
گروه هاى دیگرى مانند ســربازان، صنعتگران و دانش 

آموزان 12 تا 18 ساله در دستور کار باشد.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با تاکید 
بر اینکه در زمان حاضر مرکز واکسیناسیون شبانه روزى 
در استان نداریم و ضرورتى براى آن احساس نمى شود، 
گفت: مراکز تجمیعى الزهرا(س) و پل شهرستان داراى 
شیفت شب هستند و در حال برنامه ریزى هستیم تا تعداد 

آنها افزایش یابد و به هفت مرکز برسد.
وى با اشاره به اینکه در زمان حاضر برنامه اى براى تزریق 
دز سوم واکسن کرونا یا بدون محدودیت سنى در اصفهان 
نداریم، خاطرنشان کرد: البته تزریق دز سوم واکسن براى 
کادر درمان فعال در بیمارستان هاى مرجع کرونا در دستور 
کار بوده و همچنین واکسیناسیون 2 نفر از خانواده کادر 

درمان شاغل در بخش هاى کرونا نیز در حال اجراست.
حیدرى درباره واکسیناسیون کارگران توضیح داد: برخى 
از واحدهاى صنعتى بزرگ استان با توجه به سهمیه آزادى 
که اتــاق بازرگانى تهیه کرد و هزینــه اى که پرداختند، 
نیروهاى خود را براى واکسیناسیون به ما معرفى کردند 
که انجام شد و براى ســایر کارگران منتظر دستورالعمل 

جدید هستیم.
وى با بیــان اینکه پوشــش واکسیناســیون در برخى 
شهرســتان ها بــه حــدود 60 درصد رســیده اســت 
و در شهرســتان هاى محروم و دوردســت و روســتاها 
واکسیناسیون افراد باالى 30 سال را در دستور کار داریم، 
خاطرنشان کرد: در برخى شهرستان ها نیز افرادى براى 

دریافت واکسن مقاومت مى کنند و آن را مضر مى دانند.
وى با اشاره به اینکه واکسن مورد نیاز براى واکسیناسیون 
در استان اصفهان تا 2 هفته آینده را در اختیار داریم، تاکید 
کرد: همراهى مردم به ســرعت واکسیناســیون کمک 
زیادى مى کند و افراد داوطلب نیز مى توانند به ما کمک 

کنند.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همچنین 
گفت: آمار کرونا از چهار روز گذشته در استان به صورت 
آرام کاهش یافته اما شرایط شــکننده است و مردم باید 

رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى را جدى بگیرند.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از نجات مرد 30 ساله حین 

سقوط از پل سرهنگ خبر داد.
سرآتشــیار فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه 
ســقوط از ارتفاع در اصفهان اظهار داشــت: این 
حادثه ســاعت 23 و 15 دقیقه شامگاه یک شنبه 
به مرکز فرماندهى عملیات آتش نشانى اصفهان 

اعالم شده است.
وى با بیان اینکــه در این حادثه احتمال ســقوط 
فرد از روى پل ســرهنگ واقع در خیابان پروین 

اعتصامى به سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان اطالع داده شــد، ادامه داد: 
بالفاصله آتش نشانان از دو ایستگاه7 و 4 به محل 

حادثه اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه مرد 30 ساله از 
روى پل سرهنگ ســقوط کرد اما نیروهاى آتش 
نشــانى با تدابیر الزم فردى که از روى پل سقوط 
کرد را با استفاده از تشــک نجات و سالم تحویل 

عوامل انتظامى دادند.

نجات مرد 30 ساله حین سقوط از پل سرهنگ 

آخرین وضعیت پیشرفت در ایمنى سازى مقابل ویروس کرونا در استان؛

ضرورتى براى واکسیناسیون 
شبانه روزى در اصفهان نیست
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سید جواد هاشمى مى گوید: سال ها ایفاى نقش در فیلم هاى دفاع 
مقدس و بازى در نقش شهدا باعث شده است تا برخى از او انتظاراتى 

عجیب و غریب داشته باشند.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره سکانس حاشیه ساز سریال 
«زخم کارى» که مدتى پیش باعث شــد برخى با او شوخى 
کرده و برخى او را به باد انتقاد بگیرند، عنوان کرد: اتفاقاتى 
که در مورد سکانس سریال «زخم کارى» که من بازى 
کرده بودم افتاد، خیلى طبیعى به نظر نمى رسد، اما دو 
وجه کامال متضاد دارد؛ یکى کامال شــوخِى شوخى 
اســت و یکى دیگر کامال جدِى جدى اســت. وجه 
شوخى اش اتفاقا من را نه تنها آزرده نکرد بلکه خیلى 
هم خوشحال شدم؛ زیرا در این شرایط ویژه که کشور 
دچار بحران، مرگ و میر و اتفاقات ناهنجار اجتماعى 
است، به نظر من این شــوخى ها مى تواند انبساط 
خاطرى ایجاد کرده و ترموستاتى باشد براى اینکه 
مردم قدرى بخندند و قدرى خوشحال باشند و این 

مرا خوشحال کرد.
هاشمى درباره وجه جدى  واکنش ها به پوشش 
در صحنه اى که در سریال «زخم کارى» مقابل 
دوربین رفت، تصریح کرد: این وجه خیلى تعجب 

برانگیز است؛ از این جهت که خالف شرع و خالف قانونى صورت 
نگرفته است، اما انتظار برخى مردم از سیدجواد هاشمى در سینماى 
ایران، انتظار عجیب و غریبى است که به خاطر چندین سال بازى 
بنده در نقش هاى مختلف شــهدا و فیلم هاى دفاع مقدس، شکل 

گرفته است.
این بازیگر تصریح کرد: شکى ندارم که باید این تابو شکسته شود. 
من ادعا نمى کنم که بازیگرم بلکه بیشتر به کارگردانى و نویسندگى 
عالقه مندم و همین طور تهیه فیلم هاى کودك و نوجوان؛ اما همان 
قدر که ادعا مى کنــم یک آدم مذهبى هســتم، تالش مى کنم که 

چهارچوب هاى نظام مند شرعى را دچار خدشه نکنم.
این نویســنده و کارگردان افزود: گاهى در عرف اتفاقاتى براى من 
مى افتد که این اتفاقات دور از عقل و منطق است و من باید این ها را 
به عنوان تابو بشکنم و این کار را خواهم کرد. البته گاهى چیزهایى 
هم هست که در شأن من نیست، مثل تبلیغاتى که درمورد خرید خانه 
در دبى کرده بودم که آن کار اشــتباه بود و بابتش عذرخواهى هم 

کردم و با شهامت هم عذرخواهى کردم.
هاشــمى تصریح کرد: نگاه جامعه اگر در مرز شوخى باشد، اشکالى 
ندارد؛ به شرطى که این شــوخى ها هم شأنیت داشــته باشد. اما 
اگر واقعا این انتقادها جدى باشــد، باید فرهنــگ جامعه را اصالح 
کرد و مردم ما باید دیدگاهشــان را عوض کننــد و نگاهى تازه به 

چشم هایشان بدهند. امیدوارم که این اتفاق هر چه زودتر بیفتد.
او گفت: بخش اعظمى از اِشکال هم متوجه خود ما هنرمندان است 
که نتوانستیم فرهنگ درست، دقیق، ســنجیده و منطبق با عقل را 
نهادینه کنیم. البته اذعان مى کنم که ما هنرمندان دســتمان بسته 
است و نویسنده ها سخت مى نویسند. کشور ما دچار سانسور عجیب و 
غریبى است که خیلى هایش را به حساب مذهب مى گذارند؛ در حالى 
که درست نیست و خیلى هایش را هم به حساب اخالق مى گذارند 
که آن هم به نظرم در خیلى از موارد تندروى است و باید اصالح شود.

این بازیگر که در ســریال جدید «راز ناتمام» ایفــاى نقش کرده 
است، درباره نقشش در این مجموعه تاریخ معاصر که هنوز به آنتن 
نرسیده، توضیح داد: در ســریال «راز ناتمام» نقش شهید رجایى را 
بازى کرده ام. این نقش را قبال هم در سریال «دولت عشق» و چند 
کار کوتاه مربوط به شهید رجایى بازى کرده بودم. نقشى بود که با 
گریم روى من جواب داده بود. البته خودم احساس مى کنم صورتم 
شباهتى به شــهید رجایى ندارد اما گریمورها توانستند لِمش را پیدا 
کنند و اولین بار ســعید ملکان این کار را کرد و بــه مرور این اتفاق 
تکرار شد. خیلى راضى ام از اینکه این نقش را بازى کردم؛ شخصیت 
شهید رجایى آنقدر بزرگ و قابل احترام اســت که بیشتر از افتخار 
باید خوشحال باشــم و امیدوارم که این ســریال مورد توجه مردم

 قرار بگیرد.

سیدجواد هاشمى با اشاره به ایفاى نقش جنجالى اش در سریال «زخم کارى»:

من تابوها را مى شکنم

«کیهان کلهر» 
آلبوِم جدید منتشر مى کند

فینالیست هاى فصل سوم 
«شب هاى مافیا» مشخص شدند

گوهر خیراندیش در نقش 
همسر ناصرالدین شاه

«کیهان کلهر»، آهنگ ســاز و نوازنده  برجســته  
موســیقى ایران به زودى آلبوم جدیدى منتشــر 
مى  کند. این اثر «آبى همچون شب فیروزه اى» نام 

دارد که آبان ماه سال جارى منتشر مى شود.
اثر جدید کلهر شامل هشــت قطعه است و در آن 
با نوازندگاِن بین المللى همکارى داشــته است. در 
«آبى هم چــون .....» نوازندگانى چون ســاندیپ 
داس(طبال)، کارن اوزونیان(ویولنسل)، سمفونى 
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و اریک جاکوبسن هم کارى داشته اند.
هم اکنون موسیقى این آهنگ ساز بر روى سریال 
«خاتون» شنیده مى شود. این نوازنده  برجسته به 
تازگى با همراهى «اردال ارزنجــان» در ایران به 

اجراى برنامه پرداخته است.

با انتخاب بهترین بازیکنان ســه گروه فصل سوم 
رئالیتى شــوى «شــب هاى مافیا» به کارگردانى 
سعید ابوطالب، اولین قسمت جدال فینالیست ها در 
حال طى کردن مراحل فنى است و دوشنبه  هفته 
آینده یعنى 29 شهریورماه به صورت اختصاصى در 

پلتفرم فیلیمو منتشر مى شود.
الله اسکندرى، متین ستوده، بهاره افشارى، ترالن 
پروانه، پوریا پورسرخ، مجید یاسر، على صبورى، 
مهران غفوریان، امیرعلى نبویان، حسین سلیمانى، 
برزو ارجمند و علیرضا طلیســچى فینالیست هاى 
فصل ســوم این رئالیتى شو هســتند.فصل سوم 
«شــب هاى مافیا» قرار بود آخرین ســرى از این 
رئالیتى شــو باشــد اما اوایل مردادمــاه ابوطالب 
کارگردان آن از شروع پیش تولید فصل چهارم این 
رئالیتى شــو به صبا خبر داد و همچنین اعالم کرد 
که در ادامه این فصل و فصل هاى جدید قرار است 
یک نقش به گروه مافیا اضافه شود به نام «جوکر» 
که البته در فینال فصل گذشته نیز بود و یک نقش 
هم به شهروندان اضافه شود به نام «فروشنده» که 

کمى روند بازى را پیچیده تر کند. 
فصل ســوم رئالیتى شوى «شــب هاى مافیا» به 
کارگردانى ســعید ابوطالب با گردانندگى کامبیز 
دیرباز محصولى از هنر اول است و دوشنبه هر هفته 

به صورت اختصاصى از فیلیمو پخش مى شود.

به تازگى عکسى دیگر از گریم گوهر خیراندیش، 
در سریال «آهوى من مارال»، منتشر شده است.

گوهر خیراندیش در ســریال «آهوى من مارال»، 
نقش شکوه السلطنه، مادر مظفرالدین شاه (ولیعهد) 

و همسر ناصرالدین شاه را بازى خواهد کرد.
«آهوى من مارال» به کارگردانى مهرداد غفارزاده و 
تهیه کنندگى سعید خندق آبادى و بهروز خوش رزم 

تولید مى شـود.
حسن معجونى، ترالن پروانه، الهام کردا، علیرضا 
آرا، جواد یحیوى، فریبا کوثــرى، علیرضا کمالى، 
لیال بلوکات و شبنم مقدمى، از بازیگران این سریال 

هستند.
در خالصــه داســتان این ســریال آمده اســت؛ 
«ناصرالدین شاه، دست به ماشه برده تا آهویى صید 
کند که آهو چشــمى، چون باد از راه رسیده و چون 
برق مى گذرد و به دنبالش، حال سلطان صاحبقران 
مى شــود حال صیدى که در دام مانده باشد، صیاد 

رفته باشد.

علیرضا مسعودى مى گوید محال است متنى را به نگارش درآورد اما بعد از 
«به نام خدا» در سمت راست برگه  «یا ضامن آهو» را ننوشته باشد چراکه 

شناسنامه کارى اش است.
این نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون بیان کرد: گاهى براى عزادارى در 
ایام محرم به روستایى که مادرم زاده آنجا بود، مى رفتیم و در مواقع دیگر 

در شهرستان بیرجند به اقامه عزا مى پرداختیم.
وى ادامه داد: در زمان هاى قدیم «شله مشهدى» که نام یکى از غذاهاى 
محلى شهر مشهد است، به عنوان نذرى تنها در چهار روز تاسوعا، عاشورا، 
شــهادت امام رضا (ع) و رحلت پیامبر اکرم (ص) پخته مى شد که خود 

درست کردن این غذا هم مراسم خاصى دارد.
نویسنده «قرارگاه مسکونى» با اشاره به اینکه 2 سال پیش در ایام اربعین 
به کربالى معلى سفرى داشته است، گفت: آن زمان به دالیلى حال روحیم 
بسیار بد و گره هایى در زندگى ام افتاده بود به یاد  دارم یکى از دوستانم با 
من تماس گرفت و گفت: «على کربال میرى؟» لحظه اى مکث نکردم و 
انگار کسى دیگرى به جاى من بله را گفت. بعد از چند دقیقه یکى دیگر 

از دوستانم با من تماس گرفت و دوباره همین سوال را تکرار کرد و چند 
دقیقه بعد هم دوباره دوست دیگرى را دیدم که این سوال را پرسید. این 

اتفاق واقعا برایم عجیب بود.
مسعودى افزود: در این سفر  ابتدا به حرم حضرت على (ع) در نجف اشرف 
مشرف شدم و تالش کردم بغضم را فرو ببرم اما نشد. انگار کسى در گوش 
من مى گفت گریه نکن، مشکلت را من حل مى کنم و حال خوب من پس 
از زیارت باعث شــد با چهره اى خندان از حرم خارج شوم. پس از زیارت 
حضرت على (ع) انگار که مطمئن بودم ایشان قول داده است مشکلم را 
برطرف کند، چیز دیگرى از امام حسین (ع) نخواستم و جالب اینجاست 
زمانى که از سفر بازگشتم، تمام گره هاى زندگى ام باز شد. محال است 

کسى با دل شکسته برود اما حاجت نگیرد.
وى با بیان اینکه بعد از دعاى خیر پدر و مادر هرچه در زندگى دارد از ائمه 
اطهار (ع) گرفته است، تصریح کرد: محال است متنى را به نگارش درآورم 
اما بعد از «به نام خدا» در سمت راست برگه ام «یا ضامن آهو» را ننوشته 

باشم چراکه شناسنامه کارى من است.

کارگردان فیلم سینمایى «لیپار» که در استان 
سیستان و بلوچستان ساخته شده است، ساخت 
فیلم در این اســتان را براى فیلمســازان امن 

دانست.
حســین ریگى که اولین تجربه او در ساخت 
فیلم سینمایى داستانى اســت درباره آخرین 
وضعیت این فیلم گفت: بعد از ســى و نهمین 
جشــنواره ملى فیلم فجر که موفق به حضور 
در آن نشــدیم و کار تدوین فیلم را با عجله به 
پایان رسانده بودیم، تغییراتى را در تدوین آن 
ایجاد کرده ایم، همچنین در بحث صداگذارى 

نیز مشغول انجام تغییراتى هستیم. این فیلم در 
حال آماده شدن براى حضور در سى  و  چهارمین 
جشــنواره بین المللى فیلم هاى کــودکان و 
نوجوانان اصفهان  تــا اولین نمایش خود را در 

آنجا داشته باشد.
او ادامه داد: پخش جشنواره اى این فیلم را هم 
به همراه فروغ آصم که مسئول پخش بین الملل 
خانه فیلم است، آغاز کرده ایم. همچنین براى 
اکران فیلم هنوز برنامه اى نداریم چراکه شرایط 
اکران با توجه به وجود ویروس کرونا عجیب 
شده است اما امیدواریم در جشنواره فیلم هاى 

کودك و نوجوان اصفهان حضور خوبى داشته 
باشیم.

ریگى درباره فیلمسازى در سیستان و بلوچستان 
بیان کرد: سال هاســت تــالش کرده ایم تا 
فیلمســازانى که مى خواهند درباره سیستان 
و بلوچستان فیلم بســازند با نگاه متفاوتى آن 
را ببینند و مضمون همــه فیلم ها قاچاق مواد 
مخدر، اشرار و مسائل امنیتى نباشد، اعتقادمان 
این بود که اگر قرار است فیلمسازى از تهران به 
این استان سفر کند، نگاه متفاوتى به آن داشته 
باشد اما چون تاکید ســینما بر فروش است و 
بحث اســلحه و درگیرى به این مساله کمک 
مى کند پس فیلمسازان ناخودآگاه به آن سمت 

مى رفتند.
این مستندســاز درباره تفاوت «لیپار» در نگاه 
به استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر 
فیلم هاى ساخته شده، عنوان کرد: من به عنوان 
کارگردان فیلم در سیســتان و بلوچستان به 
دنیا آمده ام و آنجا را با گوشت و استخوان خود 
حس کرده ام پس سعى کرده ام در ساخت فیلم 
سینمایى «لیپار» نگاهى بومى به آن منطقه 

داشته باشم.

سید جواد هاشمى مى
مقدس و بازى در نقش
عجیب و غریب داشته
و این بازیگر سینما
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کرده و برخى
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فلورا سام که این شب ها اجراى برنامه «نفس» را در شبکه نســیم بر عهده دارد درباره این برنامه که به روایت داستان هاى 
مردمى مى پردازد بیان کرد: قبل از اینکه جلوى دوربین برویم دوســتان، خالصه اى از داستان و نقاط عطف زندگى مهمان 
را برایم تعریف مى کنند اما زمانى که جلوى دوربین مى رویم، ســوال هایى به ذهن خودم مى رسد و دست من براى پرسیدن 

آن ها باز است.
این کارگردان درباره اجراى این برنامه بیان کرد: براى من سناریویى درباره اجراى برنامه نوشته نشده است، بعضى اوقات در 

میان سوال هایى که مى پرسم تازه یک سرى نکات مهم از زندگى مهمان را درمى یابیم.
وى در مقایســه اجرا با دیگر فعالیت هاى خود در حوزه نویســندگى و کارگردانى عنوان کرد: وجه نویسندگى من به نسبت 
کارگردانى بیشتر در اجراى این برنامه کمک کننده بود. به عبارتى در برخى مواقع کمى ریتم داستان گویى را عوض مى کنم 
یا بعضى اوقات حس مى کنم یک عالمت سوال به وجود آمده است که اگر پرسیده شود شاید روند داستان را عوض کند و من 

بر همین اساس از آن استفاده مى کنم.
سام درباره اجراى برنامه در صورت پخش زنده نیز توضیح داد: برنامه زنده ریسک پذیر است چراکه تو به عنوان مجرى باید 
حواست به همه چیز باشد. در این گونه برنامه ها ممکن است بخشــى از صحبت هاى ما را به اصطالح دربیاورند. من تجربه 

اجراى زنده ندارم و اصًال آن را به من نمى ســپارند. برنامه زنده را به کسى مى دهند که چارچوب برنامه زنده را 
مى شناسد و اجراى آن را بلد است.

وى درباره اینکه چقدر این اجرا مى توانست او را از دیگر فعالیت ها مثل کارگردانى دور کند نیز گفت: 
به دلیل بحران کرونا و عدم واکسینه شــدن هنرمندان (البته من به دلیل سنم، واکسینه شده ام) 

پیشنهادى را قبول نکردم. ما از زمان کرونا تعداد زیادى هنرمند را از دست داده ایم. بازیگرى 
جزو معدود مشاغلى اســت که باید در آن بدون ماسک و اغلب در فضاى بسته کار کنید. لذا 
این اجرا من را از کارى دور نکرده اســت؛ البته در حال حاضر در کنار اجرا مشغول نگارش 

یک پروژه نیز هستم.
سام همچنین درباره رضایتش از برنامه تا این قسمت از پخش عنوان کرد: من نمى توانم 
بگویم رضایت صددرصدى دارم اما «نفس» به عنوان برنامه اى که به تازگى روندى 

را شروع کرده، قابل قبول است. به نظرم خیلى جاى کار دارد زیرا تا به حال 
برنامه اى که مخصوص بانوان باشد، نداشتیم. 

ماجراى مجرى شدن فلورا سام
کسى مى دهند که چارچوب برنامه زنده را 

ل کارگردانى دور کند نیز گفت: 
لیل سنم، واکسینه شده ام) 

دست داده ایم. بازیگرى 
ضاى بسته کار کنید. لذا 
 جرا مشغول نگارش 

رد: من نمى توانم 
تازگى روندى  ه

حال 

اصغر فرهادى براى اکران فیلم جدید خود در ایران به شوراى پروانه نمایش سازمان سینمایى 
درخواست داده است.

فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادى اخیراً در آمریکاى شمالى و در جشنواره فیلم تلوراید به 
نمایش درآمد و در چند وقت گذشته هم به جشنواره هاى لندن، تورنتو، سارایوو، ملبورن، افق هاى 
نو لهستان و دوویل فرانسه دعوت شده است. کمپانى آمازون قرار است این فیلم را دى ماه امسال 

در سینماهاى آمریکا و بعد هم در سامانه نمایش آنالین آمازون پرایم اکران کند.
بر این اســاس دســت اندرکاران فیلم «قهرمان» در نظر دارند تا پیش از شروع اکران جهانى 
فیلم، نمایش عمومى آن را در داخل کشور آغاز کنند و اصغر فرهادى هم چند روز قبل 
درخواســت پروانه نمایش براى اکران فیلم «قهرمان» را به سازمان سینمایى 
ارائه کرده است.احتماال در همین هفته جلسه شوراى پروانه نمایش براى 

بازبینى فیلم تشکیل خواهد شد.
پیش تر اعالم شده بود که به احتمال فراوان زمان اکران «قهرمان» 
در ایران نیمه پاییز و آبان ماه خواهد بود تا پیش از شروع جشنواره 

فجر و اکران جهانى حتمًا روى پرده رود.
در این فیلم امیر جدیدى، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایى 
و سارینا فرهادى در کنار جمعى از بازیگران بومى شهر شیراز 
بازى کرده اند. «قهرمان» در نخستین نمایش جهانى خود در 
بخش رقابتى اصلى جشــنواره فیلم «کن» جایزه بزرگ هیات 

داوران را از این رویداد سینمایى دریافت کرد.

پژمان جمشیدى براى حضور در سریال «جواد پورشه» به کارگردانى برزو نیک 
نژاد قرارداد خود را امضا کرده است.

به گزارش هفت صبح؛ بعد از شروع پاندمى کرونا و آشفته شدن اوضاع 
اکران، تهیه کننده هاى بعضى از پروژه هاى سینمایى تصمیم گرفتند تا 
با گسترش فیلمنامه هاى سینمایى که در دست داشتند آنها را در قالب 

سریال براى پخش در شبکه خانگى آماده کنند.
یکى از این پروژه ها «نیسان آبى» به کارگردانى منوچهر هادى 

است که از هفته اول مهر توزیع آن شروع مى شود.
دیگر پروژه اى که قرار است با تغییر ســاختار در قالب سریال 
عرضه شود، پروژه اى است با نام «جواد پورشه» که قرار است 

به کارگردانى برزو نیک نژاد تهیه و تولید شود.
نقش اول این سریال را قرار است پژمان جمشیدى بازى کند. 

قرارداد او با این پروژه به امضا رســیده و گروه در حال انتخاب 
دیگر عوامل و بازیگران هستند. 

«جواد پورشــه» بعد از ســریال «خوب، بد، جلف» دومین ســریال 
خانگى پژمان جمشیدى است. این ســریال براى پخش از فیلمنت آماده

 مى شود.

پژمان جمشیدى 
در سریال «جواد پورشه»

على مسعودى: 
«یا ضامن آهو» شناسنامه کارى من است

«لیپار» با نگاه متفاوت به سیستان و بلوچستان  
به جشنواره اصفهان مى آید

اصغر فرهادى 
براى نمایش فیلمش درخواست داد 

پ اصغر فرهادى براى اکران فیلم جدید خود در ایران به شوراى
درخواست داده است.

فیلم «قهرمان» ساخته اصغر فرهادى اخیراً در آمریکاى شمال
نمایش درآمد و در چند وقت گذشته هم به جشنواره هاى لندن، تو
نو لهستان و دوویل فرانسه دعوت شده است. کمپانى آمازون قرا
در سینماهاى آمریکا و بعد هم در سامانه نمایش آنالین آمازون پر
بر این اســاس دســت اندرکاران فیلم «قهرمان» در نظر دارن
فیلم، نمایش عمومى آن را در داخل کشور آغاز کنند و
درخواســت پروانه نمایش براى اکران فیلم «ق
ارائه کرده است.احتماال در همین هفته ج

بازبینى فیلم تشکیل خواهد شد.
پیش تر اعالم شده بود که به احتمال
در ایران نیمه پاییز و آبان ماه خواه
فجر و اکران جهانى حتمًا روى پر
در این فیلم امیر جدیدى، محس
سارینا فرهادى در کنار جمعى و
ن بازى کرده اند. «قهرمان» در
بخش رقابتى اصلى جشــنواره

ا ا ا ا ا ا یافت کرد.ا

د پورشه» به کارگردانى برزو نیک 

کرونا و آشفته شدن اوضاع 
سینمایى تصمیم گرفتند تا 
ت داشتند آنها را در قالب 

ند.
منوچهر هادى دانى

 شود.
ار در قالب سریال 
شه» که قرار است 

.
شیدى بازى کند. 

وه در حال انتخاب 

، جلف» دومین ســریال 
براى پخشاز فیلمنت آماده

جمشیدى 
جواد پورشه»

داوران را از این رویداد سینمایى دری
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66 ستاره  آینده فوتبال ایران 
به تیم ملى امید دعوت شدند

یاسین سلمانى 
سرآمد 7 اصفهانى  

پونفرادینا در بازگشت دوباره عابدزاده به بردى دیگر دست یافت.
تیم پونفرادینا پس از اینکه با درخشش امیر عابدزاده طى سه هفته 
ابتدایى اللیگا 2 به سه برد متوالى دســت یافت، در هفته چهارم 
مســابقات و در حالى که دروازه بان ایرانى اش را به خاطر حضور 
در اردوى تیم ملى در اختیار نداشت به مصاف تنریف رفته و اولین 

باخت فصل را متحمل شد.
شکست در اولین بازى بدون حضور امیر، نشان داد که او توانسته 
خیلى زود تاثیر خود را روى نتایج تیمش بگذارد. او پس از حضور 
در جمع ملى پوشان طى دو بازى با ســوریه و عراق به اسپانیا 

برگشت تا تیمش را در هفته پنجم اللیگا 2 همراهى کند.
یاران عابدزاده در بازگشــت دوباره او مقابــل آلمریا قرار گرفتند؛ 
یک نبرد حســاس بین تیم هاى دوم و ســوم جدول که هر دو 9 

امتیاز داشتند. 
مسابقه دو تیم در نیمه اول در حالى به پایان رسید که توپى از خط 
دروازه ها عبور نکرد. پونفرادینا که با حضــور عابدزاده در درون 
دروازه با خیال راحت ترى به دنبال باز کردن دروازه آلمریا بود در 
دقیقه 69 به خواسته خود رسید و توسط باراندیاران، مدافع 31 ساله 

خود به گل اول رسید.

تالش هاى تیم آلمریا براى جبــران گل خورده با دیوار محکمى 
به نام عابدزاده مواجه شــد تا در بازگشــت دوباره این دروازه بان 
به ترکیب پونفرادینــا، این تیم صاحب بردى دیگر شــده و امیر 
هم ســومین کلین شــیت خود در چهارمین بــازى اش در این 
فصل را رقم بزند. یاران عابدزاده با کســب پیروزى در این دیدار 

حســاس 12 امتیازى شــده و به رده دوم جــدول رده بندى
 صعود کردند. 

عابدزاده برگشت، پونفرادینا دوباره برد

ى ىىه ه ررر

تیم فوتبال امید ایران که خود را براى مسابقات قهرمانى آسیا آماده خواهد کرد، به زودى 
اردو تشکیل مى دهد. مهدى مهدوى کیا که به تازگى سرمربیگرى امیدها را رسما برعهده 
گرفته،  66 بازیکن را بــه اردوى تیم ملى فراخواند تا بتواند با شــیوه بازى همه نفرات، 

بازیکنان مد نظرش را انتخاب کند.
این دوره از بازى هاى قهرمانى زیر 23 سال آســیا ورودى المپیک نیست. این بازى ها 
هر دو سال یکبار برگزار مى شود و هر چهار سال یکبار تیم هاى برگزیده راهى المپیک 
مى شوند. بازى هایى نهایى این دوره در سال 2022 با حضور 16 تیم در تاشکند برگزار 
مى شود. حضور ازبکستان در بازى ها قطعى اســت. تیم امید براى صعود باید در گروه 
تاجیکستان، نپال و لبنان اول شــود یا در یازده گروه به عنوان یکى از چهار تیم برتر دوم 

برگزیده شود.
در فهرست اسامى اعالم شده نام میالد کر(ذوب آهن) در میان مدافعان،  یاسین سلمانى 
(سپاهان)، محمد خدابنده لو(ذوب آهن)، محمد سلطانى مهر(ذوب آهن) و دانیال مومنى 
(ذوب آهن) در میان هافبک ها، علیرضا منظمى (ذوب آهن) و مرتضى استکى (ذوب آهن) 

در میان مهاجمان به چشم مى خورد.

جوانان  تیم ملى و حاال امید
یاسین سلمانى هافبک دفاعى تیم ســپاهان در یک فرصت کوتاه بعد از حضور در تیم 

جوانان و تیم ملى حاال مى رود فرصت بازى در تیم امید را به دست بیاورد. 
آبان ماه سال 1398 بود که یاسین سلمانى به همراه تیم جوانان ایران در استادیوم شهید 
دستگردى و بعد از پیروزى دو بر صفر در برابر امارات صعود به مرحله نهایى جام ملت هاى 
آسیا را جشن گرفت. بدون شک آرزوى او و همه هم تیمى هایش موفقیت در بازى هاى 
نهایى جام ملت ها و صعود به جام جهانى جوانان بود. مسابقاتى که قرار بود در سال 2021 
در اندونزى برگزار شود. اما یک اتفاق بد و غیر قابل پیش بینى این رویا را از همه بازیکنان 
تیم ملى جوانان گرفت. ابتدا فیفا بود که اعالم کرد به بهانه کرونا جام جهانى جوانان در 
سال 2021 برگزار نمى شــود و به دنبال آن کنفدراسیون فوتبال آسیا هم جام ملت ها را 
لغو کرد چرا که اساسا جام ملت ها جوانان به بهانه انتخاب تیم هاى برگزیده براى حضور 

در جام جهانى برگزار مى شود. 
اما یاسین ســلمانى با وجود از دســت دادن جام ملت هاى جوانان آسیا و جام جهانى در 
این رده سنى به موقعیت بهترى دســت پیدا کرد. حضور در ترکیب ثابت سپاهان و ارایه 
بازى هاى خوب در لیگ برتر. در حالى که اگر جام ملت ها و به دنبال آن جام جهانى برگزار 
مى شد او باید مدام اردوى ســپاهان را به بهانه حضور در اردوى تیم ملى جوانان ترك 
مى کرد. به خصوص که مسابقات بین المللى در این رده ســنى در روزهاى فیفا برگزار 
نمى شود. نمایش هاى خوب موجب شد تا اسکوچیچ دست به دعوت از این بازیکن زیر 
20 سال بزند و در آخرین اردوى تیم ملى به بهانه بازى با سوریه و عراق یکى از بازیکنان 

حاضر در اردوى تیم ملى یاسین سلمانى بود. 
جالب اینکه اسامى 66 بازیکن براى حضور در سه مرحله اردوى تیم امید از سوى مهدى 
مهدوى کیا اعالم شد که نام یاسین سلمانى هم در بین آنها به چشم مى خورد و به نظر 
مى رسد شانس زیادى براى حضور در لیســت نهایى تیم امید براى حضور در مسابقات 
مقدماتى قهرمانى زیر 23 ســال آسیا در تاجیکستان داشته باشــد. البته به جز سلمانى 
بازیکنان زیادى از تیم ملى جوانان که موفق به صعود به دور نهایى جام ملت ها شدند به 
اردوى آماده سازى تیم امید دعوت شدند. با این حال هافبک دفاعى سپاهان طى دو سال 
مى رود که تجربه حضور در اردوى تیم جوانان، امید و تیم ملى را به دست بیاورد که این 
یک اتفاق خوب براى بازیکن تیم سپاهان بشــمار مى رود. اتفاقى که شاید کمتر براى 
دیگر بازیکنان تکرار شده بود. او هنوز بازیکن رده سنى جوانان بشمار مى رود چرا که قرار 
بود در سال 2021 و به شرط موفقیت در بازى هاى نهایى جام ملت ها در اندونزى، ایران 

را در مصاف با تیم هاى صعود کننده به جام جهانى جوانان همراهى کند.

د دفرادپونفرادینا ینا ادیناپونفرپون
یم پونفرا پونفرادتیمتیم پونفراد
الابابتدایى الل یى اللابتد ى اللتدایى
ـابقاســامســابقات قاتمس مسـ
ىتدر اردوىت ردور ارد وىد دردر ا
فصلختباخت فصلصلففصل ت فصباخب
دستکستت درشکشکست در ش
خیلىخیل زودى زوخیلى زود
عدر جمعدر جدر جمع

رامین رضاییان در گفتگوى مشترکش با تلویزیون 
فیفا و رســانه «فوتبال در قطر» خــود را اینگونه 
معرفى کرد: «رامین رضاییان هستم، فرزند ایران، 

بازیکن فوتبال».
رضاییان ســپس گریزى به خاطرات کودکى اش 
از برگزارى جام جهانى زد: «وقتى بچه بودم، یادم 
است زمانى که جام جهانى برگزار شد و برزیل به 
قهرمانى رسید، رونالدو با گل هایى که مى زد و مدل 
مویى که داشــت، براى من خیلى جالب بود. آن 
روزها تصویرى به یادماندنى براى من بود. رونالدو 
و ریوالدو تأثیرگذارترین بازیکنان در جام جهانى 

بودند و در نهایت هم برزیل به قهرمانى رسید».
وى ادامه داد: «آن زمان دوران کودکى را سپرى 
مى کردم و چون برزیل را خیلى دوست داشتم، فقط 

به خوشحالى کردن فکر مى کردم. خیلى دوست 
داشتم که بتوانم مارادونا را در جام جهانى ببینم، اما 

آن دوران به سن من نمى خورد».
بازیکن تیم ملى فوتبال ایران در جام جهانى 2018 
روسیه در توضیح بیشــتر از خاطرات کودکى اش 
مى گوید: «اولین خاطره مــن از جام جهانى، جام 
جهانى 2002 کره جنوبى - ژاپن بود که در فینال 
برزیل بــا دو گل رونالدو آلمان را شکســت داد و 
فکر کنم یکى از گل هاى او روى یک ریباند بود. 
صحنه قهرمانى برزیــل و رونالدوى برزیلى با آن 
بازى هاى زیبا و فوق العاده اش را به یاد دارم و این 
به یادماندنى ترین لحظه زندگى کودکى من از جام 

جهانى است».
وى درباره تجربه اش از بازى در جام جهانى 2018 

و تقابل با پرتغال و ستاره اى چون کریستیانو رونالدو 
مى گوید: «در کل این بازى ها فراموش نشــدنى 
اســت. وقتى وارد استادیوم مى شــوید، آن جو و 
هیجان آنقدر زیباست که توصیف کردنش خیلى 
سخت است. به خصوص بازى روبه روى بازیکنى 
که به همراه لیونل مســى از بهتریــن بازیکنان 
دنیاست و او روبه روى من بازى مى کرد. آن لحظه 
فکر مى کردم که چه افتخار بزرگى نصیب من شده 
است روبه روى چنین بازیکنى بازى کردم و توانستم 
رونالدو را کنترل کنم و این از لحظات به یادماندنى 

زندگى من بود».
رضاییان خاطره اش درباره مهــار رونالدو در جام 
جهانى 2018 را اینگونه بازگو مى کند: «زمانى که 
با پرتغال بازى داشتیم و در تونل استادیوم بودیم 

من مثل همیشه مى خواستم هیجانى بدهم و به 
بازیکنان گفتم فریاد بزنید که استرس از بدن تان 
خارج شود. آن لحظه همه یک مدلى همدیگر را 
تشــویق مى کردیم یا با داد زدن همدیگر را صدا 
مى زدیم که پرتغالى ها ترسیده بودند. البته ترس 
نبود، شاید تعجب بود. ما همین روند را در زمین هم 
داشتیم و با یک نگاه دوستانه و برادرانه کار را ادامه 
دادیم. مثًال خود من مأمور مهار رونالدو بودم و به 
خوبى آن کار را کردم و نتوانست کارى کند. او حتى 

پنالتى هم از دست داد».
اما حســرت بزرگ بازیکن تیم ملى فوتبال ایران 
چیست. او در پاسخ به این پرسش گفت: «در بازى با 
پرتغال سزاوار برد بودیم و یکى از بهترین بازى هاى 
ایران را در جام جهانى دیدیم. شــاید اگر در جام 

جهانى کمى شــانس ما را همراهى مى کرد، البته 
غیر از بازى با مراکش که شانس خیلى کمک مان 
کرد، مطمئناً مى توانستیم به عنوان تیم اول صعود 

کنیم».
وى بازى در جام جهانى را اینگونه توصیف مى کند: 
«وقتى براى کشورم بازى مى کردم، حاضر بودم آن 
لحظه جانم را هم بدهم. حاضر بودم، سر و بدنم را 
روبه روى توپ قرار دهم تا عبور نکند و به ســمت 
دروازه ما برود که گل شود. جز اینکه به موفقیت 
تیم ملى ایران، کشــورم فکر کنــم، چیزى نبود. 
اینکه بتوانیم مردم کشــورم را خوشحال کنیم و 
باالتر از این ارزشى براى ما نیست که بتوانیم مردم 
کشور را خوشحال کنیم و ما با تمام وجود این کار 

را کردیم».

رامین رضاییان:

 در جام جهانى حاضر بودم جانم را بدهم

آقاکریم، پرکارترین مربى فوتبال ایران!
کریم باقرى یکى از بــا ثبات ترین نفرات پرســپولیس در 
پنج ســال اخیر اســت. او که کار خود را با دستیارى برانکو 
آغاز کرد پس از کســب افتخــارات کنار او، بــا کالدرون و 
یحیى هم ادامه داد تا عضو ثابت نیمکت پرســپولیس لقب

 بگیرد.

اما باقرى کــه عملکــردش در قامت مربى مثــل دوران 
بازى اش تحســین برانگیز شــده در فیفادى ها با موافقت 
باشــگاه پرســپولیس به تیم ملى مى رود و تا االن شــش 
بــازى را در قامــت مربــى تیــم ملــى تجربــه کــرده 

است.

او عالوه بر نشســتن روى نیمکت پرسپولیس در سى بازى 
لیگ برتر و تا مرحله یک چهارم جام حذفى، شــش بازى با 
تیم ملى و شش بازى هم در مرحله گروهى لیگ قهرمانان 

2021 تجربه کرده تا پرکارترین مربى ایران باشد.
باقرى امیدوار است براى دومین سال پیاپى حضور در مراحل 

باالتر آسیا را تجربه کند و با این تیم به قهرمانى آسیا برسد. 
آقا کریم کــه فیزیک بدنى خود را نیز تا حد مناســبى حفظ 
کرده، به گفتن شــفاهى نکات بسنده نمى کند بلکه در هم ه 
تمرین ها خودش وارد گود شده و همراه با شاگردانش پا به 

توپ مى شود.

محمد المسلمى مدافع تیم ملى عمان که یکى از بازیکنان مورد اعتماد برانکو 
ایوانکوویچ در این تیم به شــمار مى رود به عنوان چهارمین بازیکن خارجى و 
سهمیه آسیایى الغرافه به این تیم پیوست و حاال تنها یک جاى خالى دیگر براى 

انتخاب آخرین گزینه باقى مانده است. 
الغرافه پیش از این مهدى تاهرات مدافع الجزایرى، را نیز به خدمت گرفته بود و 
به نوشته روزنامه الوطن قطر حاال از بین سباستین جووینکوى ایتالیایى، هافبک 
سابق الهالل و شیخ دیاباته مالیایى مهاجم فصل گذشته استقالل ایران تنها 
یک گزینه دیگر در روزهاى آتى به جمع شاگردان استراماچونى اضافه خواهد 

شد تا فهرست بازیکنان خارجى این تیم را تکمیل کند.

دو بازیکن ایرانى آ. ا. ك آتن در جریان برتــرى ُپر گل این تیم مقابل لونیکوس 
به میدان رفتند.در یکى از مسابقات هفته اول فصل 22-2021 سوپر لیگ یونان، 
تیم فوتبال آ. ا. ك آتن که احسان حاج صفى را براى نخستین بار در ترکیب داشت 
و کریم انصارى فرد را جزو نفرات ذخیره مى دید، از ســاعت 22 یکشنبه شب در 

ورزشگاه اسپیروس لوئیس مقابل تیم تازه صعود کرده لونیکوس قرار گرفت.
تیم فوتبال آ. ا. ك آتن که سال گذشته را با حضور در جایگاه چهارم جدول سوپر 
لیگ یونان به پایان رساند و به دنبال شروع مقتدرانه در فصل جدید بود، توانست با 

یک برد ُپر گل خانگى حریف خود را شکست بدهد.
یاران حاج صفى و انصارى فرد در اولین بازى فصل مقابل لونیکوس موفق شدند 
به پیروزى 3 بر صفر دست پیدا کنند و پس از پاناتینایکوس که برترى 4 بر صفر در 
نخستین بازى خود داشت، ُپرگل ترین برد هفته را داشته باشند. احسان حاج صفى 
که پس از غیبت در فهرســت تیم ملى ایران بخاطر مصدومیت به عنوان مدافع 
چپ در ترکیب آ. ا. ك آتن قرار گرفته بود، حضور کامل در ترکیب تیمش مقابل 

لونیکوس داشت.
کریم انصارى فرد نیز که سال گذشته در 34 مسابقه 13 گل به ثمر رساند و بهترین 
گلزن تیمش بود، در نخستین بازى فصل ج دید از دقیقه 76 به ترکیب تیمش برابر 

لونیکوس اضافه شد.

استراماچونى بر سر دو راهى

شروع طوفانى آ. ا. ك 
با حاج صفى و انصارى فرد

در آخرین روز فعالیت پنجره نقل و انتقاالتى تابستانى، یک 
انتقال ویژه براى یک هافبک دورگه ایرانى-سوئدى رخ 
داد؛  داالهو ایراندوست بازیکن تیم هکن سوئد که سابقه 
بازى در تیم هاى گایس و بالترپس در لیگ سوئد را هم دارد، 
تصمیم به پایان حضورش در سطح اول فوتبال سوئد گرفت 
و با امضاى قراردادى پنج ساله رسمًا به خرونیخن در لیگ 

اردیویسه هلند پیوست.
ایراندوست که سابقه بازى در رده هاى پایه تیم ملى سوئد را 
دارد، در سال 2019 به تیم ملى بزرگساالن هم دعوت شد 
و سابقه پوشیدن 2 بار پیراهن تیم ملى سوئد را در کارنامه 
فوتبالى خود دارد؛ او هافبکى تهاجمى است و به رغم آن که 
یک بازیکن چپ پاست، مى تواند در سمت راست و چپ خط 

هافبک خرونیخن به میدان برود.
این هافبک 23 ساله در شــرایطى به تیم خرونیخن هلند 
پیوســته، که پیش از او دیگر لژیونر دورگه فوتبال ایران 
یعنى رضا قوچان نژاد ســابقه بازى در این تیم هلندى را 
داشته اســت؛ ایراندوســت به جز خرونیخن، از تیم تولوز 
فرانسه هم پیشنهاد داشــته که در مذاکرات با این باشگاه 
به نتیجه نرسیده و ســرانجام با خرونیخن قراردادش را به 

امضا رسانده است.
جالب آن که ایراندوســت پس از امضاى قرارداد 5 ساله با 
خرونیخن، پیراهن شماره 10 را انتخاب کرده است؛ پیراهنى 
که فصل گذشته بر تن آرین روبن اسطوره فوتبال هلند و 
باشگاه خرونیخن بود و او با این شــماره از دنیاى فوتبال 

خداحافظى کرد.
قدوس ســتاره این روزهاى تیم ملى ایران مثل داالهو به 
تیم ملى سوئد دعوت شد اما در نهایت ایران را انتخاب کرد.
البته ایراندوست تیم ملى ســوئد را براى بازى در رده ملى 

انتخاب کرده است.

بدل سامان قدوس!
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فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030009403 آقاى  غالمحسین قربانى دورگانى  فرزند جمعه 
باستناد یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت 5 دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره  1487/478  واقع 
در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 591 دفتر 436 امالك ذیل 
ثبت 105398 بنام سعید فتحعلیان نجف آبادى  فرزند محمود  ثبت و سند بشماره چاپى 
160698  صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند انتقال شماره 116798 - 1380/10/8 
دفتر 15 اصفهان تمامت 5 دانگ مشــاع به متقاضى مذکور انتقال قطعى شده است و  
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نســبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/06/23 - 1189090/م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف 

محسن نساج نجف آبادى /6/244

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 1780 مورخه 1400/4/6 آقاى مهدى حسناتى نجف آبادى فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 35/85 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 2  فرعى از 385 اصلى واقع در قطعه10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1188998 / م الف - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى  سرپرســت - واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف سید روح اله 

موسوى /6/246

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 2527 مورخ 1400/05/21 خانم مهسا آزادى نجف آبادى فرزند محمد على 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 25/86مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 2  فرعى از 495 اصلى واقع در قطعه10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1188933 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 
- سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/248

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 2786 مورخ 1400/6/8 آقاى عبداله مرتضائى فرزند ســیف اله نسبت 
به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 151/22مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
259فرعى از 901 اصلى واقــع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 -  تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1188823 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 
- سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/250

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 362 و 363 مورخ 1400/01/25خانم زهرا انصارى فرزند محمودنسبت 
به دو دانگ مشاع و آقاى مهدى نوربخش نجف آبادى فرزند رضا نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/57 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
1096 اصلى واقع در قطعه10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/07 - 1188807 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/252

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 1785 مورخ 1400/4/6 آقاى ناصر رســتگارى نجف آبادى فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب تجارى مشتمل بر یک طبقه  به مساحت 79/67مترمربع 
مجزى شــده از پالك شــماره 1673  اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1189009 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف 

سید روح اله موسوى /6/254

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 2584 مورخ 1400/05/26 آقاى ســعید حاجى امینى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 151/60مترمربع مجزى شده از 
پالك شماره 7  فرعى از 299اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1188813 / م الف - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف سید روح اله 

موسوى /6/256

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 شــماره 2538 و 2539 مورخ 1400/05/23 آقاى روح اله منتظرى نجف آبادى 
فرزند قنبر على نسبت به سه دانگ مشاع و خانم زینب خوشى فرزند محمد على نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 100/10مترمربع مجزى شده از 
پالك شماره 701  اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 1400/07/07 - 1188802/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى  
سرپرست - واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/258

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 2817 مورخ 1400/6/9 خانم مریم توکلى حاجى آبادى فرزند یداله نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 272/40 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 343 
و 344   اصلى واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مورد تقاضا 
را از مالک رســمى مرتضى حجتى و صدیقه ابراهیم زاده خریدارى نموده است. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1188924 
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/260

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 2795 مورخ 1400/6/9 آقاى على صالحى نجف آبادى فرزند محمد رضا 
نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 121/84 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 650  اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مورد 
تقاضا  را به موجب قولنامه عادى از مالک رسمى فتح اله قضایى به صورت مع الواسطه 
خریدارى نموده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/07 - 1188860 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/262

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 اصالحى شماره 2861 مورخ 1400/6/11 پیرو راى شماره 5654  مورخ 99/9/24 
خانم  محدثه حسین پور نجف آبادى فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 156/40مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 583 و 583/3  اصلى واقع در 
قطعه10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/07 - 
1188909 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/264

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 2592 مورخ 1400/05/26 آقاى عبداله کریمى فرزند یداله نســبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 165/53 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 1  فرعى 
از 452 اصلى واقع در قطعه5 از بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/07 - 1188817 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/266

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 2784 مورخ 1400/6/8 آقاى نورمحمد اکبرى فرزند شــنبه نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 77/20مترمربع مجزى شده از پالك شماره 729  
اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/07 - 1189021 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى /6/268

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 2598 مورخ 1400/5/30 آقاى مجید شــمس فرزند یوسف نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 152/21 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 741  
اصلى واقع در قطعه6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/07 - 1188895/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/270

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 2695 مورخ 1400/6/6 خانم عفت کاظمى نجف آبادى فرزند حسینقلى 
نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 170/34 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 1  فرعى از 1193 اصلى واقع در قطعه10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1188833/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 
- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/272

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 2523 مورخ 1400/05/21 خانــم اعظم رهبرى نجف آبــادى فرزند 
محمودنسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 104مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 952  اصلى واقع در قطعه 7 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/07/07 - 1189056 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/274

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

راى شــماره 140060302026006217 مورخ 1400/05/09 هیات دو آقاى مسعود 
واعظ شهرستانى به شناسنامه شــماره 3469 کدملى 1288435290 صادره اصفهان 
فرزند جواد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان (باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى) به مساحت 
294,37 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت رســمى محمد 

زارعى شمس ابادى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23 - م الف: 1181831 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/160

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

راى شماره 140060302026006211 مورخ 1400/05/07 هیات دو آقاى مصطفى 
وهاب اصفهانى به شناسنامه شماره 996 کدملى 1286485355 صادره اصفهان فرزند 
عبدالرسول بصورت ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 237,06 مترمربع از پالك 
شماره 671 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى بتول 

شهید اول
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/06/23 
- م الف: 1181821 -رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

6/162/

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

نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003834 مورخ 1400/03/23 ابراهیم فروتن فرزند 
تقى بشماره شناسنامه 2 صادره از شــهرضا بشماره ملى 5129699467 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 فرعى از اصلى 15203 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/15 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2ـ راى شماره 140060302027003815 مورخ 1400/03/22 ابراهیم فروتن فرزند 
تقى بشماره شناسنامه 2 صادره از شــهرضا بشماره ملى 5129699467 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12133 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 93/60 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى آقاى اسداله دارا فرزند محمد حســین. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23 - م الف: 1181816 - مهدى صادقى وصفى 

- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/164

آگهى تغییرات
شرکت اخگر صنعت آریانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 49304 و شناسه ملى 10260676272 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى رئوفى به کدملى 1292158859به سمت رئیس هیات مدیره ، علیرضا 
رئوفى به کدملى1140490559به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و سادات میر نصیر به کدملى 1141668599 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است ، ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188472)

آگهى تغییرات
شرکت راه و ساختمان راه آراى وحید سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 41514 و شناسه ملى 10260592364 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - امیرحسین رستمى به شماره ملى 1292735589، 
وحید محمدیان به شماره ملى 4623339221 و سهراب محمدیان به شماره ملى 4621365101 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - علیرضا ثابت نسب به شماره ملى 6229924749 به عنوان بازرس اصلى و امیر نوربخشیان چالشترى به شماره ملى 
4621777637 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 

شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188473)
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یک مطالعه جدید هشدار مى دهد که افراد مبتال به HIV در معرض خطر 
مرگ ناگهانى قلبى قرار دارند، به ویژه اگر ویروس به خوبى کنترل نشود.

مرگ ناگهانى قلبى زمانى اتفاق مى افتد که تپش قلب به طور غیرمنتظره 
و به دلیل نقص الکتریکى ناگهانى متوقف مى شود.

دکتر «متیو فریبرگ»، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه واندربیلت 
تنسى، در این باره مى گوید: «افراد مبتال به HIV در حال حاضر بیشتر در 
معرض خطر حمله قلبى، سکته مغزى، نارسایى قلبى، لخته شدن خون 

در ریه ها و بیمارى عروق محیطى هستند.»
براى انجام این مطالعه، داده هاى بیش از 144 هزار سرباز آمریکایى با 
میانگین سنى 50 سال تحت مطالعه قرار گرفتند. حدود یک سوم آنها 

مبتال به HIV بودند.
در طول میانگین 9 سال پیگیرى وضعیت این افراد، 3035 سرباز فوت 
کردند که 26 درصدشان مبتال به HIV بودند. محققان دریافتند که خطر 

مرگ ناگهانى قلبى در کل افراد مبتال بهHIV ، 14 درصد بیشتر است.
محققان تاکید دارند توجه به عوامل خطر مرتبط با HIV و بیمارى هاى 
 HIV قلبى براى جلوگیرى از مرگ ناگهانــى قلبى در بیماران مبتال به

ضرورى است.

رفالکس معده به وضعیتى گفته مى شود که در آن تمامى محتویات 
داخل معده از بخش هاى تحتانى مرى به ســوى مرى حرکت کند. 
زمانى که دریچــه در بخش هاى پایینى مرى باز مى شــود تمامى 
محتویات معده از این دریچه عبور مى کند و به سمت مرى و دهان 

باز مى گردد.
یکى از موثرترین روش هاى پیشگیرى و درمان رفالکس معده، تغییر 
سبک زندگى و اصالح رژیم غذایى است. برخى از نکاتى که باید در 

درمان رفالکس معده به خاطر داشته باشید، عبارتند از:
سیگار را ترك کنید.

وعده هاى غذایى خود را کوچک کنید.
پس از خوردن غذا بالفاصله دراز نکشید.

پس از خوردن غذا آدامس بجوید.
از خوردن و نوشیدن خوراکى هایى که عالئم رفالکس معده را 

تشدید مى کنند، بپرهیزید.
لباس و کمربند تنگ نپوشید.

اگر اضافه وزن دارید، بهتر است به فکر کاهش آن باشید.
در صورتى که رعایت موارد فوق کارســاز نبود، ممکن است پزشک 
معالج جهت درمان رفالکس معده دارو تجویــز کند. حتى جراحى 
به بیمارانى که عالئم خفیفى از ریفالکــس و فتق هیاتال دارند نیز 

توصیه مى شود.

تعریق بیش از حد مى تواند نشانه بروز مشکلى اساسى براى سالمتى 
باشد. گاهى اوقات، تشــخیص این تفاوت ممکن است دشوار باشد. 
تعریق بیش از حد مى تواند نشانه اختالل پزشکى جدى ترى باشد 

مانند حمله قلبى، عفونت، مشکل تیروئید یا حتى سرطان.
فقط در شب عرق مى کنید

اگر دماى اتاق خــود را خنک نگه مى داریــد، از ملحفه هاى خنک 
استفاده مى کنید و شب ها همچنان تعریق بیش از حد دارید، ممکن 
است به یک بیمارى پزشکى زمینه اى دیگر مبتال باشید. تعریق شبانه 
مى تواند به معناى وجود برخى عفونت ها مانند سل یا آنفلوآنزا باشد.

بى دلیل عرق مى کنید
اگر پزشک تان احتمال ابتال به تمام بیمارى هاى زمینه اى بالقوه و 
دالیل دیگر (مانند خوردن غذاهاى پــر ادویه یا ورزش کردن) را رد 
کرده باشد، ممکن اســت غده هاى عرقى بیش فعالى داشته باشید. 
برخى افراد، غدد تعریقى بیش فعال دارند، بنابراین حتى کوچک ترین 

محرك محیطى نیز باعث تعریق آن ها مى شود.
کاهش وزن ناگهانى داشته اید

اگر به سرعت الغر مى شــوید و بیش از حد عرق مى کنید، ممکن 
است به پرکارى تیروئید مبتال باشــید. عفونت هایى از جمله سل و 
مونونوکلئوز و همچنین انواع خاصى از سرطان ها هم مى تواند منجر 

به بروز این عالیم شود.
کل بدنتان عرق مى کند

تعریق در کل بدن مى تواند به واسطه اشکال مختلف هایپرهیدروز 
ثانویه باشــد که به ســبب وجود یک اختالل یا مصرف دارویى به 
خصوص است. در عین حال، در هایپرهیدروز اولیه هم تعریق بیش 
از اندازه وجود دارد که در نقاط خاصى از بدن (زیر بغل، صورت یا کف 

دست) دیده مى شود.

خوابیدن در تاریکى بهتر است
افزایش خطر حمله ناگهانى قلبى در 

HIV افراد مبتال به

درمان رفالکس معده چگونه است؟

رابطه بین عرق کردن 
و برخى بیمارى ها

برخى افراد مى پرسند آیا مى توان از چراغ خواب هنگام خوابیدن استفاده کرد یا نه؟ یا 
اینکه آیا استفاده  از پرده هاى نازك براى اتاق خواب و ورود نور کوچه و خیابان به داخل 
اتاق خواب هنگام شب مى تواند باعث برهم خوردن نظم و آرامش خواب شود یا خیر؟

در پاسخ به این افراد باید گفت اگر فردى مشــکل بى خوابى نداشته باشد، مى تواند با 
روشنایى اندك چراغ خواب یا نور بیرون هم به راحتى بخوابد.

البته براى داشــتن یک خواب خوب به خصوص آنهایى که در خوابیدن مشکل دارند 
(چه در شروع خواب و چه بیدارى هاى مکرر حین خواب) و صبح ها هنگام بیدار شدن از 

کیفیت خواب خود راضى نیســتند، باید به نکته هاى مربوط به بهداشت خواب توجه 
بیشترى کنند.

یکى از مهم ترین موضوع هایى که باید در بهداشت خواب در نظر گرفته شود، مربوط به 
محیط اتاق خواب است. اتاق خواب باید دماى مناسبى داشته باشد (یعنى نه سرد باشد 
و نه گرم)، ساکت و آرام باشد و شرایط نورى و روشنایى مناسبى هم در آن فراهم باشد

نور اتاق خواب در طول شب باید در حداقل ممکن خود باشد. به همین خاطر اگر محله 
زندگى و مکان اتاق خوابتان به صورتى اســت که نور کوچه و خیابان باعث روشنى 

بیش از حد اتاق خوابتان در طول شــب مى شــود، بنابراین بهتر است از پرده هایى با 
پارچه ضخیم تر یا آسترى پرده براى تاریک کردن اتاق و ایجاد فضایى مناسب براى 

خوابیدن استفاده کنید.
بد نیست بدانید، نور یکى از عواملى است که مى تواند با ایجاد اختالل در ترشح هورمون 
خواب یا مالتونین، باعث کاهش ترشح این هورمون شــود و در صورتى که نور اتاق 
خواب در طول شب بیش از اندازه باشد، ممکن است حتى باعث عدم ترشح این هورمون 

گردد و به این ترتیب، اجازه داشتن خوابى راحت را در طول شب به شما ندهد.
البته همین نور مى تواند در برخى از اختالالت خواب، جنبه درمانى داشته باشد، مثال 
مى توان با نورهاى مناســب، زمان خواب افرادى که دیر از خواب بیدار مى شــوند را 

اصالح کرد.
روانپزشکان تاکید کردند کسانى که شب با چراغ روشن مى خوابند، روز بعد معموال با 

حالت هاى بدخلقى و افسردگى دست به گریبان مى شوند.
حتى نور حاصل از صفحه تلویزیون روشن و یا چراغ خواب هم مى تواند روى سالمت 

روانى افراد تاثیر نامطلوبى داشته باشد و این حالت را تشدید کند.
تماس با نور به هنگام خواب در واقع ســبب بروز تغییرات و تفاوت هایى در ســاختار 
منطقه اى از مغز موسوم به هیپوکامپ مى شــود. هیپوکامپ نقش کلیدى در رابطه با 
اختالالت افســردگى ایفا مى کند. بنابراین تغییرات در هیپوکامپ بسیار حائز اهمیت 
است. محققان تاکید کردند الزم است که خواب شبانه همراه با خاموش کردن کامل 
المپ ها و حتى دستگاه رایانه باشد تا انسان در معرض ابتال به بیمارى هاى عدیده به 

ویژه افسردگى و ضعف حافظه قرار نگیرد.
محققان گفتند قرار گرفتن در معرض نور براى مدت طوالنى در شب یا هنگام خواب، 
انسان را با خطرات سالمتى زیادى روبه رو مى کند، زیرا این وضعیت، سطح هورمون 
کورتیزول را در بدن باال مى برد و برخى تغییرات فیزیولو  ژیک را ایجاد مى کند که در 
نهایت به باال رفتن احتمال ابتال به افســردگى و کاهش سطح عملکرد ادراکى نظیر 

حافظه، تمرکز و نظایر آن منجر مى شود.
مالتونین هورمونى است که در هنگام شب در مغز انسان ترشح مى شود. این هورمون 

چرخه خواب و بیدارى هر فرد را تنظیم مى کند
محققان تاکید کردند ضعف عملکرد ادراکى، مشکالت این افراد را زیاد مى کند و آنها 

را در معرض دشوارى آموختن و مشکالتى در آموزش قرار مى دهد.
محققان نتایج تحقیقات خود را تفسیر کرده و به سلولهاى خاص و حساس به نور در 
داخل شبکیه چشــم به اسم اشاره کردند که وقتى در طول شــب در معرض نور قرار 
مى گیرد فعال مى شــود و این امر تأثیر منفى بر مراکز مغزى مســئول خلق و خوى، 
حافظه و آموزش مى گذارد. لذا بهتر اســت که شب، هنگام خواب، همه نورهاى خانه 

را خاموش کرد.

آب کرفس به آخرین روند در جهان سالمتى تبدیل شده است، بسیارى ادعا مى کنند که آب کرفس مى تواند از 
سرطان جلوگیرى کند، آکنه را درمان کند و باعث کاهش وزن شود. در حالى که اکثر این ادعاها بى اساس هستند، 

اما نوشیدن آب کرفس مى تواند به روش هاى مختلفى براى سالمتى شما مفید باشد.

در اینجا چند مزیت آب کرفس با حمایت علمى وجود دارد:

کرفس داراى مقادیر زیاد و متنوعى از ویتامین ها و مواد معدنى است
یک فنجان آب کرفس حاوى مواد مغذى مختلفى است که بســیارى از افراد در رژیم هاى غذایى مانند کلسیم، 

منیزیم و پتاسیم ندارند.
نوشیدن آب کرفس باعث مى شود سبزیجات بیشترى مصرف کنید – و در نتیجه مقادیر بیشترى از مواد مغذى و 

ویتامین ها را مصرف کنید 

آب کرفس داراى خواص آنتى اکسیدانى و ضد التهابى است
در یک بررسى در سال 2017 نتیجه گیرى شــد که ترکیبات موجود در کرفس مانند اسید کافئیک، آپى ژنین و 

لوتئولین به عنوان آنتى اکسیدان هاى قوى با اثرات درمانى عمل مى کنند.
آنتى اکسیدان ها از استرس اکسیداتیو جلوگیرى مى کنند، شــرایطى که وقتى رادیکال هاى آزاد زیادى در بدن 
وجود دارد اتفاق مى افتد. رادیکال هاى آزاد از منابع خارجــى مانند آلودگى و همچنین از فرآیندهاى طبیعى بدن 
مانند هضم به بدن مى آیند. رادیکال هاى آزاد بســیار زیــاد منجر به التهاب مزمن مى شــوند، که مى تواند به 
سلول ها، بافت ها و اندام هاى سالم آسیب برساند و خطر ابتال به بیمارى هایى مانند حمالت قلبى، سرطان، آرتروز 

و دیابت را افزایش دهد.
یک بررسى دیگر در سال 2008 نشان داد که لوتئولین موجود در کرفس به دلیل خواص ضد التهابى مى تواند به 
تأخیر در توسعه سلول هاى سرطانى کمک کند. نکته مهم این است که این مطالعه در سلولهاى آزمایشگاهى انجام 

شده است و بنابراین، نتایج ممکن است در مورد انسان اعمال نشود. 
عالوه بر این، یک مطالعه در سال 2007 بر روى موش ها نشان داد که 2 میلى گرم بر کیلوگرم در روز از لوتئولین 
40 درصد از رشد سلول هاى سرطانى ریه را کاهش مى دهد. دوز 10 میلى گرم در کیلوگرم در روز رشد 60 درصدى 
را کاهش مى دهد. با این حال، تحقیقات در مورد اثرات ضد التهابى کرفس بر روى انسان هنوز محدود است، و آب 

کرفس را نباید یک درمان مناسب براى بیمارى هاى مزمن مانند سرطان دانست.

آب کرفس مرطوب کننده است
از آنجا که کرفس حدود 95 درصدآب و حاوى الکترولیت است ، نوشــیدن آب کرفس راهى عالى براى هیدراته 

ماندن است. با هیدراته ماندن، بدن شما به درستى کار مى کند و خواب، شناخت و خلق و خو را بهبود مى بخشد.
عالوه بر این، الکترولیت هایى مانند سدیم ، کلسیم و پتاسیم به تنظیم سطح مایعات در بدن کمک مى کنند. آنها 

همچنین انقباضات عضالنى را تحریک مى کنند تا باعث پمپاژ قلب و حرکت عضالت شما شود.

آب کرفس قند کمى دارد
یکى دیگر از فواید آب کرفس، کم بودن قند آن است که آن را به گزینه اى سالم براى آب میوه هاى سنتى مانند 

آب پرتقال یا سیب تبدیل مى کند.
به عنوان مثال، یک فنجان آب  کرفس حــاوى 3/16گرم قند 

طبیعى در مقایسه با 24 گرم در آب پرتقال و 28 گرم در آب 
سیب است.

مصرف بیش از حــد قند مى تواند منجر بــه افزایش وزن 
شود و شما را در معرض خطر بیشترى براى دیابت چاقى و 

بیمارى هاى قلبى قرار دهد. آب کرفس نوشــیدنى کم 
قندى است که به سالمت شما کمک 

مى کند.

اگر لبهاى چروکى دارید علل متنوعى مى تواند داشــته باشد، این اتفاق 
معموًال در طول زمســتان به علت خشــکى هوا رخ مى دهد، ولى معنى 
آن این نیست که در طول فصول دیگر اتفاق نمى افتد. شما مى توانید از 

محصوالت خانگى یا بازارى براى حل این مشکل استفاده کنید.
لب تنها بخشى از بدن و صورت است که خودش چربى ندارد. به همین 
علت احتیاج اســت که مدام مرطوب باشــد. مى دانیم که ویتامین ها و 
پمادهاى فراوانى دردسترس هستند که لبها را مرطوب مى کنند ولى خوب 
است ماده هاى طبیعى را جایگزین ماده هاى دیگر کنید که تاثیرش بهتر از 

ماده هاى غیر طبیعى است.
روغن زیتون

در این مورد روغن زیتون یکى از بهترین مورد هاســت و استفاده از آن
 لب ها را نرم و منعطف ساخته و البته یکى از مهمترین اجزاء تشکیل دهنده 
بسیاري از محصوالت زیبایى و آرایشى هم شمرده مى شود. بنابراین هر 
گاه در لب ها، حس خشکى و ترك خوردن داشتید، از این روغن، درست 

شبیه دیگر ویتامینه هاى لب میتوانید بهره ببرید.

دارچین
پودر دارچین را با روغن نارگیل ترکیب کنید و هر شب آنرا روى لب هایتان 
بگذارید چنانچه مرتب این کار را انجام بدهیــد چروکى لب ها را درمان 

نموده اید.
نوشیدن آب

افرادى که کم تر آب مى نوشند باید بدانند که این امر سبب کاهش یافتن 
آب بدن مى شود و کم کم سبب ایجاد خشــکى و ترك خوردگی لب ها 
خواهد شد. بنابراین باید با آشــامیدن آب و مایعات مناسب، بدن خود را 
هیدراته نگه دارید. حتى اگر تشنه نیستید باز هم باید هر دو ساعت یکبار 
آب بنوشید. آشامیدن آب یکى از موثرترین و ارزانترین روشها براى درمان 

خشکى لب هاست.
روغن نارگیل

روغن نارگیل نیــز یک درمان خوب براى کمتر کردن خشــکى و ترك 
خوردگى لب هاست. این روغن همچنین ماده هاى مغذى فراوانى دارد و 
میتواند براى پوست بسیار موثر باشد. روغن نارگیل را سه الى چهار بار در 
روز روى لب هاى خویش اعمال کنید. اینکار سبب درمان خشکى لب ها 

مى شود و از پیدایش دوباره آن هم جلوگیرى خواهد کرد.
شکر

شکر نوعى نرم کننده طبیعى اســت که میتواند پوست هاى مرده روى 
لب را بردارد و سبب صافى و نرمی لب ها شــود براى این منظور قدرى 
شکر را با یک قاشــق چاى خورى عســل مخلوط و از آن خمیرى تهیه 
کنید. این خمیر را به لب هایتان بزنید. سپس با انگشت روى آن بکشید 
تا سلول هاى مرده پوست کنده شوند. بعد از چند دقیقه، لب هایتان را با

 آب گرم بشویید. 

احتماال شما چیز هاى زیادى در مورد مصرف روزانه آسپرین شنیده اید. 
شاید مادربزرگتان در کابینت خود همیشه داروى آسپرین دارد و هر روز آن 
را استفاده مى کند. آسپرین دارویى است که در موارد مختلف کاربرد هاى 
متفاوت دارد و مى تواند تب را کنترل کند و باعث بهبود درد و جلوگیرى از 

حمله قلبى باشد. اما گاهى اوقات آسپرین عوارض جانبى براى فرد دارد.
آســپرین فواید زیادى دارد اما مصرف روزانه آن ممکن اســت به معده 
آسیب وارد کند. مصرف زیاد آسپرین مى تواند عاملى براى زخم معده و 
درد در این ناحیه باشد و خطر آن براى افراد باالى 65 سال بیشتر است. 
افرادى که سابقه زخم معده دارند یا کسانى که دارو هاى دیگر هم مصرف 
مى کنند یا افرادى که به آسپرین حساسیت دارند، حتما باید از قبل، این 

موارد را به پزشک اطالع رسانى کنند. 
اگر سابقه حمله قلبى و سکته داشته اید، ممکن است پزشک به شما تجویز 
کند که دوز پایین آسپرین را به صورت روزانه مصرف کنید تا از سکته و 
خطرات بعدى جلوگیرى شود. آسپرین یک بخش از پروسه درمانى 
براى بیمارانى که سابقه حمله قلبى یا سکته داشته اند، محسوب 

مى شود.
آســپرین یکى از دارو هاى ضد انعقاد خون است و ممکن است 
خون را رقیق کند. البته کاربرد هاى زیادى هم دارد و از غلظت خون 
جلوگیرى کرده و عاملى براى جلوگیرى از ســکته خواهد بود اما ممکن 
است باعث افزایش خون ریزى شــود؛ مخصوصًا اگر فرد از یک مکمل 

خاص یا بعضى از داروهاى خاص استفاده کند.
طبق مطالعات موجود در سال 2016، افرادى که به مدت 6 سال یا بیشتر 
آسپرین مصرف کنند، 19 درصد خطر کم ترى براى ابتال به بیمارى هاى 
روده یا مقعدى دارند و 15 درصد خطر ابتال به هرگونه سرطان گوارشى 
در آن ها کم تر است. مصرف منظم آســپرین مى تواند تقریبًا 11 درصد 

سرطان کلورکتال و 8 درصد سرطان گوارشى را کاهش دهد.
اما یکى از عوارضى که به دلیل مصرف روزانه آســپرین ایجاد مى شود، 
آسیب به کبد است. طبق مطالعات انجام شده یکى از عالئم آسیب کبدى 
یرقان است که در آن پوست و سفیدى چشم و غشاى مخاطى رنگ زرد 

پیدا مى کند.
طبــق مطالعــات انجــام شــده مصــرف روزانــه آســپیرین 
مى توانــد عاملى بــراى وزوز گوش و احســاس صــداى زنگ داخل 
گوش باشــد که اگر مصرف دارو قطع شــود، این مــورد هم برطرف

 خواهد شد.
اگر فردى سابقه تشنج داشته باشد یا از دارو هاى ضد تشنج استفاده کند، 
ممکن است با مصرف آسپرین تداخل ایجاد کند. آسپیرین یک رقیق کننده 
خون است و ممکن اســت مقدار دارو را در جریان خون تغییر دهد. پس 
قبل از مصرف روزانه آن حتما هر گونه وضعیت خاص و مصرف دارو را به 

پزشک اطالع رسانى کنید.

آب کرفس چه مزایایى دارد؟

آب پرتقال یا سیب تبدیل مى کند.
قند  گگ3گرم 6به عنوان مثال، یک فنجان آب  کرفس حــاوى 16/

8 گرم در آب پرتقال و 28 گرم در آب  24 4طبیعى در مقایسه با
سیباست.

مصرف بیش از حــد قند مى تواند منجر بــه افزایش وزن 
شود و شما را در معرض خطر بیشترى براى دیابت چاقى و 

بیمارى هاى قلبى قرار دهد. آب کرفس نوشــیدنى کم 
قندى است که به سالمت شما کمک 

مى کند.

درد در این
افرادى که
ی مىکنند
موارد را به
اگر سابقه
کند که دو
خطر
بر
مى
آس
خون
جلوگیرى
است باعث
خاص یا بع
طبق مطا
آسپرین م
روده یا مق
ک در آن ها

چروك لب را چگونه از بین ببریم؟

اگر هر روز آسپرین مصرف مى کنید بخوانید
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دبیر سومین جایزه سراسرى نمایشنامه نویسى 
کمدى «خندستان» از برگزارى این رویداد در 

در تابستان و پاییز 1400 خبر داد.
ســعید امامى اظهار داشــت: ســومین دوره 
جایزه سراســرى نمایشــنامه نویسى کمدى 
«خندســتان» به همت تاالر هنر وابســته به 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان و حوزه هنــرى اصفهان، در دو بخش 
اصلى و جنبى به دریافت آثار شرکت کنندگان 

مى پردازد.
وى افزود: شــرکت کنندگان در بخش اصلى 
که ویژه نمایشنامه نویسى است، آثار خود را در 
دو حوزه نمایشــنامه نویسى کمدى «تألیفى» 
و نمایشنامه نویســى کمدى «اقتباسى» ارائه 
کرده و در بخش جنبى نیز کــه ویژه پژوهش 
است، اولین جایزه سراســرى متون پژوهشى 
کمدى(مقاله، جســتار، تجربه نگارى) و اولین 
جایزه سراسرى مطالعه چهره شاخص کمدى 
(یادبود زنده یاد مهدى ممیزان) برگزار مى شود.

دبیر سومین جایزه سراسرى نمایشنامه نویسى 
کمدى «خندســتان» تصریح کرد:  اصفهان 
به واســطه برخوردارى از سابقه اى درخشان و 
ارزشــمند در حوزه نمایش کمدى که از قبل از 
دوران هنرنمایى مرحوم ارحام صدر آغاز شده و 
تا بعد از آن نیز ادامه داشته است، در حال حاضر 
نیز این ظرفیــت را دارد که بــه قطب نمایش 
کمدى کشــور تبدیل شــود. باید توجه داشت 
که این ظرفیت نه صرفًا در میــان هنرمندان 
اصفهان، بلکه در میان عموم مردم نیز رواج دارد 

و «طنازى» از ویژگى هاى بارز این مردم است.
امامى ادامه داد: در میــان جریان ها و ژانرهاى 
مختلفى که در حوزه نمایش در کشور فعالیت 
دارند، ژانر کمدى در اصفهان ســابقه بیشترى 
دارد، تا جایــى که مى توان از ایــن ظرفیت به 

عنوان یک صنعت خالق یاد کرد. 
وى در ادامه، از اســتقبال رضایت بخش مرکز 
هنرهاى نمایشــى کشــور از جایزه خندستان 
خبر داد و گفت: جایزه خندستان در اصفهان با 
نگاهى حرفه اى به نمایشنامه نویسى کمدى در 
سطح سراسرى شروع به فعالیت کرده و با تاکید 
بر اهمیت نوشــتن، مى تواند بخشى از جریان 
هنرهاى نمایشى را در مسیرى رو به اعتال قرار 
دهد، عالوه بر اینکه اصفهان را به مرکز تولید 
هنر نمایشنامه نویسى و همچنین اجراى کمدى 

تبدیل کند. 
برگزارى جشــنواره نمایش هــاى کمدى در 
اصفهان بى سابقه نیست، چنانکه در گذشته چهار 
دوره از این جشنواره از سوى تاالر هنر اصفهان 
برگزار شده است. امامى با اشاره به این موضوع 
افزود: چهار دوره جشنواره نمایش هاى کمدى در 
سطح شهر اصفهان برگزار شده و اگرچه آثارى از 
دیگر شهرها نیز در این جشنواره ها مورد داورى 
قرار گرفتند، اما جشنواره به صورت غیرسراسرى 
برگزار شد. در این دوره قصد ما بر احیا و تثبیت این 
جشنواره در سطح ملى بود تا به دنبال آن اصفهان 
را به عنوان قطب هنر نمایش کمدى در سطح 

کشور معرفى کنیم. 
وى درباره روند سراســرى شــدن جشــنواره 

خندستان تصریح کرد: با مرکز هنرهاى نمایشى 
وزارت ارشاد مکاتبه کردیم و با توجه به سوابقى 
که اصفهان از اجراى نمایش هاى کمدى داشت، 
نهایتاً مجوز اجراى این جشنواره را به صورت ملى 
اخذ کردیم. اکنون فراخوان جشنواره اعالم شده 

و تا 15 مهرماه فرصت ارسال آثار وجود دارد. 

 معرفى چهره هاى شــاخص کمدى 
اصفهان

مدیر تاالر هنر اصفهان یکى از وجوه بارز سومین 

جایزه سراســرى نمایشــنامه نویسى کمدى 
«خندستان» را تمرکز بر حوزه مطالعه چهره هاى 
شاخص کمدى دانســت و گفت: این پیشنهاد 
مطرح شد که در صورت احیا و تثبیت جشنواره 
نمایش هاى کمدى اصفهان، هرسال یک چهره 

شاخص کمدى معرفى شود و زندگینامه، آثار، 
اندیشــه ها و خدمات او محور مطالعه و بررسى 
قرار گیرد. امســال باتوجه به تمرکز جشنواره 
بر نمایشــنامه کمدى، شــخصیت "مهدى 
ممیزان" را که بزرگ نمایشنامه نویسى کمدى 
در اصفهان بوده و نگارش آثــار ارحام صدر را 

برعهده داشته، انتخاب کردیم.
امامى اظهار داشت: شرکت کنندگان مى توانند 
آثار خــود را در قالب هاى مختلــف درباره این 
شــخصیت براى ما ارســال کنند و در پایان، 
کلیه آثــار و پژوهش ها درباره این شــخصیت 
جمــع آورى و به منبعى براى پژوهشــگران و 

عالقمندان تبدیل مى شود.
وى ادامه داد: دبیرخانه جشــنواره براى بخش 
اول از جهت تعداد اثر ارســالى محدودیت قرار 
داده، چنانکه هر شخص مى تواند چهار اثر(دو 
اثر در بخش تألیفى و دو اثر در بخش اقتباسى) 
ارسال کند. البته شــرکت در بخش نمایشنامه 
محدودیت خاصى به لحاظ اینکه نمایشــنامه 
چاپ شده باشد یا در جشنواره اى شرکت کرده و 
یا به روى صحنه رفته باشد ندارد و آثار تولیدى 
نمایشنامه نویســان مختلف به راحتى مى تواند 
در این جشنواره شرکت داده شود. حتى درباره 
موضوع اثر هم محدودیتى نیست و تنها رعایت 

استانداردهاى کمدى براى ما اهمیت دارد.
وى بیان کرد: با توجه به اینکــه در این رویداد 
به دنبال جمع آورى و آرشیوسازى رویدادهاى 
بزرگ در حوزه نمایشنامه و پژوهش هاى کمدى 
هستیم و مى خواهیم مرجعى براى پژوهش ها 

و آثار نمایشنامه هایى باشیم که به رشد جریان 
کمدى در کشور کمک  کند در بخش پژوهش 
هیچ محدودیتــى حتى در تعداد آثار ارســالى 

وجود ندارد.

  گردآورى و چاپ آثــار برگزیده در 
قالب یک کتاب

یکى دیگر از  اقدامات دبیرخانه ســومین دوره 
جایزه نمایشنامه نویسى کمدى خندستان، تهیه 
کتابى شــامل آثار برگزیده در حوزه نمایشنامه 
و پژوهش اســت که با عنوان "خندستان" از 
سوى انتشارات ســازمان فرهنگى اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان چاپ و منتشر 

خواهد شد.
سعید امامى با اعالم این خبر افزود: درصددیم 
پژوهش هــاى برگزیده در این رویــداد به جز 
چاپ در کتاب، در برخى مراجع علمى کشــور 
و ســایت هاى معتبر مرجع براى پژوهش هاى 
علمى منتشــر شــوند که نتایج بیشترى براى 
پژوهشگران داشــته باشد. همچنین در تالش 
هستیم تا نمایشنامه ها نیز به صورت گسترده تر 
معرفى شــده و کارگردان ها بتوانند از این آثار 

بهره مند شوند.
وى در پایان از به روز شدن سایت جشنواره خبر 
داد و خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این 
جشنواره براى کسب اطالعات بیشتر و ارسال 
آثار خود به دبیرخانه جشــنواره مــى توانند به 
 www.khandestan-isf.ir ســایت

مراجعه کنند.

دبیر سومین جایزه سراسرى نمایشنامه نویسى کمدى «خندستان» مطرح کرد؛

دعوت همگانى اصفهان از کمدى نویسان ایران

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى گفت: گرامیداشــت دفاع مقدس و یاد و خاطره 
شهیدان به این است که سیره زندگى رزمندگان و شهدا را در سبک زندگى فردى و اجتماعى 

پیاده کنیم .
محمد على احمدى در جلسه برنامه ریزى گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: امروز کامال 
مشهود است که چه فاصله اى از این آرمان ها گرفته ایم، فرهنگ هاى دفاع مقدس که امروز 
به فراموشى سپرده شده اند، فرهنگ پذیرش مسئولیت در آن دوران بر اساس پیگیرى و رفت 

و آمدهاى جریانى، سیاسى و فردى نبود.
وى در ادامه گفت : امروز اصطالحى را به عنوان جوان گرایى مطرح مى کنیم اما به جوانان 
اعتماد نمى کنیم، جنگ را که نگاه مى کنیم مى بینیم این جوانان بودند که جنگ را پیش برده 

و به پیروزى رساندند.
احمدى در ادامه افزود : فرهنگ هاى جنگ بى شمار است  که باید این فرهنگ هاى ناب در 

سبک زندگى پیاده شوند.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى با بیان اینکه ارزش هاى دفاع مقدس نیاز هر روز ما 
و نیاز امروز جامعه است، گفت: باید به این ارزش ها پرداخته شود و در این مسیر قرار بگیریم و 

بتوانیم از آن ها بهره بگیریم.
وى در ادامه صحبت هاى خود گفت: گرامیداشت دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان به این 
است که سیره زندگى رزمندگان و شهدا را در سبک زندگى فردى و اجتماعى پیاده کنیم و به 
این آرمان ها نزدیک تر شویم و تالش کنیم با همدلى همانند دفاع مقدس، در این دوران براى 

انجام خدمت به مردم گام برداریم.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى در صحبت هاى خود با اشاره به تقارن اربعین 
سرور و ساالر شــهیدان حضرت امام حسین(ع) و گرامیداشــت هفته دفاع مقدس، گفت: 
برنامه هاى گرامیداشــت این ایام را با نگاه به این موضوع برنامه ریزى کنیم و در اجراى آن 

دستور العمل هاى بهداشتى را مد نظر داشته باشیم .
در این جلسه موارد اجرائى مختلف در هفته دفاع مقدس بیان شد که از جمله، عطرافشانى مزار 
شهدا در روز پنجشنبه اول مهر در گلستان هاى سراسر استان، برگزارى برنامه هاى خاص و 

ویژه اربعین حسینى، برپایى ایستگاه هاى فرهنگى و صلواتى بود.

فرهنگ هاى جنگ در سبک زندگى پیاده شوند
اداره کل آمــوزش فنــی و حرفه اي اســتان اصفهان در 
بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان رتبه برتر 
شــاخص هاي اختصاصی گروه آموزشــى، پژوهشى و 

فرهنگى را کسب کرد.
در این مراسم از آرش اخوان طبسی مدیر کل آموزش فنی 
و حرفه اي اســتان اصفهان با اهداء لوح تقدیر و تندیس 

تجلیل شد.
گفتنی اســت، به دلیل رعایت پروتکل هاى بهداشتى، به 
صورت وبینار از وحید سلمانى خواجوئى کارشناس روابط 
عمومى اداره کل و فضه قاســمى مسئول کارگزینى اداره 
کل به عنوان برگزیدگان خدمــت مجموعه آموزش فنی 

و حرفه اي قدردانی شــد. در قســمتی از متن تندیس که 
به امضاء عباس رضایی اســتاندار و رییس ستاد بیست و 
چهارمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان و نعمت 
اله اکبري رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان و 
دبیر جشنواره خطاب به آرش اخوان مدیر کل آموزش فنی 
و حرفه اي استان آمده اســت:  تالش ارزشمند جنابعالی و 
همکاران محترمتان موجب شده است از طرف ستاد بیست 
و چهارمین جشنواره شهید رجایی اســتان به عنوان رتبه 
برتر شاخص هاي اختصاصی گروه آموزشی، پژوهشی و 
فرهنگی شناخته و معرفی شوید. این موفقیت را به جنابعالی 

و تمام کارمندان شریف آن دستگاه تیریک می گوییم ....

کسب رتبه برتر اداره کل آموزش فنى و حرفه اى در شاخص هاى اختصاصى

 معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از اعالم اسامى راه یافتگان به 
مرحله نهایى داورى نخستین شعرواره ملى بشردوستى سازمان جوانان خبر داد .

به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان اصفهان؛ حیدرعلى خانبازى با اشاره 
به برگزارى  نخستین شعرواره ملى بشردوستى توســط سازمان جوانان جمعیت هالل 

احمر گفت : ترویج فرهنگ دوستى و نوع دوســتى بین جوانان، کارکنان و خانواده آنها و 
آحاد جامعه، ماندگارى اهداف و رسالت جمعیت هالل احمر در آسمان ادبیات ایران، خلق 
و تجمع بانک اشعار بشردوستانه براى آیندگان، ترویج فرهنگ ازخودگذشتگى با تأثیر از 
فداکارى هاى مدافعان ســالمت و مدافعان حرم، ترویج آموز ه هاى مقابله با آسیب هاى 
اجتماعى و در نتیجه باالبردن فرهنگ تاب آورى از اهداف برگزارى این برنامه بوده است.

خانبازى با بیان اینکه این برنامه به میزبانى جمعیت هالل احمر خوزســتان برگزار شد 
عنوان کرد : در بخش موضوعى بشردوستى 115 شاعر و در بخش موضوعى آزاد 155 
شاعر توانســتند به مرحله داورى اصلى راه یابند که سهم هالل احمر استان اصفهان در 
مجموع، 12 شعر برگزیده بوده است که قرار است برگزیدگان در آیین اختتامیه معرفى و 

از آنها تجلیل  مى شود.
الزم به ذکر است نخستین شعرواره ملى بشردوستى در ســطح ملى و در رشته شعر در 
دوبخش موضوعى آزاد و بشردوستى به میزبانى جمعیت هالل احمر استان خوزستان در 
4 خرداد آغاز به کار کرد و نزدیک به 2300 اثر براى این رویداد از شاعران سرتاسر کشور 

دریافت شد.

شاعران جوان اصفهانى خوش درخشیدند

با همکارى خوب مردم اســتان اصفهــان در مدیریت 
مصرف آب، تابســتان امســال بــدون هرگونه تنش 
اجتماعى سپرى شد که جاى تقدیر و تشکر فراوان دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به شرایط سخت تأمین آب در تابســتان امسال گفت: 
کمبود 4300 لیترى آب در هر ثانیه از روزهاى گرم سال 
جارى موجب شــد تا براى نخستین بار در طول فعالیت 
این شرکت، با استفاده از تانکرهاى سیار به شهروندان 

اصفهانى آبرسانى شود. 
هاشــم امینى گفت: هرچند از دهم خرداد ماه امســال 
تاکنون با استفاده از 5800 تانکر ســیار نزدیک به 62 
میلیون لیتر آب بین مشترکین شهرى و روستایى آبفاى 

اســتان اصفهان توزیع شده اســت اما مردم ساکن در 
57 شهر و 380 روســتاى تحت پوشش طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ، با صبر و متانت و مصرف بهینه آب، اجازه 

ندادند تا تنش آبى به تنش اجتماعى تبدیل شود. 
وى که در جمع مدیران 38 منطقــه خودگردان آبفاى 
استان اصفهان ســخن مى گفت افزود: خوشبختانه با 
اطالع رسانى به موقع از طریق رسانه ها و آگاه ساختن 
مشترکین از شرایط ســخت تنش آبى، مردم اقناع شده 

و با مدیریت مصرف آب به یارى این شرکت شتافتند.
مدیرعامل آبفاى استان اصفهان گفت: تجربه تابستان 
امسال نشان داد اگر به خوبى از ظرفیت فضاى مجازى 
براى اطالع رســانى به مردم و انجام هماهنگى هاى 

الزم میان بخش هاى مختلف اســتفاده شود، این فضا 
مى تواند به نقطه قوت یک سازمان تبدیل شود.

امینى در بخش دیگرى از ســخنانش به موفقیت اخیر 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در بیست و 
چهارمین جشــنواره شهید رجائى اشــاره کرد و گفت: 
انتخاب این شــرکت براى دهمین بار به عنوان شرکت 
برتر در ادوار مختلف جشــنواره شــهید رجائى، بیانگر 
ظرفیت بســیار خوب مدیریتى، نیروى انسانى و دانش 

تخصصى آبفاى استان اصفهان است.
اضافه مى شود در حال حاضر 98 شهر و 949 روستا در 
استان اصفهان از خدمات شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان استفاده مى کنند.

فصل تابستان بدون تنش اجتماعى سپرى شد

به گزارش روابط عمومى بنیاد مســکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان،  جلسه کمیته فنى روستایى  شهرستان 
فریدن در سالن جلســات اداره کل بنیاد مسکن انقالب 

اسالمى استان اصفهان  تشکیل گردید. 

در این جلســه که با حضور مهندس فرزاد، کارشــناس 
ارشــد امور فنى و طراحى عمرانى بنیاد مسکن استان، 
مهندس فاضلــى، کارشــناس بنیاد مســکن انقالب 
اسالمى شهرستان فریدن، نماینده بخشدارى، اعضاى 

شوراهاى اسالمى روستاها و دیگر اعضا تشکیل گردید، 
طرح بازنگرى روســتاهاى دره بید و نســار اسکندرى 
از توابع شهرســتان فریدن مورد بررســى و تبادل نظر 

قرار گرفت.

تشکیل جلسه کمیته فنى روستایى فریدن

تولید 2 میلیون تن محصول در مجتمع فوالد سبا و 13 میلیون و 500 هزار تن درگروه فوالد 
مبارکه هدف گذارى شده است.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در بازدید از تعمیرات اساسى برنامه ریزى شده در مجتمع 
فوالدسبا گفت: تحقق این تعمیرات افزایش تولید را تا 20 سال آینده در این مجتمع تضمین 
مى کند. حمیدرضا عظیمیان افزود: تعمیرات اساسى این مجموعه صنعتى مدت زیادى بود که 
در دستور کار شرکت قرار داشت، اما به دلیل لزوم تامین نیاز بازار و توزیع مناسب محصوالت 
فوالدســبا، تعمیرات به تعویق مى افتاد. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: با حضور 
پیمانکار و مشاور خارجى به سرعت در حال پیشرفت و بیش از 40 درصد تعمیرات این مجتمع 
فوالدسازى محقق شده است. وى افزود: باعملیاتى شدن طرح تعمیرات اساسى برنامه ریزى 
شده در مجتمع فوالدسبا و با افزایش ضخامت ورق هاى تولیدى، میزان تولید کمى در این 
واحد فوالدسازى به دو میلیون تن افزایش مى یابد. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان 
اینکه با اجراى این طرح، مجتمع فوالدســبا با توان باالترى در ماه آینده به بازار وارد خواهد 
شد گفت : با تجهیز و تعمیرات در این مجموعه مانند خرید ترانس از خارج از کشور، مجتمع 
فوالد سبا مى تواند به افزایش 500 هزار تنى در تولید ارتقا یابد. مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه 

گفت: در طرح تعمیرات اساسى برنامه ریزى شده مجتمع فوالدسبا تغییر و اصالح خط تولید 
براى افزایش کیفى و کیفى محصوالت تولیدى (ریومپ) و اصالحات تجهیزات عملیاتى شد؛ 

طرحى که سال ها به به تعویق افتاده بود و نیاز به اصالح تجهیزات داشت.

تحقق تعمیرات 40 درصدى مجتمع فوالد سبا در اصفهان


