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روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهى احداث خط63 کیلو ولت نجف آباد2-نجف آباد-شیخ بهایى
خط 63 کیلو ولت جالل آباد-نجف آباد

شرکت برق منطقه اى استان اصفهان احداث اتصاالت خطوط 63 کیلو ولت پســت 400/63 کیلو ولت نجف آباد(بخش اول) را طبق کروکى ارائه شده در دست اجرا دارد ،لذا براى 
اطالع کلیه صاحبان حقوق واقع در مسیر اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد 18و 19 قانون سازمان برق جهت دریافت خسارات وارده معطوف مى دارد. مالکین و صاحبان حقوق 
مرتبط با موضوع مى توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت برق منطقه اى 

واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770(دفتر حقوقى)تماس بگیرند.

شناسه آگهى: 1229116

     

تلفن همراه را به رختخواب نبریدحضور 94 کتابفروشى در طرح پاییزه کتابخواسته همایون شجریان غیرمعقول نیستنگاه ایران به سرمایه گذارى در معادن افغانستان فدراسیون ایران باالخره از اردن شکایت کرد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

عالئم 
هشدار بعد از 
ضربه به سر

باالخره BTS در اصفهان آالیندگى دارد؟
3
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دوخت اصفهان 
با ترکیه 

قابل  رقابت است

ضربه به سر ممکن است در منزل، محل کار، کوچه 
و خیابان، در سفر و همینطور در حوادث طبیعى مانند 
وقوع زمین لرزه اتفاق بیافتد. همه موارد ضربه به سر، 

نگران کننده نیست ولى در صورت آسیب جدى به مغز، 
هرگونه تأخیر در بررسى و درمان مى تواند...

رئیس اتحادیه پوشــاك اصفهان با بیان اینکه 
تولیدات پارچه اصفهان از زمان هاى گذشته قابل 
رقابت با برترین مراکز نساجى جهان بوده است، 
گفت: اکنون نیز با وجود طراحان و کارشناســان 
متبحر این شــهر، صنعت پوشاك آن در جایگاه 

برترى قرار گرفته است.
ابراهیم خطابخش اظهــار کرد: دوخت هایى که 
توسط دوزندگان شهر اصفهان انجام مى شود با 
دوخت ترکیه قابل رقابت است و اگر در طراحى 
لباس، نکاتى مانند طراحى، رنگ، ســایزبندى و 

الگوسازى مورد توجه...

اجراى طرح ضربتى واکسیناسیون در اصفهاناجراى طرح ضربتى واکسیناسیون در اصفهان
رئیس دانشگاه علوم پزشکى: واکسن نزده ها توجیه مى شوندرئیس دانشگاه علوم پزشکى: واکسن نزده ها توجیه مى شوند
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توضیحات مدیرکل مخابرات و مقام ارشد علوم پزشکى درباره یک ُشبهه قدیمى پیرامون آنتن هاى مخابراتى

بازگشت حدادى فر به 
ذوب آهن در سمت جدید

 قاسم حدادى فر، کاپیتان سابق تیم ذوب آهن که از ابتداى این فصل 
دیگر به فوتبالش ادامه نداده ، قرار اســت به پیشنهاد باشگاه در یک 
ســمت مدیریتى یا در آکادمى باشگاه مشــغول به کار شود تا بدین 

طریق تجربیات...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هیچیک از 
صنایع اصفهان 

مجوز استفاده از 
مازوت ندارند

آغاز نمایشگاه بین المللى سنگ در اصفهان از امروز
8

5

تور جهانى اسکوچیچتور جهانى اسکوچیچ
2 براى تماشاى لژیونرها براى تماشاى لژیونرها

3

نماینده مردم اصفهان در مجلس نماینده مردم اصفهان در مجلس 
توضیح مى دهدتوضیح مى دهد

خوابگاه هاىخوابگاه هاى
 متأهلى  متأهلى 

در راه است؟!در راه است؟!

مدیرکل آموزش  و پرورش:مدیرکل آموزش  و پرورش:

30003000 مدرسه  مدرسه 
در استاندر استان
 اصفهان  اصفهان 

مجوز فعالیتمجوز فعالیت
دارنددارند
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چه خبر ازچه خبر از
 کاظم هژیر آزاد؟   کاظم هژیر آزاد؟  
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نماینده مردم اصفهان در مجلس به تفسیر بخش  هاى 
دانشگاهى «قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعیت» 
پرداخت و عنوان کرد: دو ماده 7 و ماده 8 این قانون مربوط 
به دانشگاه  هاست، بزرگ ترین معضل ما در حوزه ازدواج 
جوانان یکى میل به تحصیالت عالیه است و خود این مانع 
ازدواج و فرزندآورى شده اســت، ما این تهدید را تبدیل 
به فرصت کردیم به این نحــو که نهضت خوابگاه  هاى 
متأهلى را در دانشگاه ها راه بیاندازیم. در شروع دهه 70 
زمانى که سیاست  هاى تنظیم جمعیت خانواده در حال 
کار شدن بود اولین سیاســت عدم ساخت خوابگاه  هاى 

متأهلى در دانشگاه ها بوده است.

امیر حســین بانکى پور اضافه کرد: تغییر دانشگاه  ها از 
دانشــگاه هاى مجردان به متأهالن دانشگاه را از همه 

حاشیه ها دور خواهد کرد.
وى گفت: کشورهاى اروپایى ابتدا اقتصاد خود را تقویت 
کردند بعد پیر شــدند و مــا در حالى که توان جســمى 
و ســرمایه  اى الزم را نداریم پیر مى  شــویم. در دوره 
سالمندى باید مدارس را تعطیل کنیم، زیرا کشور مى  شود 
سراى سالمندان و دانش  آموزى براى تحصیل نخواهد 
بود. طبق آمار کمتر از 30 سال دیگر جمعیت سالمندان 
کشور یک سوم کل جمعیت کشور را شکل خواهد داد و 

این آینده هولناك پیرى جمعیت است.

خودروسازان در اوج مشکالت خود همچنان طرح هاى 
پیش فروش را ادامه مى دهند. این بار قرار اســت خودرو 
پراید با قیمت 45 میلیون تومان ارزان تر از بازار به فروش 

برسد.
در چند وقت اخیر پراید در دوره توقف تولید افزایش قیمت 
قابل توجهى داشت؛ با این حال، در چند روز اخیر کمى 
از این التهاب قیمت کم شده است. اما گران ترین مدل 
پراید، پراید 111 نیســت بلکه پراید وانت یا همان پراید 
151 است که اکنون در بازار پس از کاهش قیمت به 170 

میلیون تومان رسیده است.
در این شرایط پیش فروش چند مدل خودرو سایپا از اول 

آذر آغاز شــده که یکى از آنها پراید وانت است. قیمت 
پیش پرداخت این محصول در طرح پیش  فروش سایپا، 

62 میلیون و 500 هزار تومان اعالم شده است.
قیمت کارخانه اى ســایپا براى پراید 151 معادل 125 
میلیون تومان اســت و این خودرو در بازار 170 میلیون 
تومان قیمت دارد. این اختــالف 45 میلیون تومانى به 
عنوان یارانه خرید پراید در جیب کسانى خواهد رفت که 
در قرعه کشى سایپا نام آنها جزو اسامى برنده اعالم شود.

در طرح پیش  فروش شــرکت خودروســازى ســایپا، 
خودروهاى شاهین، انواع کوئیک و ســاینا نیز با موعد 

تحویل خرداد تا شهریور سال 1401 هم هستند.

خوابگاه هاى متأهلى
 در راه است؟!

با 62 میلیون تومان 
پراید صفر بخرید!

خبرنگار 107 ساله 
درگذشت 

   رکنــا | کهنسال ترین خبرنگار ایران در 107 
سالگى درگذشــت. حســین امینى متولد 1293 
بندرانزلى بود که کار خبر را از دهه 20 و 30 با انتشار 
خبر افتتاح ُپل ســفید اهواز آغاز کرد. او از دهه 40 
ساکن اهواز شد و فرزند ارتشى اش على اکبر امینى 
در جنگ تحمیلى به شهادت رسید. وى بازنشسته 

شرکت نفت و خبرنگار «اطالعات» بود.

سینما دیگر اهمیت ندارد!
   ســینماروزان | بهروز افخمى، کارگردان 
سینما در برنامه زنده جهان آراى شبکه افق گفت: 
سینما در 20 سال اخیر در همه جاى دنیا بى اهمیت 
شده و دیگر نباید وقت گذاشت درباره اینکه مثًال 
اگر فرهادى باز اسکار بگیرد چه خواهد شد چون 
خود مراسم اسکار هم دیگر مخاطب سابق را ندارد. 
مدیران اعتدال هم بازى خوردند که کلى پول صرف 
کردند براى برگزارى یک جشــنواره مثًال جهانى 
چون خود سینما و جشنواره هاى سابقاً مطرحى مثل 
کن و برلین هم دیگر اهمیــت چندانى ندارند چه 

برسد به محافل رانتى.

تلویزیون هاى قاچاق
   پانا | دبیرانجمن تولیدکنندگان لوازم صوتى و 
تصویرى با بیان اینکه 40 درصد از بازار تلویزیون 
کشور در اختیار دو برند کره اى ال جى و سامسونگ 
است که به صورت قاچاق به کشور وارد مى شوند، 
مى گوید رقابت ناعادالنه بین تولیدکننده داخلى و 
قاچاقچى درحال انجام است. تولیدکننده داخلى 
مکلف به پرداخت 30 درصد از هزینه هاى تمام شده 
خود به دولت اســت درحالى که قاچاقچیان این 

هزینه ها را پرداخت نمى کنند.

دوباره حماسه   ملبورن 
   تســنیم | جواد خیابانى، گزارشگر بازى 
تاریخى ایران و اســترالیا، مســتند «حماســه 
 ملبورن» را با حال و هوایى متفاوت تولید کرده 
است. مستند «حماسه ملبورن» همراه با تصاویر 
نادیده و گفتگوهــاى جذابى اســت که براى 
نخســتین بار به نمایش درخواهد آمد. مستند 
«حماســه   ملبورن» به روایت جواد خیابانى در 
سالگرد تاریخى 8 آذر ماه از ساعت 23 از شبکه 

یک سیما پخش مى شود.

تراکتور هم گران شد!
   تسنیم | شــرکت تراکتور ســازى ایران 
نرخ فروش تراکتور را به طــور میانگین به میزان 
35 درصد افزایش داد. معاون مالى گروه صنعتى 
تراکتورســازى ایران در نامه اى به ریاست اداره 
نظارت و ناشران گروه صنعتى و معدنى از افزایش 

قیمت تراکتور خبر داده است.

چالش قاچاق پیاز زعفران 
   تسنیم | درحالى 92 درصد زعفران بازارهاى 
جهانى از سوى ایران تأمین مى  شود که این کشور 
نه تنها تعیین کننده قیمت نهایى زعفران جهانى 
نیست بلکه زعفران ایران به نام کشورهاى دیگر 
بسته بندى و به فروش مى رسد. در واقع بازار زعفران 

به نام ایران و به کام دیگر کشورهاست. 

چند نفر مدرسه رفتند؟
   ایلنا | معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پرورش گفت: سومین مرحله از بازگشایى مدارس 
جهت فعالیت هاى حضورى از اول آذر آغاز شد و 
8 میلیون و 700 هزار دانش آموز دوره ابتدایى در 
تمام پایه ها و دانش آموزان دوره متوسطه اول راهى 

مدارس شدند.

از اسراف هم باالتر
   ایلنا | محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراى 
اســالمى با بیان اینکه امروز در اقتصــاد در هر 24 
ساعت، 5/5  میلیون بشــکه نفت در کشور مصرف 
مى کنیم، اظهار کرد: کدام کشــور دنیا نســبت به 
جمعیت خــود این میزان انــرژى مصرف مى کند؟ 
نمى توان به آن اســراف هم گفت چرا که اســراف 
تنها دو تا ســه برابر اســت اما ما چه میزان اضافه 
مصرف مى کنیم! با احتساب قیمت هر بشکه نفت، 
حدوداً سالى 160 میلیارد دالر هزینه مصرف انرژى 

در کشور است.

برکنارى 3  نجومى بگیر
   ایرنا | معاون امور اقتصادى وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى، برکنارى سه نفر از شرکت هاى زیرمجموعه 
وزارت کار را بخاطــر فیش هــاى حقوقى نجومى از 
محل کارت هدیه و ســکه توییت کــرد.  چند روزى 
اســت که فیش هاى نجومى و غیرمتعارف چند مدیر 
از شرکت هاى زیر مجموعه وزارت تعاون در فضاى 
مجازى منتشر شده اســت که مورد انتقاد بسیارى از 
کاربران فضاى مجازى قرار گرفته است پیش از این 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى این موضوع را تأیید 

نکرده بود.

3 نجومى بگیر دیگر
   عصرایران | تصاویرمنتشــر شده از فیش هاى 
حقوقى نجومى کارکنان شرکت پتروشیمى امیرکبیر 
واکنش هایى را به دنبال داشــته است. خبرگزارى 
صدا و ســیما پس از رسانه اى شــدن فیش حقوقى 
تعدادى از کارکنان شرکت پتروشــیمى امیرکبیر، 
پیگیر علت و چگونگى اعداد و ارقــام نجومى این 
فیش ها شده اســت. در ســه مورد از گزارش هاى 
دریافتى، حقوق هاى نجومى کارکنان پتروشــیمى 
امیرکبیر به مبالــغ 84، 125 و 215 میلیون تومان، 

پرداخت شده است.

سر پیرى و...!
   شــفقنا | سخنگوى کاخ ســفید اعالم کرد که 
«جو بایدن»، رئیس جمهورى فعلى آمریکا قصد دارد 
براى انتخابات ریاست جمهورى سال 2024 آمریکا نیز 
کاندیدا شود. گمانه زنى ها در مورد اینکه آیا بایدن دوباره 
به دنبال ریاست جمهورى خواهد بود یا نه، به دلیل سن 
او و کاهش محبوبیتش در هفته هاى اخیر تقویت شده 
است. اگر بایدن دوباره انتخاب شــود، در آغاز دور دوم 

ریاست جمهورى خود 82 ساله خواهد بود.

احمدى نژاد دخالت مى کند؟
   اقتصادنیوز | على اکبر جوانفکر، مشاور محمود 
احمدى نژاد در توییتى نوشت: برخى از عناصر سیاسى 
و امنیتى مدعى هســتند که دکتر احمدى نژاد دستى و 
نفوذى در دولت کنونــى دارد و با مقامات این دولت در 
ارتباط است! الزم اســت تأکید شود که ایشان در عزل 
و نصب ها، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات دولت، هیچ 
دخالتى نداشته و با مسئوالن و مقامات نیز ارتباط کارى 

یا معنا دارى ندارند.

هدف چینى ها در خلیج فارس 
   دیده بان ایران | نماینده مردم چابهار مى گوید: 
اسناد متقنى دارم که برخى شرکت هایى که مبادرت 
به صید ترال مى کنند، بخش عمده اى از ســهام آنها 
متعلق به چینى هاســت ولى نمایندگان مجلس اجازه 
نمى دهند که خلیج فارس و دریاى عمان آماج هجوم 
شرکت هاى چینى شود. معین الدین سعیدى تصریح 
کرد: طبق آمارها حداقل 10 شــناور گروه کشتیرانى 
کیش و... وجود دارند که چینى ها 49 درصد ســهام 
آنها را در اختیار دارند؛ قطعًا چینى ها براى صید ماهیان 
عادى به خلیج فارس و دریــاى عمان نیامده اند، نیت 
آنها صید ترال است. این در حالى است که آنها فعًال در 

صید ترال مشغول نیستند.

خبرخوان

کافى است در خیابان هاى تهران قدم بزنید تا «پاساژها»، 
«مال ها» و «مجتمع هاى تجارى» انبوهى را ببینید که مثل 
قارچ این سو و آن سو سبز شده اند و البته تقریباً همگى در یک 
ویژگى اشتراك دارند: هیچ کدام رونق ندارند. این در حالى 
اســت که صدها مجتمع تجارى جدید هم در حال ساخت 
هســتند و البته این روند به تهران هم محدود نمى شود و 
مجتمع هاى تجارى در شهرهاى مختلف ایران، آنچنان که 

باید، مشترى ندارند.
این در حالى است که مجتمع هاى تجارى در بسیارى از دیگر 
شهرها و کشورهاى دنیا، از قضا مشترى هاى خاص خودشان 
را دارند. اما چرا در ایران، کاِر مجتمع هاى تجارى پررونقى که 
زمانى همه به دنبال داشتن یک واحد تجارى در آنها بودند، به 
اینجا کشید و آیا این مجتمع ها با مجتمع هاى مشابه در دنیا 

قابل مقایسه هستند؟ مثًال با دبى مال؟
سازندگان «ایران مال» در تهران ادعا مى کنند که این پروژه، 
بزرگ ترین مرکز خرید در جهان بر اســاس معیاِر مساحت 
است. با حدود 1٫95 میلیون مترمربع فضاى تجارى، این ادعا 
پربیراه هم نیست و این مرکز خرید در تهران، بزرگ ترین در 
نوع خود در جهان است. رتبه دوم، با فاصله اى بسیار زیاد، به 
«دبى مال» با حدود 1٫12 میلیون متر مربع تعلق دارد که در 

شهر «دبى» واقع شده است. 
جالب اینکه «مرکز خرید قلب شهر» در اصفهان هم با حدود 
5 میلیون فوت مربع فضاى تجارى، در میان 15 مرکز خرید 

بزرگ در جهان قرار دارد.
با این همه، مساحِت یک مرکز خرید نمى تواند تنها عامل 
برترى آن بر نمونه هاى مشابه باشد. برآوردها نشان مى دهند 
که تنها در سال 2019 میالدى (پیش از همه گیرى کرونا) 
حدود 84 میلیون نفر از «دبى مال» بازدید کرده اند. در واقع، 
این مجتمع تجارى در یکسال به اندازه کل جمعیت ایران 

بازدیدکننده داشته است!
«دبى مال» حدود 1200 فروشــگاه بــا برندهاى مختلف 
دارد و این تعداد دائمًا رو به افزایش است. از طرفى، یکى از 
بزرگ ترین آکواریوم هاى جهان هم در این مجتمع تجارى 
واقع شــده و مشــتریان مى توانند روى قایق هایى با کف 
شیشه اى، روى این آکواریوم قایق سوارى کنند. هتل این 
مجموعه هم حدود 250 اتاق دارد و در سراسر مجتمع، 120 

رستوران مختلف مشغول به کار هستند.
هلدینگ ساختمانى «اعمار»، مالک «دبى مال»اعالم کرده 

که در نیمه نخست سال 2021 میالدى، حدود 560 میلیون 
دالر از محل بازدید گردشگران از این مجتمع تجارى، سود 

خالص داشته است.
اگر این روند تا پایان ســال جارى میالدى به همین شکل 
ادامه داشته باشد، رقم نهایى ســود خالص این شرکت از 
همین یک مجتمع تجارى، مى تواند به حدود 1٫1 میلیارد 
دالر برســد. با قیمت کنونى دالر در ایران، این رقم معادل 
حدود 30 هزار میلیارد تومان اســت، یعنــى ماهانه حدود 
2 هزار و 500 میلیــارد تومان یا روزانه حــدود 83 میلیارد 
تومان ســود خالص. مجتمع هــاى تجــارى در ایران اما 
ظاهراً روندى معکوس را طى مى کنند. متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونى در شهر تهران به حدود 31 میلیون 
تومان رســیده و هر چند اطالعات دقیقى در مورد متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد تجارى در ســطح شــهر تهران و 
یا در سطح کشــور وجود ندارد، مى توان حدس زد که این 
شــاخص، اکنون براى تهران نبایــد از 70 میلیون تومان

 کمتر باشد. قیمت واحدهاى تجارى در مجتمع هاى تجارى 
یا «مال هاى» بزرگ، مى تواند حتى از این هم بیشتر باشد و 
هر چند در عمده این «مال ها»، واحدها به جاى فروش تنها 
اجاره داده مى شوند، باز هم عجیب است که توجیه اقتصادى 

داشته باشند.
اجاره بها در «مال هاى بزرگ»، مى تواند حتى تابع محاسباتى 
دیگر باشد و اینجاست که همه چیز تعجب برانگیز مى شود. 
مثًال، اجازه بدهید فرض کنیم کــه یک واحد تجارى 200 
مترمربعى در یک مجتمع بزرگ تجارى در تهران، قرار باشد 

ظروف آشپزخانه بفروشد.
اگر اجاره بهاى ماهانه (بدون پیش پرداخت یا رهن) به ازاى 
هر مترمربع فضاى تجارى در این مجتمع تجارى به طور 
متوسط حدود 2 میلیون تومان باشد، واحد تجارى مثاِل ما، 

باید ماهانه 600 میلیون تومان به مالک پرداخت کند.
با احتساب هزینه پرسنلى (مثًال براى 5 نفر کارمند)، هزینه 
برق تجارى، مالیات ساالنه و مواردى از این دست، هزینه 

خالص ماهانه این فروشگاه، مى تواند ماهانه به 700 میلیون 
تومان برسد. سئوال اینجاســت: آیا این فروشگاه آن اندازه 

درآمد دارد که به فعالیت ادامه بدهد؟
ظاهراً اینطور نیســت و مشــاهدات میدانى از بسیارى از 
مجتمع هاى تجارى در تهران و شــهرهاى دیگر نشــان 
مى دهد که بسیارى از آنها، اساسًا مشترِى کافى ندارند که 
دخل و خرجشان با هم جور شود. در مقابل، اَبَرمجتمع هاى 
تجارى در کشورهاى همسایه به این دلیل به حیات خود ادامه 
مى دهند که بازدیدکنندگانى خارجى از کشورهاى دیگر هم 
مشترى آنها هســتند. به این ترتیب، به نظر مى رسد براى 
ایرانى که تعداد گردشــگران ورودِى به آن در سال گذشته 
میالدى به صفر نزدیک بوده و در چهار دهه اخیر هم ساالنه 
حداکثر به 5 میلیون نفر رســیده است و صد البته حدود 30 
درصد از شهروندان آن زیر خط فقر مطلق زندگى مى کنند، 
داشتن بزرگ ترین مجتمع تجارى دنیا هیچ افتخارى نداشته 

و نتیجه آن جز ورشکستگى هم نباشد.

چرا مجتمع هاى تجارى ما درمیان بزرگ ترین و بى رونق ترین ها در جهان هستند؟

«مال» ما کجا، «مال» آنها کجا؟!

مرتضى کاردر، شاعر و مدیر نشر هرمس از چرایى استمرار 
فراگیرى شــخصیت «تن تن» و همچنین لزوم ساخت و 
نصب مجسمه هایى از شخصیت هاى ایرانى مثل شخصیت 

«قصه هاى مجید» مى گوید.
وى افزود: در کنار داستان هاى مشــهور دنیا که بعضًا به 
فیلم تبدیل شدند، همیشــه اقالم جانبى مثل مجسمه و 
آدمک دیده مى شود. مثًال یکى از چیزهایى که «تن تن» را 
اینقدر فراگیر کرده و به فراگیرى آن استمرار نیز بخشیده، 
مجسمه هایى است که به عنوان اسباب بازى براى بچه ها 
تولید شده و براى آنان جالب توجه است و ما بسیارى از آنها 
را در کتابفروشــى هاى مان مى بینیم. اما درباره کتاب ها و 
شخصیت هاى ایرانى، خیلى کمتر شاهد چنین چیزهایى 

بوده ایم. 
مرتضــى کاردر در ادامه به اقداماتــى در جهت نمود پیدا 
کردن مشاهیر فرهنگى ایران در جامعه اشاره و بیان کرد: 

در سال هاى اخیر کوشــش هایى صورت گرفته که مثًال 
گاهى در کنار کتاب، محصوالتى تولید مى شــود که این 
محصوالت مى توانند از یــک قاب عکس کوچک چهره 
یکى از یک مشاهیر باشند تا اقالم دیگرى که در کنار کتاب 
قرار مى گیرند. البته کارهاى خیلى اندکى صورت گرفته 
و فکر مى کنم هنوز به تولید انبوه نرســیده است. به نظرم 
جا دارد این اقدامات قدرى انبوه تر و فراگیرتر در دســتور 
کار تولیدکنندگان لوازم جنبى کتاب قــرار بگیرد و فکر 
مى کنم اگر این اتفاق بیافتد، حتمًا استقبال شایانى از آنها 
خواهد شد. کاردر بیان کرد: مى بینیم که در خیلى از جاها 
مجسمه هاى شخصیت هاى مشهور ادبیات دنیا نصب شده 
است. جا دارد که مثًال درباره شخصیت «قصه هاى مجید» 
و دیگر شخصیت هاى ایرانى که بچه هاى چند نسل با آنها 
همراه بوده اند و همچنین درخصوص مشاهیر ایرانى هم 

این اتفاق بیافتد.

راز موفقیت «تن تن»!

براى چندمین بار طى ســال هاى اخیر برخى از رسانه ها 
با انتشار عکسى از کتاب سوم دبســتان سال جدید خبر 
از لباس دار شــدن «دهقان فداکار» داده اند و بعد اینطور 

استدالل کرده اند که اگر او لباس داشته، پس چه چیزى 
را آتش زده است؟

خبرگزارى «مهر» در توضیحى که ســه سال قبل آن را 
منتشر کرده بود درباره این مطلب مدعى شد: اساساً دهقان 

فداکار کت خودش را در آن شب بارانى آتش مى زند، پس 
لباس تنش بوده است. به نظر مى رسد نقاشى که این بار 
براى کتب درسى نقاشى کرده اســت، دهقان فداکار را 
با لباسى ســفید در ذهن ترسیم کرده و همان را 

کشیده است.
گفتنى اســت مرحوم اَزبرعلــى خواجوى که با 
نام «ریزعلى خواجوى» شــناخته مى شود نیز 
در هنگام حیاتش ماجراى شــب عجیب آبان 
1340 را به همین شیوه تعریف کرده است. او در 
مصاحبه هاى مختلف خودش گفته بود که براى 
نجات جان مسافران قطار در برابر سنگ هایى که 
ریل را مسدود کرده بود، مجبور شده ُکت خودش را آتش 
بزند و به ســمت قطار حرکت کند و در نهایت با شلیک 
چند گلوله از تفنگ شکارى، مسئول قطار را متوجه خطر 

پیش رو کند.

یک نکته درباره لباس «دهقان فداکار»

عباس عراقچــى از جملــه چهره هاى مؤثــر در تیم 
دیپلماسى دولت قبل بود که گمان مى رفت به واسطه 
مورد وثوق بودن در مجموعه حاکمیت، در دولت جدید 
نیز جایگاه خــود را حفظ کند. امــا تصمیم دولت چیز 
دیگرى بود و عراقچى رفتنى شــد اگرچه انتصاب وى 
به عنوان دبیر شــوراى راهبردى روابــط خارجى که 
بازوى مشورتى رهبرى در حوزه سیاست خارجى است، 
مشخص کرد که قرار نیست او را از تصمیم گیرى هاى 

این حوزه کنار بگذارند.
اما گفته شده عراقچى در این روزها  دم و دستگاه قابل 
توجهى در وزارت خارجه گرفته و دستى بر آتش آنچه 

تیم دیپلماسى ایران مى گوید و انجام مى دهد، دارد.
ســپردن این مســئولیت و جایگاه به عراقچى قطعًا 
خبر خوبى اســت و مى توان آن را تالشى براى تزریق 
عقالنیت بیشــتر به عملکرد ایران در حوزه سیاســت 

خارجى و مشخصاً مذاکرات هسته اى دانست.

دوپینگ تیم دیپلماسى 

معدنــکاران ایرانــى به دنبــال ســرمایه گذارى در 
کشور افغانســتان اند. آنها معتقدند با روى کار آمدن 
طالبان، شــرایط ســرمایه گذارى در افغانستان بهتر 
شــده و حتى ایران مى خواهد در افغانستان کارخانه

 ذوب آهن بزند.
احمدرضا صفار طبسى، رئیس کمیسیون معدن و صنایع 
معدنى در خراسان رضوى در جلسه کمیسیون معادن 
و صنایع معدنى اتاق ایران به فرصت هاى معدنکارى 
فراسرزمینى در کشورهاى همسایه اشاره کرد و گفت: 
فرصت ســرمایه گذارى در افغانستان فرصت مغتنمى 

است.
صفار طبســى توضیــح داد: ما در زمــان دولت قبلى 
افغانســتان بســیار تالش کردیم وارد بخش معدن 
افغانستان شــویم اما آمریکایى ها به هیچ عنوان اجازه 
ورود به ما نمى دادند. او خاطرنشان کرد: االن وقت ورود 

به بازار افغانستان است. 
عضو اتاق بازرگانى اتاق خراســان رضوى همچنین 
افزود: در حال حاضر، شرایط افغانستان امن تر شده است 
و اگر قبًال نگران مسائل طالبان بودیم، اکنون طالبان 

در افغانستان حکومت مى کنند و این کشور امن است.
با این حــال مهرداد اکبریان، نایب   رئیس کمیســیون 
معدن با اشــاره به ظرفیت هاى افغانســتان، مسائل و 

مشکالت این کشور را برشمرد: افغانستان ذخایر بسیار 
باالیى دارد و معدنکاران ایرانى تمایل دارند در آن کشور 
سرمایه گذارى کنند اما سابقه سرمایه گذارى ایرانیان در 

این کشور خیلى موفقیت آمیز نبوده است.
او یادآورى کرد: به نظر مى رســد در حال حاضر امکان 
سرمایه گذارى شرکت هاى کوچک بخش خصوصى 
در این کشور فراهم نیست و بهتر است شرکت بزرگى 
مانند ذوب آهن به این کشور وارد شود. در حال حاضر 
هم خبر دارم این شرکت اقداماتى را براى آغاز فعالیت 

در افغانستان شروع کرده است.
اکبریان ادامه داد: احتماًال نبود زیرساخت ها در افغانستان 
اهمیت زیادى دارد و به جز این نبود قوانین پخته براى 
سرمایه گذار خارجى هم مشکل بســیار بزرگى است. 
برق، انرژى و جاده در این کشــور هنوز توسعه نیافته 

است.
اکبریان یادآورى کرد:  افغانســتان حــاال روى معادن 
سنگ آهن حســاب کرده است. این کشــور مى تواند 
ساالنه حدود 54 میلیارد دالر درآمد و 500 هزار فرصت 

شغلى فراهم کند.
نایب رئیس کمیسیون با اشاره به نیاز افغان ها به راه هاى 
ترانزیتى ایران، تصریح کرد: افغانستان هم از نظر فنى و 

هم از نظر راه هاى آبى به ایران نیاز دارند.

نگاه ایران به سرمایه گذارى در معادن افغانستان
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حضور 94 کتابفروشى 
در طرح پاییزه کتاب

94 کتابفروشـى اسـتان اصفهان در طرح پاییزه کتاب 
شرکت کردند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
با بیان اینکه این طرح با هدف حمایت از کتابفروشـان 
و دسترسـى آسـان و ارزان دوسـتداران کتـاب برگزار 
مى شـود گفت: 94 کتابفروشـى براى حضـور در طرح 
پاییزه کتاب 1400 از بیستم تا بیست و چهارم آبان ثبت 
نام کردند. حجت االسـالم معتمدى با اشـاره به اینکه 
این طرح درکتابفروشى هاى اصفهان و شهرستان هاى 
اسـتان تا امروز ادامه دارد افزود: در طـرح پاییزه کتاب 
امسال خریداران مى توانند کتاب هاى تالیفى را با یارانه 
20 درصـدى و کتاب هاى ترجمه شـده را بـا یارانه 15 
درصدى از کتابفروشى هاى عضو طرح خریدارى کنند.

کرسى زغالى حادثه آفرید
سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى کاشان گفت: کرسـى زغالى منجر به آتش 
سـوزى در یک منزل مسـکونى شـد کـه ایـن حادثه 
مصدومـى نداشـت. روح ا... فدایى اظهار کـرد: تماس 
تلفنى با مرکز 125 آتش نشـانى، آتش سـوزى در زیر 
زمین منزل مسکونى در بلوار مادر را گزارش کرد که دو 
دستگاه خودرو از تیم هاى اطفاء حریق ایستگاه شماره 
دو این سازمان به موقعیت فرستاده شـدند. وى گفت: 
در بررسـى هاى اولیه علـت حادثه اسـتفاده از زغال به 
صورت ناایمن در گرم کردن کرسـى تخمین زده شد، 
امـا علت دقیق آن توسـط کمیتـه علت یابى سـازمان 

اعالم خواهد شد. 

بایدها و نبایدهاى کرونایى 
سرویس مدارس

راننـدگان سـرویس هاى مـدارس الزم اسـت هـردو 
دز واکسـن را دریافـت کرده باشـند. منوچهـرى مدیر 
عامل سازمان تاکسـیرانى شـهردارى اصفهان گفت: 
استفاده رانندگان سرویس مدارس از ماسک و رعایت 
پروتکل هاى بهداشـتى الزامى اسـت و خانواده ها این 
مـوارد را در نظـر بگیرنـد. پیـش از شـروع همه گیرى 
کرونا حدود 74 هـزار دانش آمـوز در شـهر اصفهان از 
سرویس مدرسه استفاده مى کردند. بیش از 50 شرکت 
حمل ونقل دانش آموزى با بیش از 8 هزار و 500 راننده، 

هم وظیفه جابجایى دانش آموزان را برعهده داشتند.

اصالح 2000 مترشبکه آب  
اموربهره بردارى وتوسـعه آب، در شش ماهه اول سال 
جارى، اقدام به اصالح شـبکه هاى آب روستاهاى چم 
یوسفعلى، کچوئیه، کاهریزوچم نور، رکن آبادوکلیشادرخ 
کرده اسـت. به گزارش روابط عمومـى آبفا لنجان،این 
عملیات به منظورکاهش هدررفت آب وبهبود وضعیت 
آبرسانى ، به طول 1500متر با لوله هایى به قطر63 الى 
110 میلیمتر و از جنس پلى اتیلن انجام شد. گفتنى است 
هزینه اى عملیـات ازمحل اعتبـارات عمرانى وداخلى 
ومشارکت بخشدار باغبادران ودهیارى هاى روستاهاى 

ذکر شده، اجراشده است.

رفع حادثه شکستگى لوله  
شکسـتگى لوله 250 میلیمترى خیابان جـى، چهارراه 
اریسـون برطرف شـد. به گزارش روابـط عمومى آبفا 
منطقه 6 اصفهان، این لوله که از لوله هاى اصلى انتقال 
آب شرب در منطقه بود پس از 10 ساعت و بدون قطعى 
آب ترمیم شد. گفتنى است حادثه بر اثر فرسودگى لوله 

اتفاق افتاده بود.  

کاهش سطح زیر کشت
 سیب زمینى  

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
سطح زیرکشت سیب زمینى کشـت اول امسال استان 
اصفهان حدود دو هزار و 600 هکتار است که نسبت به 
سال گذشته حدود 800 تا 900 هکتار کاهش پیدا کرده و 
علت آن کاهش منابع آبى در اثر کاهش بارندگى، جارى 

نبودن آب در رودخانه و همچنین خشکسالى است.

خبر

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
تا این لحظه هیچ مجوزى بــه هیچ صنعتى در اصفهان 

براى استفاده از سوخت دوم داده نشده است.
مهران زینلیان با اشــاره به وضعیت قرمز آلودگى هواى 
شهر اصفهان و نگرانى اســتفاده صنایع از سوخت دوم، 
اظهار کرد: طى چند روز گذشــته که آلودگى اصفهان 
در وضعیت قرمز قرار داشــت، هیچ یک از صنایع استان 
اصال از سوخت دوم اســتفاده نکردند و در این خصوص 

هماهنگى و مکاتبات الزم صورت گرفته است.
وى با بیان اینکه با توجه به افزایــش آلودگى هوا طى 
روزهاى چهارشــنبه و پنجشــنبه تمهیدات الزم براى 

کاهش آلودگى هوا پیش بینى شده است، گفت: قرار است 
دستگاه هاى مربوطه شــرایط آلودگى را به طور مداوم 
رصد کنند و به محض اینکه شاخص ها از مرز مجاز عبور 
کند، هشدارها و اخطارهاى الزم را به شهروندان خواهیم 
داد.معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
درباره آلودگى کوره هاى آجرپزى نیز توضیح داد: تاکنون 
براى کاهش ساعات کارى به حدود 50 کوره آجرپزى در 

اصفهان اخطار داده شده است.
وى درباره احتمال تعطیلــى ادارات با توجه به وضعیت 
قرمز آلودگى هوا نیز، گفت: در حال حاضر در دستور کار 

ستاد آلودگى هوا اصفهان تعطیلى ادارات مطرح نیست.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: نصب چراغ هاى 
اضافى، زنون (غیراستاندارد و خیره کننده)، انواع چراغ هاى 

LED و چشمک زن بر روى خودرو ممنوع است.

ســرهنگ  محمدرضا محمدى افزود: یکى از علت هاى 
غیرقانونى بودن استفاده از چراغ هاى زنون ایجاد خیرگى 
در رانندگان و یا حتى در برخى موارد و در افراد کهنســال 
موجب کورى مقطعى شده که این امر احتمال وقوع تصادف 
را افزایش مى دهد. وى تصریح کرد:بیش از 57 هزار دستگاه 
خودرو در هشت ماهه امسال به دلیل نقص سیستم روشنایى 
در معابر درون شهرى استان جریمه شدند که بخش قابل 
توجهى از این آمار به علت استفاده از چراغهاى زنون بوده 

است.رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان بیان 
کرد: برابر با بند الف ماده 10 قانون رســیدگى به تخلفات 
رانندگى، درخصوص چراغ هاى غیراستاندارد زنون؛ عالوه 
بر ضبط پالك اصلى خــودروى متخلف و تحویل پالك 
تعمیرى، براى رفع نقص و پاکسازى خودرو از این نوع چراغ 
اقدام  مى شود.وى همچنین از برخورد قضایى با صنوفى که 

به نصب چنین تجهیزات غیرمجازى اقدام کنند خبر داد.
ســرهنگ محمدى اظهارداشــت: برخى از کامیون ها و 
اتوبوس ها از نوارهاى شبرنگ براى تعیین محدوده وسایل 
نقلیه خود استفاده مى کنند که این امر مجاز بوده و در کاهش 

تصادفات موثر است. 

جریمه 57 هزار دستگاه خودرو 
به دلیل نقص چراغ

هیچیک از صنایع اصفهان 
مجوز استفاده از مازوت ندارند

مدیرکل مخابرات منطقــه اصفهان گفت: تاکنون 
"دفتر حفاظت در برابر اشعه" سازمان انرژى اتمى 
و "وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات" گزارشــى 
مبنى بــر ایجاد آالیندگى توســط دکل هاى تلفن 

همراه اعالم نکردند.
در هفته هاى گذشته شــایعاتى مبنى بر اثرگذارى 
منفى آنتن هاى BTS مخابرات استان بر سالمتى 
افراد، در فضاى مجازى  منتشر شده است. دکل هاى 
مخابراتى دکل هایى هســتند که بــراى مقاصد 
مخابراتــى از قبیل نصب دیش هــاى مایکروویو، 
آنتن هاى رادیو، تقویت آنتن هاى موبایل، آنتن هاى 

بیسیم و… استفاده مى شود.
اســماعیل قربانى در گفت وگو با ایرنــا، افزود: بر 
اساس مصوبه مجلس شــوراى اسالمى تنها نهاد 
"دفتر حفاظت در برابر اشــعه مرکــز نظام ایمنى 
هسته اى کشور" مرتبط با ســازمان انرژى اتمى و 
"وزارت ارتباطــات و فناورى اطالعــات" به اتفاق 
مى توانند در مورد مباحث مرتبط به بهداشت محیط 
دکل هاى مخابراتى اعالم نظر کنند و سایر مراکز 
و نهادها، مرجع علمى و قانونى براى اعالم نظر در 

این خصوص نیستند.  
وى ادامه داد: هر شــهروندى که نگرانى نســبت 
به اشــعه دکل یا دکل هاى مخابراتى مشــخصى 
دارد مى تواند به ســازمان تنظیم مقررات رادیویى 
مراجعه کند و این سازمان با ارجاع موضوع به "دفتر 
حفاظت در برابر اشــعه مرکز نظام ایمنى هسته اى 
کشور" مرتبط با سازمان انرژى هسته اى آزمایش و 

بررسى هاى الزم را انجام مى دهد.
به گفته وى در بررســى هاى انجام شــده تاکنون 
مــوردى از وجود چگالــى بیش از حد اســتاندارد 
تشعشــعات امواج دکل هاى مخابراتى در استان 

اصفهان گزارش نشده است.
مدیرکل مخابرات منطقه اصفهــان تصریح کرد:  
اظهارنظرهاى غیر کارشناســى در مــورد امواج 
دکل هاى مخابراتى ارزشــى ندارند و تنها موجب 
نگرانى شهروندان مى شود، بنابراین راه حل نهایى 
براى کاهش ایــن نگرانى ، شفاف ســازى اثرات 
هرگونه امواج بر شهروندان از سوى سازمان هاى 

مرتبط است تا بازار شایعات از رونق بیفتد.
قربانى تاکید کرد: در قانون مصوب مجلس شوراى 
اسالمى در مورد مسایل مرتبط با بهداشت محیط 
دکل هاى مخابراتى حتى به نام سازمان هایى مانند 
محیط زیست یا علوم پزشکى و سازمان هاى دیگر 

اشاره نشده است.
وى افزود: سازمان تنظیم مقررات رادیویى به عنوان 
نماینده وزارت ارتباطات و فنــاورى اطالعات در 
همه مناطق کشــور داراى نماینــده و تجهیزات 
پیشرفته اســت و موضوع بررســى قدرت امواج 
رادیویى دکل هاى، مخابراتى از طریق این سازمان 

قابل پیگیرى است.
وى بابیــان اینکــه دکل هاى مخابــرات منطقه 
اصفهان، براى توسعه شــبکه تلفن همراه به کار 
مى روند و کاربرد دیگــرى ندارند، افــزود: مردم 
مى توانند اطالعــات دکل هــا را از مخابرات و یا 
ســازمان تنظیم مقررات رادیویــى دریافت کنند، 
همه دکل هاى، شرکت مخابرات پالك توضیحات 
مشخص و نصب شده دارند و تفکیک آن ها براحتى 

امکان پذیر است.
وى افزود: دکل هاى متعددى در ســطح کالنشهر 
اصفهان وجود دارند که از بیشتر آن ها براى ارتباط 
"اینترنت بیسیم“ استفاده مى شــود و ارتباطى به 
شــرکت مخابرات ندارند و متعلق به شرکت هاى 
مجوزدار فعال درزمینه اینترنت بیســیم هســتند 
که مجوز فعالیتشان را از ســازمان تنظیم مقررات 

رادیویى دریافت کرده اند.
وى ادامه داد: بیشــتر دکل هاى شرکت مخابرات 
منطقه اصفهان مربوط به ســایتهاى تلفن همراه 
است و تعداد کمترى هم براى برقرارى ارتباط بین 
ســایت ها و مراکز اصلى تلفن همراه کاربرد دارد. 
قربانى افزود: بــراى افزایش ظرفیــت و کیفیت، 
خدمات شــبکه همراه در اصفهان نیاز به افزایش 

تعداد دکل هاى BTS وجود دارد.
■■■

در همین پیوند، رییس مرکز بهداشت محیط علوم 
پزشکى اصفهان گفت: امواج دکل هاى رادیویى و 
مخابراتى ارتباطى با سازمان انرژى اتمى ندارد، کار 
با اشعه به این ســازمان مربوط مى شود و معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به عنوان 
یک نهاد نظارتى، با پیشــرفته ترین دستگاه ها قادر 
به چگالى سنجى امواج رادیویى و الکترومغناطیسى 

است.
ســید مهدى میرجهانیان، افزود: بــراى دکل ها و 
نهادهاى الکتریکى که میدان الکتریکى به نسبت 
قوى تولید مى کنند، قوانین و پروتکل هایى وجود 

دارد.
وى ادامه داد: مرکز بهداشت محیط دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان، از طریق اســتعالم و پاسخ به 
مراجــع قانونى آمادگى آزمایش، چگالى ســنجى 
امواج دکل هاى مخابراتى و حتــى خطوط انتقال 
نیروى برق را دارد و تاکنون بارها در موارد شکایت 
از دکل هاى مخابراتى کــه از مراجع قانونى به این 
مرکز ارجاع شده اســت، دکل ها را مورد آزمایش و 

نتایج را به مراکز قانونى اعالم کرده ایم.
میرجهانیان تصریح کرد: مرکز بهداشــت محیط و 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، 
مجهز به پیشرفته ترین دستگاه هاى چگالى سنجى 
امواج است که در سایر دانشگاه هاى علوم پزشکى 

کشور موجود نیست.

مدیرکل آموزش  و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
بیــش از 3000  مدرســه در اســتان در دوره هاى 
مختلف تحصیلى مجــوز فعالیت حضورى دریافت 
کرده اند که فعالیت آموزشــى و تربیتــى آنها صرفًا 
به صورت مجازى نخواهد بود و به صورت ترکیبى و با 
گروه بندى دانش آموزان براى حضور در مدرسه انجام

 خواهد شد.
محمد اعتدادى اظهار داشــت: مدارس موظف اند 
متناسب با امکانات و قابلیت هاى خود براى بازگشایى 
کالس ها به صورت حضورى اقــدام کنند که مدیر 
مدرسه و شوراى مدرسه براى حضور دانش آموزان 

در کالس ها نقــش کلیدى دارنــد، برنامه آموزش 
حضورى باید به اطالع اولیا و دانش آموزان برسد و 
آنها باید بدانند چه روزها و در چه ساعت هایى کالس 

به صورت حضورى برگزار مى شود.
مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: 
قرار نیست همه دانش آموزان به صورت هم زمان در 
مدرسه حاضر شوند و با گروه بندى در قالب کالس 15 
نفره مورد آموزش قرار مى گیرند، ضمن اینکه پیگیر 
هستیم چه مدارسى هنوز مجوز بازگشایى حضورى 
دریافت نکرده اند تا با رفع همه موانع و نواقص مجوز 

آنها نیز صادر شود.

باالخره BTS در اصفهان آالیندگى دارد؟

3000 مدرسه در استان اصفهان مجوز فعالیت دارند 

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از اجراى طرح 
ضربتى واکسیناســیون با عنوان شهداى سالمت خبر 

داد.
شاهین شیرانى پیرامون طرح ضربتى پوشش حداکثرى 
واکسیناسیون با عنوان شهداى سالمت اظهار داشت: 
نباید فراموش کنیم که یک زمانى در کشور واکسن نبود 
و کرونا به اقتصاد کشور لطمه زد و شهروندان ما با مبالغ 

عجیب در کشورهاى همسایه واکسن مى زدند.
وى افزود: چند ماهى در کشور واکسن وجود نداشت اما 
االن به وفور یافت مى شود، وقتى از تعداد واکسن کم به 
واردات خوب رسیدیم ابتدا شیب واکسیناسیون به شدت 
باال رفت اما طى یکى دو ماه گذشته مجدداً این شیب 

نمودار کاهش یافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص عدم 
واکسیناســیون درصدى از جامعه تصریح کرد: بعضى 
از واکسن مى ترســند، بعضى ها به قول خودشان وقت 
نداشتند یا دسترسى سختى داشتند و برخى نیز اعتقادى 

به واکسن ندارند.
وى در خصوص طرح واکسیناسیون شهداى سالمت 
گفت: واکسن حفاظت فردى ایجاد مى کند، کسى که 
واکســن زده احتمال گرفتن کرونا دارد اما این احتمال 
بسیار پایین تر از افراد دیگر است و اگر در صورت تزریق 
مبتال نیز شود شدت کمترى از ابتالء را تجربه مى کند و 
اگر در معدود نفراتى شدت بیمارى افزایش یافت احتمال 

مرگ و میر به شدت کاهش مى یابد.

شــیرانى با تاکید بر اینکه واکسن کرونا هم پیشگیرى 
است هم درمان، اضافه کرد: واکسن هاى دیگر مثل کزاز 
و آنفوالنزا صرفًا جنبه پیشگیرى دارد اما واکسن کرونا 
عالوه بر پیشــگیرى در صورت ابتالء شدت بیمارى را 

کاهش مى دهد.
وى خاطر نشان کرد: با وجود تأثیرات شگرف واکسن 
شیب افزایش تعداد افراد واکسینه کمتر از دو دهم درصد 
در روز است، این در حالى است که پیک ششم در آمریکا 
و روســیه رخ داده و باید جامعه قبل از پیک ششــم در 

حدود 90 درصد ایمن شده باشد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان اینکه 
واکسیناسیون 70 درصدى مصونیت جامعه را در پیش 
ندارد، اضافه کرد: در اســتان اصفهان ظرفیت تزریق 
روزانه 150 هزار دوز واکسن وجود دارد، روزانه 20 تا 25 

هزار واکسن تزریق مى شود.
وى با اشاره به طرح واکسیناســیون ضربتى شهداى 
ســالمت تاکید کرد: این طرح که با همکارى ســپاه 
صاحب الزمان انجام مى شــود به صــورت فرد محور، 
محله محور، سازمان و اداره محور و شغل محور انجام 
مى شود و در آن شناسایى محله ها و سازمان ها با درصد 
واکسیناسیون کم و ایجاد شرایط براى تزریق واکسن 

آنها مدنظر خواهد بود.
شیرانى با اشاره به ایجاد سامانه شناسایى افراد واکسن 
نزده ادامه داد: ســامانه اى در اصفهان در روزهاى اخیر 
ایجاد شده که در آن افراد واکســینه بر اساس شغل و 

محل کار و زندگى شناسایى مى شوند تا اقدامات براى 
واکسینه شدن این افراد به نحو بهترى پیگیرى شود.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در خصوص 
شهرستان ها با کمترین و بیشترین پوشش واکسن ابراز 
داشت: شهرستان بویین و میاندشت با پوشش بیش از 
90 درصد بیشترین پوشش و شهرستان هاى فالورجان، 
اصفهان، خمینى شــهر، نجف آباد و برخوار با پوشش 
کمتر از 75 درصد کمترین پوشش واکسن را داشته اند.

وى با تاکید بر اینکه دســت مردم بــراى انتخاب نوع 
واکسن باز است، تصریح کرد: قرار است براى پوشش 
بهترین واکسیناسیون بحث توجیه سازى مردم با کمک 
معتمدین محل انجام شود، همچنین در بحث مدارس 
لیست مراکز آموزشى با کمترین پوشش ارائه شده که 
اقدامات براى پوشــش این نوع مــدارس نیز در حال 

انجام است.
شیرانى در خصوص بازگشایى ورزشــگاه ها گفت: تا 
کنون ابالغى در خصوص حضور هواداران در ورزشگاه 
به علوم پزشکى اصفهان نشده اســت، ما مى خواهیم 
ورزشگاه ها باز شود اما نه مثل مســابقه که در تهران 
پخش شد که در ورزشگاه بزرگ آزادى تمام جمعیت در 

سکوهاى محدود جمع شده بودند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در خصوص 
تزریق دوز سوم واکسن کرونا گفت: این امر بر اساس 
ابالغ کشور براى کادر درمان و ســالمندان باالى 60 

سال با فاصله 4 ماهه از دوز اول انجام مى شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى: واکسن نزده ها توجیه مى شوند

اجراى طرح ضربتى
 واکسیناسیون در اصفهان

رئیس اتحادیه پوشــاك اصفهان با بیــان اینکه تولیدات پارچــه اصفهان از 
زمان هاى گذشته قابل رقابت با برترین مراکز نساجى جهان بوده است، گفت : 
اکنون نیز با وجود طراحان و کارشناسان متبحر این شهر، صنعت پوشاك آن در 

جایگاه برترى قرار گرفته است .
ابراهیم خطابخش اظهار کرد: دوخت هایى که توسط دوزندگان شهر اصفهان 
انجام مى گیرد با دوخت ترکیه قابل رقابت است و اگر در طراحى لباس، نکاتى 
مانند طراحى، رنگ، سایزبندى و الگوسازى مورد توجه قرار گیرد، کمبودى در 

این بخش نخواهد بود.
وى افزود: اصفهان حتى مى تواند قطب صنعت مد و لباس کشور شود. در عرصه 
نساجى، پوشاك و طراحى لباس توانمند هستیم و مى توانیم با رقباى خارجى 
رقابت کنیم، اما در برخى زمان ها ســؤ مدیریــت و ناهماهنگى هایى به وجود 

مى آید که مانع تصمیم گیرى هاى صحیح مى شود. 
رئیس اتحادیه پوشاك اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت اعتماد به تولیدکننده 
و فعال داخلى مى توانیم اجناس و کاالهایى بهتر از مشابه هاى وارداتى آن تولید 
کنیم؛ موضوعى که اغلب فعاالن این عرصه ادعــاى آن را هم دارند و کامًال 
صحیح اســت و قطعًا مصرف کننده ها هم این موضوع را به راحتى تشخیص 

مى دهند.  

به دنبال بارش ســنگین 
برف در فریدونشهر، یکى 
از ایســتگاه هاى پمپاژ آب 
شرب این شهر دچار حادثه 
شــد که با تــالش اکیپ 
حوادث آبفا و اداره برق این 
شهرســتان، این مشکل 
بدون قطعى آب مشترکین 

برطرف شد.  
بنا بر این گزارش با ایجاد صداى ناهنجارى ایستگاه پمپاژ شماره 2 چشمه لنگان دچار حادثه 

شده و از مدار خارج شد.
در پى این اتفاق بالفاصله اکیپ هاى آبفاى شهرستان به محل اعزام شده و موضوع را مورد 
بررسى قرار دادند که پس از بررسى، مشکل از ترانس برق تشخیص داده شد لذا اکیپ حوادث 
اداره برق نیز به محل آمده و طى عملیات رفع حادثه، ترانــس برق جدید تأمین و تعویض و 

مجدداً برق سراسرى به این ایستگاه پمپاژ متصل شد.
در این مدت اکیپ هاى حوادث آبفا، دیزل ژنراتورهاى مستقر در محل را در مدار بهره بردارى 
قرار دادند و پس از اتمام عملیات تعویض، مجدداً تاسیسات را به برق سراسرى متصل کردند.

دوخت اصفهان
 با ترکیه قابل  رقابت است

برف، ایستگاه  پمپاژ آب را 
از مدار خارج کرد 
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اصغر فرهادى در آثارش جداى از فیلمنامه، در پردازش شخصیت ها نیز نقش  بسیار 
مهمى دارد. شخصیت هاى قوام یافته و دراماتیک شده اى که این فرصت را به بازیگر 

مى دهد تا خودش را نشان دهد.
برخى از این بازیگران مثل سحر دولتشــاهى با آثار اصغر فرهادى معرفى و شناخته 
شدند و برخى دیگر مانند ساره بیات و امیر جدیدى وجوه دیگرى از بازیشان به نمایش 
درآمد و حاال تبدیل به بازیگرانى شدند که شهرت دارند، اما برخى از آن ها مانند پیمان 

معادى و شهاب حسینى در سطح بین المللى هم به شهرت رسیدند.

بیشترین همکارى با اصغر فرهادى
اولین بار ترانه علیدوستى را در فیلم سینمایى «من ترانه 15 سال دارم» با کارگردانى 
رسول صدر عاملى شناختیم دخترى جوان که تازه پا به سینما گذاشته بود و با بازى در 
اولین فیلم سینمایى برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن در جشنواره بیستم فجر 
شد. علیدوستى پیش از همکارى با صدرعاملى و در اولین کارش به شهرت رسید اما 
همکارى با فرهادى نقطه متفاوتى در کارنامه کارى او بود که باعث شد وجوه دیگرى 
از بازى این هنرمند به نمایش در بیاید. در میان تمام بازیگرانى که تا کنون در کارهاى 
فرهادى حضور داشته اند، ترانه علیدوستى در میان پرکارترین ها است.، او در چهار کار 
«شهر زیبا»، «چهارشنبه ســورى»، «درباره الى» و «فروشنده» بازى کرد و در هر 

فیلم جنبه متفاوتى از بازى خود را به نمایش گذاشت.

فرهادى 2 نویسنده  را بازیگر کرد
فیلم سینمایى «درباره الى» را مى توان نقطه عطفى در کارنامه فیلمسازى فرهادى و 
البته شروعى بر کارنامه بازیگرى پیمان معادى و مانى حقیقى به شمار آورد.  فرهادى 
با این فیلم مانى حقیقى و پیمان معادى را که پیش از آن فقط کارگردان و نویســنده 

بودند مقابل دوربین آورد. 
مانى حقیقى تا پیش از بازى در فیلم «درباره الى»، به عنوان کارگردان و نویسنده بین 
اهالى سینما شناخته شده بود چون او تنها یک بار آن هم در سن هفت سالگى در فیلم 
«اسرار گنج دره جنى» مقابل دوربین پدربزرگش یعنى ابراهیم گلستان رفته بود و بعد 
از آن هم فیلم هاى «آبادان»، «کارگران مشغول کارند»، «کنعان» را کارگردانى کرد و 
در نوشتن فیلمنامه «چهارشنبه سورى» با فرهادى همکارى کرد. فعالیت مانى حقیقى 
به عنوان بازیگر، از پروژه «درباره الــى» کلید خورد. او به عنوان یک چهره جدید در 

زمینه بازیگرى به مخاطبان معرفى شد. 

نتیجه مثبت «جدایى نادر ازسیمین» 
فیلم «درباره الى» باعث شده بود تا فرهادى نامش در جهانى شنیده شود اما «جدایى 
نادر از سیمین» این کارگردان را به شهرت جهانى رســاند. همچنین پیمان معادى 
پس از بازى در «جدایى نادر از ســیمین» تبدیل به یک بازیگر بین المللى شــد و 
جایزه هاى زیادى به دست آورد. پیمان معادى تا قبل از «درباره الى»، فیلمنامه نویس 
بود و فیلم نامه  فیلم هاى «آواز قو»، «عطش»، «شــام عروسى» و «کافه ستاره» را 
نوشته بود. او پس از بازى در «درباره الى» و «جدایى نادر از سیمین» مسیر جدیدى 

را مقابل خود دید.
بازى در «جدایى نادر از سیمین» نه تنها باعث شهرت بین المللى پیمان معادى شد، 
بلکه بابک کریمى را هم دوباره به عرصه تصویر بازگرداند و باعث شهرت آن ها شد. 

ساره بیات نیز با این فیلم به یک جایگاه متفاوتى از بازیگرى رسید.
ساره بیات تا قبل از بازى در «جدایى نادر از ســیمین»، بازیگر مطرحى نبود. نقش 
ســاره بیات در قالب زنى رنج کشیده و از طبقه فرودســت جامعه در «جدایى نادر از 
سیمین» متمایز از دیگر نقش هایش بود و او را خیلى سریع به نقطه اوج رساند. او بعد 
از بازى در «جدایى نادر از ســیمین» به عنوان یکى از بازیگران زن اصلى سینماى 

ایران شناخته شد.

«فروشنده»  و بین المللى شدن شهاب حسینى
تجربه همکارى مشترك حســینى و فرهادى در دو فیلم ســینمایى باعث شهرت 
بین المللى شهاب حسینى شــد. این بازیگر براى بازى در «فروشنده» برنده جایزه 
بهترین بازیگر جشنواره فیلم کن شد. در این فیلم فرید سجاد حسینى نیز یکى دیگر از 
بازیگرانى بود که بازیش بسیار مورد توجه قرار گرفت و از آن پس در فیلم و سریال هاى 
مختلفى ایفاى نقش کرد. این فیلم با دریافت جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسى زبان 

خود فرهادى را هم بیش از پیش به شهرت رساند. 
فرید سجادى حسینى، ســال ها در سینماى ایران فعالیت داشــته؛ بازیگرى کرده، 
کارگردان بوده و تجربه دستیارى دارد اما با «فروشنده» به شهرت رسید و بعد از این 
فیلم سینمایى مســیر بازیگرى او به طور کامل تغییر کرد چون بعد از «فروشنده» با 
چند پیشنهاد متفاوت مواجه شد. او تجربه بازى در فیلم هاى «ایتالیا ایتالیا» و «آذر» 

را داشت.

شانس امیر جدیدى براى دریافت اسکار
جدیدترین فیلم سینمایى فرهادى که «قهرمان» نام 
دارد یک بازى متفاوت و یک رویه جدید از 
بازیگرى امیر جدیدى را به نمایش 
گذاشــته تا جایى کــه فینبرگ، 
منتقد سرشناِس هالیوود ریپورتر، 
امیر جدیــدى را در گروه ســوم 
پیش بینى هاى خــود از نامزدهاى 
بهترین بازیگر نقــش اول مرد در 
کنار فیلیپو اســکاتى، آنتونى راموس، 
تیم راث براى اســکار معرفى مى کند. 
«قهرمان» نه تنها شــکل تازه اى 
از بازى جدیــدى را به تصویر 
کشیده، بلکه بازیگر جوانى 
به نام ســحر گلدوست 
را بــه ســینماى ایران 

معرفى کرده است.

از پیمان معادى و شهاب حسینى تا ساره بیات

بازیگرانى که با اصغر فرهادى 
سوپراستار شدند

بازگشت«زوجى نو» 
به آنتن شبکه 3 

ملیکا زارعى: اجرا کردن بدون بچه ها 
خیلى برایم سخت  است

ترس ها و نگرانى هاى 
«خاله شادونه»

فصل دوم «زوجى نو» در حالى به آنتن برگشــت 
که همچون ســرى گذشــته تمرکــز برنامه بر 
فرهنگسازى ازدواج ساده و ترویج سبک زندگى 

ایرانى اسالمى است.
این برنامه که با محوریت توجه به بنیان خانواده، 
ایجاد روحیه شادابى و تشویق جوانان به ازدواج و 
تشکیل خانواده و همچنین آموزش مهارت هاى 
زندگى تهیه و تولید مى شود، قصد دارد تا در قالب 
آیتم هاى جذاب، شــاد و مفرح ساعات خوشى را 

براى خانواده ها به همراه بیاورد.
فصل دوم این برنامه به تهیه کنندگى حامد خانى 
و همچنان با اجراى باربد بابایى مجرى با ســابقه 

سیما پخش خود را آغاز خواهد کرد.
زوجى نو که محصول گروه اجتماعى شــبکه سه 
سیماست در فصل جدید در بخشــى از آیتم ها با 
تغییراتــى همراه بوده و بخش هــاى پرطرفدار و 
جذاب در قالب و فرمى جدید بــه مخاطبان ارائه 

مى شود.
فصــل دوم زوجى نــو از دوم آذرمــاه، هرهفته 
سه شنبه ها و چهارشنبه ها بعد از خبر ساعت 22 از 

شبکه سه سیما روى آنتن خواهد رفت. 
پیش از این گفته شــده بود: برنامه "زوجى نو“، به 
دلیل موضوع ازدواج و فضاى بانشــاطى که دارد، 
با فضاى شبکه  سه تناسب داشته و مورد استقبال 

مخاطبان قرار گرفته است. 
در ســرى جدید «زوجى نو» نیز مانند سرى قبل، 
تمرکز برنامه بر فرهنگ سازى براى ازدواج ساده 
و به هنگام و ه مچنین ترویج سبک زندگى ایرانى 

اسالمى است.

ملیکا زارعى درباره اسم «خاله شادونه» و ترس ها، 
نگرانى ها و ناراحتى هایش بــا رادیو صبا صحبت 
کرد و گفت: خیلى اجرا کردن بدوِن بچه ها برایم 

سخت است.
ملیکا زارعى معــروف به خاله شــادونه مجرى 
برنامه هاى کودك اســت. وى متولــد 1365 در 
تهران است. او از سال سوم دبستان فعالیت هنرى 
خود را با اجرا در برنامه تازه ها از شبکه 2 آغاز کرد 
و در سال 1382 در ســریال «دوران سرکشى» 
یک ســکانس بازى کرد و بعد در مجموعه «مهر 
خاموش» بازى کرد و از ســال 1383 همزمان با 
قبولى در دانشگاه به عنوان مجرى برنامه کودك 
و با نام خاله شادونه مشــغول به کار شد. به خاطر 
صداى کودکانه اش خیلــى زود در دل بچه ها جا 

باز کرد.
ملیکا زارعى از شــروع کار در این حرفه صحبت 
کرد و توضیح داد: براى اولین بار در ســال 1373 
در برنامه «تازها» کارى از گروه کودك ونوجوان 
شبکه دو سیما در تلویزیون شروع به کار کردم و 
بعد مجموعه مهر خاموش و متهم گریخت را بازى 
کردم. االن مى خواهم فقط مجرى برنامه کودك 
باشم چون دوست دارم با تصویر خاله شادونه در 

ذهن کودکان باقى بمانم.
مجرى این برنامه درباره اســم "خاله شادونه" به 
عنوان مجرى برنامه کودك پرسید چرا اسم  خاله 
شادونه براى شما انتخاب شد؟ او این چنین پاسخ 
داد: در این برنامه به دنبال اســمى فانتزى براى 
مجرى بودیم که پیام آور شــادى و دوستى براى 
بچه ها باشد به نظرمن این اسم خوبى است و در 
کنار آن هم به دنبال مجرى شاداب و خوشرویى 
بودند که من به خاطرخوشرویى و خنده هایم براى 

اجراى این برنامه انتخاب شدم.
مجــرى برنامه کــودك در خصوص عشــق و 
عالقه اش به کودکان گفــت: از دوران کودکى، 
بچه هاى کوچکتر از خودم را دوست داشتم و عاشق 
بچه ها هســتم و با آنها ارتباط دوستانه دارم  اما از 
زمانى که مادر شــدم این حّس مادرى به عشق و 
عالقه من افزود و حّس بهترى در کنار بچه ها دارم.

وى در ادامه گفت: االن که به خاطر کرونا مجبورم 
بدون حضور بچه ها برنامه را اجــرا کنم، این کار 
برایم سخت تر اســت چون من از بچه ها انرژى 
مى گیرم. وقتى در کنار بچه ها هستم خودم را در 
دوران کودکى مى بینم و فکر مى کنم هنوز بچه ام 

و این حس روى اجراى من مؤثر است. 

جدید در او به عنوان یک چهره به عنوان بازیگر، از پروژه «درباره الــى» کلید خورد.
شانس امیر جدیدى براى دریافت اسکارزمینه بازیگرى به مخاطبان معرفى شد. 

جدیدترین فیلم سینمایى فرهادى که «قهرمان» نام
داررد یک بازى متفاوت و یک رویه جدید از
بازیگرى امیر جدیدى را به نمایش
گذاشــته تا جایى کــه فینبرگ،
منتقد سرشناِس هالیوود ریپورتر،
امیر جدیــدى را در گروه ســوم
از نامزدهاى پیش بینى هاى خــود
بهترین بازیگر نقــش اول مرد در
کنار فیلیپو اســکاتى، آنتونى راموس،
تیم راث براى اســکار معرفى مى کند.
«قهرمان» نه تنها شــکل تازه اى
از بازى جدیــدى را به تصویر
کشیده، بلکه بازیگر جوانى
به نام ســحر گلدوست
را بــه ســینماى ایران

است. معرفى کرده

ملیکا ز
خ

ترس
»

و به هنگا
اسالمى اس

ملیکا زارع
نگرانى ها

کرد و گفت
سختاس
ملیکا زارع
برنامه هاى
تهران است
ا خود را با
سال و در
یک ســک
خاموش»
قبولى در
و با نام خا
صداى کو

باز کرد.
ملیکا زارع
کرد و توض
در برنامه
شبکه دو
بعد مجمو
کردم. اال
باشم چون
ذهن کود

مجرى این
عنوان مج
شادونه بر

کاظم هژیرآزاد، بازیگر باســابقه مى گوید: کار که 
باشد، خیال آدمى از خیلى جهات راحت است و اى 
کاش همیشه کار باشــد. او هرچند دلتنگ حضور 
روى صحنه است ولى فعال ترجیح مى دهد از تئاتر 

دور باشد تا وقتى شرایط بهتر شود.
این بازیگر تاکید مى کند که در شــرایط دشوارى 
مانند همه گیرى کرونا، دولت ها هســتند که باید 
چراغ تئاتر را روشــن نگه دارند و در وهله بعد، این 

مسئولیت بر عهده عوامل اجرایى تئاتر است.
او درباره فعالیت خــودش در تئاتر مى گوید: تئاتر، 
وقت گیر اســت و از طرف دیگر تمرین تئاتر باید 
طورى باشــد که بتوان پروتکل هاى بهداشــتى 
را رعایت کرد. بنابراین آماده ســازى تئاتر در این 
شرایط، خیلى مشکل اســت بخصوص که ما هم 
در این سن و ســال ضربه پذیریم و ببینید در این 
مدت چه تعداد هنرمند به خاطر کرونا از دست مان 
رفته اند؛ از پرویز پورحسینى تا کریم اکبرى مبارکه 
و عزت ا... مهرآوران و دیگران. پس باید همچنان 

مراعات کنیم.
هژیرآزاد ادامــه مى دهد: امیدوارم بعــد از کرونا 

فرصتى باشــد تا با خیال راحت کار کنیم 
و شــرایط هم طورى باشــد که 

تماشاگران مجبور نباشند براى 
رعایت اصــل فاصله گذارى 
اجتماعى در سالن هاى تئاتر 

با فاصله بنشینند.
ایــن بازیگر پیشکســوت با 

تاکید بــر لــزوم حمایت 

دولت ها از تئاتر در شــرایط ســختى مانند کرونا 
خاطرنشان مى کند: دولت باید از کارهایى که مجوز 
اجرایشان را صادر کرده، حمایت کند و متناسب با 
بلیت هاى خریدارى شــده، به آنان کمک هزینه 
بپردازد. باید براى حمایت از تئاتر و زنده نگه داشتن 

آن چنین اقدام هایى انجام بدهد.
هژیرآزاد یادآورى مى کند کــه تئاتر در همه جاى 
دنیا همواره نیازمند حمایت هاى دولتى اســت و 
مى افزاید: در وهله اول دولت ها هســتند که باید 
چراغ تئاتر را روشــن نگه دارند آن هم در شرایط 
سختى مانند کرونا و در مرحله بعد، این وظیفه بر 

عهده عوامل و گروه هاى نمایشى است.
او که ایــن روزها مشــغول بازى در دو ســریال 
تلویزیونى اســت، اضافه مى کند: در سریال «بى 
نشــان» به کارگردانى راما قویدل و «تمام رخ» 
بازى مى کنم . هر دو سریال همزمان با هم ساخته 
مى شــوند ولى براى حضور در هر دو هماهنگى 

کرده ایم تا مشکلى پیش نیاید.
کاظم هژیرآزاد در پایان مى گوید: کار که باشــد، 
خیال آدمى از خیلى جهات راحت است. امیدوارم 
همیشه کار باشــد و امیدوارم همه مردم از جهت 
کرونا، امنیت بیشترى داشــته باشند و ما 
هم در کنار دیگر هموطنان مان، روزگار 

بهترى داشته باشیم.
هژیر آزاد چندى پیش با سریال «زخم 
کارى» به کارگردانى محمد حســین 
مهدویان در شــبکه نمایــش خانگى 
حضور داشــت که بازى اش در 
این مجموعه مورد توجه قرار 

گرفت.

در حالى کــه تبلیغــات محیطى رئالیتى شــوى 
«جوکر» در جاى جاى شــهر به چشم مى خورد، 
تاریخ دقیق پخش قســمت اول از  نخستین گروه 

این «مهمانى خاص!» مشخص  شد.  
طبق اعالم روابط عمومى برنامه، اولین قســمت 
«جوکر» روز شنبه، ششــم آذرماه ساعت هشت 
صبح بــه صــورت اختصاصــى از  فیلیمو  پخش 

 مى شود.  
جوکر برگرفته از یک بازى معروف جهانى اســت 
که شرکت کنندگان آن در طول یک مهمانى شش 
ســاعته باید یک دیگر را  بخندانند، بدون این که 

خودشان بخندند.  ســیامک انصارى میزبان این 
مهمانى خاص است و على لک پوریان هم به عنوان 

 بازیگر، او را در این مهمانى همراهى مى کند.  
مهمانان فصل اول این برنامه، امین حیایى، ســام 
درخشانى، امیرمهدى ژوله، هومن حاجى عبداللهى، 
بیژن بنفشه خواه، امیر  کاظمى، سهیل مستجابیان و 

رضا نیکخواه هستند.  
جوکر جدیدترین اثر اســتودیو برنامه سازى «قرن 
جدید» اســت که پیش تولید آن از مدت ها پیش 
آغاز شده و تا پخش اولین قسمت  آن فقط چند  روز 

باقى مانده است.  

فرصتى باشــد تا با خیال راحت کار کنیم 
و شــرایط هم طورى باشــد که

تماشاگران مجبور نباشند براى
رعایت اصــل فاصله گذارى 
اجتماعى در سالن هاى تئاتر 

با فاصله بنشینند.
بازیگر پیشکســوت با ایــن
تاکید بــر لــزوم حمایت 

هتهمیشه کار باشــد و امیدوارم همه مردم از جه
و ما کرونا، امنیت بیشترى داشــته باشند و
هموطنانمان، روز گار هم در کنار دیگر

بهترى داشته باشیم.
خم هژیر آزاد چندى پیش با سریال «ز
ـین کارى» به کارگردانى محمد حســ
در شــبکه نمایــش خانگ گىمهدویان
ش در حضور داشــت که بازى اش
قرار این مجموعه مورد توجه ق

گرفت.

چه خبر از کاظم هژیر آزاد؟  

زمان پخش «جوکر» مشخص شد

پس از طوالنى شدن ساخت فیلم سینمایى «مست عشق» به کارگردانى حسن 
فتحى و فراهم نشدن شرایط قرارداد همایون شجریان و سهراب پور ناظرى از 

همکارى با این پروژه کناره گیرى کردند.
«مست عشق» جدیدترین فیلم سینمایى حسن فتحى که این روزها مشغول 
ساخت ســریال «جیران» براى شبکه نمایش خانگى اســت، با بازى شهاب 
حسینى و پارسا پیروزفر در نقش هاى شمس تبریزى و موالنا و نیز جمع قابل 
توجهى از بازیگران مطرح ترکیه به روایت داستانى از زندگى شمس و موالنا 

مى پردازد.
ساخت فیلم« مست عشــق»  تقریبا تکمیل شــده و طبق آخرین پیگیرى ها 
تالش مى شــود تا با پایان مراحل فیلمبردارى و مراحل فنى در ماه هاى آینده 

آماده شود.
در این پروژه قرار بود همایون شجریان و سهراب پورناظرى براى موسیقى فیلم 

همکارى داشته باشند، اما  این دو هنرمند  از پروژه کناره گیرى کردند.
مهران برومند تهیه کننده مست عشــق در این باره توضیح داد: خواسته آقاى 

شجریان غیرمعقول نیست و آنچه ما مى خواســتیم هم غیرمعقول نبود، اما با 
توجه به متوقف بودن پروژه در مدت دو سال شرایط همکارى فراهم نشد چون 
همه چیز بستگى به شرایط ما داشت که نتوانستیم توافق قبلى را ادامه دهیم؛  
در واقع على رغم تالشى که از طرف گروه تهیه فیلم براى رسیدن به یک توافق 
جدید صورت گرفت اما شرایط مهیا نشد و در نتیجه با کمال رفاقت دوستى و 

احترام قرار بر این شد که در پروژه  دیگرى با یکدیگر همکارى داشته باشیم. 
او افزود: ما تالش مى کنیم فیلم به اکران آخر امسال برسد.

در این باره همایون شجریان هم در یادداشــتى به امضاى نام خود و سهراب 
پورناظرى نوشته است : «با پایان یافتن مراحل تدوین فیلم سینمایى «مست 
عشق» در جلسه اى که با تهیه کننده محترم فیلم، آگاهى یافتیم که پروژه توان 
اختیار گذاردن امکانات مورد توافق در گفتگوهاى آغازین جهت ساخت موسیقى 
را دارا نیست و با نظر و حساسیت و عشــق ما به نام و جایگاه حضرت مولوى 
پذیرش هر گونه محدودیتى در خلق و تهیه موسیقى این اثر ناممکن مى نمود، 

پس بنا را بر این نهادیم که از همکارى در این پروژه کناره گیرى نماییم.»

تهیه کننده «مست عشق» در پى کناره گیرى شجریان از فیلم حسن فتحى: 

خواسته همایون شجریان غیرمعقول نیست
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ذوب آهن در یکى از حســاس ترین بازى هاى هفته 
ششم باید به مصاف فوالد خوزستان برود؛ شاگردان 
تارتار در حالى آماده مصاف با فوالد مى شوند که هفته 
گذشته پدیده مشهد را شکست داده و خود را به جمع 
تیم هاى مدعى رساندند. ذوب آهن از 5 بازى قبلى 
خود، 3 برد و 2 شکســت تجربه کرده و با اندوختن 
9 امتیاز در رده ششم جدول ایستاده است. در آن سو 
فوالد نیز هفته گذشته با تک گل حمید بوحمدان از 
سد تیم هوادار گذشت و از جمع تیم هاى پایین جدول 
جدا شد. فوالدى ها در 5 بازى قبلى خود 2 برد، یک 
تساوى و 2 شکست به دســت آورده و با اندوختن 7 

امتیاز در رده نهم جدول قرار گرفته اند.
ذوب آهن فصل جدید را خــوب آغاز کرده و به مرور 
زمان به اوج آمادگى خود نزدیک شده است؛ ذوب آهِن 
تارتار تیمى است که فوتبالى نتیجه گرا را به نمایش 

مى گذارد و به انسجام تیمى و تاکتیکى باالیى دست 
پیدا کرده است.  

ذوب آهن مقابل فوالد از انگیــزه باالیى برخوردار 
است؛ شاگردان تارتار در فصل جارى برخالف چند 
فصل گذشته روند رو به رشدى را طى کرده و بعد از 
مدت ها بــه جمع تیم هاى مدعى اضافه شــده  و به 
راحتى حاضر به عقب نشینى نیســتند و همین امر 
باعث شده تا با انگیزه باالیى در بازى ها حاضر شوند.

با این حال ذوبى ها کار راحتى مقابل فوالد نخواهند 
داشــت؛ ذوبى ها به مصاف تیمى مى روند که در 3 
هفته گذشته 2 برد و یک تساوى به دست آورده و از 
شرایط خوبى برخوردار است. از طرف دیگر بازگشت 
نکونام باعث شده فوالد از نظر فنى و تاکتیکى روند 
رو به رشــدى را آغاز کند و از شرایط بحرانى فاصله 
بگیرد. قرمزپوشان خوزســتان با توجه به پیروزى 

دراماتیک مقابل هوادار، از روحیه و انگیزه دوچندانى 
برخوردار شده اند و براى کسب امتیاز کامل به میدان 
خواهند آمد و همین امر کار را براى ذوبى ها سخت تر 
از قبل خواهد کرد. از طرف دیگر نزدیکى امتیازات 
و شرایط مشابه 2 تیم، این دیدار را به اوج حساسیت 

مى رساند.
فوالد در فصل جارى تیم قدرتمندى اســت و بازى 
بســته و تخریبى را به نمایش مى گذارد. شاگردان 
نکونام در فاز هجومى شرایط خوبى داشته و در خط 
میانى و حمله خود بازیکنان با کیفیت زیادى از جمله 
آبشک، انصارى، لوسیانو پریرا و الجبورى را در اختیار 
دارد که مى توانند براى ذوبى ها دردسر ساز شوند. در 
فاز دفاعى فوالدى ها شــرایط خوبى ندارند و آمار 7 
گل خورده در 5 هفته نشان دهنده ضعف فوالدى ها 

در خط دفاعى است.

تیم فوتبال سپاهان پس از دو هفته ناکامى برابر رقبا 
دیدار ســختى در خانه رقیب سرسخت همیشگى 
خود دارد. شاگردان محرم در چارچوب رقابت هاى 
هفته ششــم لیگ برتر فوتبال، از ساعت 15 امروز 
در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف فجر سپاسى 

مى روند.
چه آن زمان که سپاهان فاتح لیگ مى شد و چه در 
فصولى که جزو مدعیان نبود، فجرسپاسى همیشه 
رقیبى سرســخت براى طالیى پوشان بوده است. 
تیم شــیرازى لیگ که پس از هفت فصل مجدد به 
لیگ برتر بازگشته است در سالیان نه چندان دور به 
دلیل عملکرد بسیار خوب در دیدارهاى رو در رو به 
«گربه سیاه سپاهان» معروف شده بود، در واقع براى 
شــیرازى ها تفاوتى نداشت ســپاهان صدر جدول 
است یا نه، آنها همیشه در شیراز رقیبى سخت براى 

سپاهان بودند و در اکثر مواقع هم از این تیم امتیاز 
مى گرفتند.

حال در بازگشــت مجدد فجرسپاسى به لیگ برتر، 
سپاهان در زمان بدى باید به شــیراز سفر کند و به 
مصاف این تیم برود، شاگردان محرم نویدکیا پس 
از شکســت برابر ذوب آهن، در دیدار خانگى برابر 
تراکتور هم ناکام بودند و حاال در حالى که از آخرین 
بردشــان نزدیک به یک ماه مى گــذرد، تیم آماده 

فجرسپاسى را در پیش دارند.
ســپاهان از پنج بازى ابتدایى خود کــه البته اکثراً 
بازى هاى ســختى به شــمار نمى رفت 10 امتیاز 
کسب کرده و این در حالى است که واقع بینانه انتظار 
مى رفت ســپاهاِن مدعى قهرمانى از این پنج بازى 
امتیازات بیشــترى جمع کند. با وجــود این، امتیاز 
از دســت دادن رقبا در این دو هفته اخیر باعث شد 

سپاهان آنچنان هم از کورس عقب نماند. با این حال 
محرم نویدکیا خوب مى داند برد برابر فجرسپاسى 
چقدر براى تیمش در این اوضاع و شــرایط جدول 
حیاتى است و بدون شــک کل تیم به اهمیت این 

دیدار واقف هستند.
در سوى دیگر فجرسپاســى هرچند لیگ را خوب 
آغاز نکرد و دو شکســت متوالى برابر نساجى و گل 
گهر متحمل شد، اما در سه هفته بعدى دو برد برابر 
صنعت نفت و پیکان آورد و استقالل را نیز متوقف 
کرد تا نشان دهد خیلى زود به شرایط بازى در لیگ 
برتر عادت کرده اســت و به این راحتى ها امتیاز از 
دســت نمى دهد. فجرسپاســى که به نظر در فرم 
مطلوبى قرار گرفته است از پنج بازى 7 امتیاز دارد 
و در صورت شکست دادن ســپاهان، 10 امتیازى 

مى شود و باالتر از سپاهان قرار مى گیرد!

سپاهان و ذوب آهن در اندیشه تسخیر جایگاه اول و دوم جدول 

صدرنشینى اصفهان در هفته ششم؟
هفته ششم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس امروز چهارشنبه سوم آذر ماه با انجام هشت دیدار برگزار مى شود 
و مصاف دو تیم اصفهانى با رقباى خود از جمله حساس ترین دیدارهاى امروز است؛ دیدارهایى سخت و نفسگیر که نتیجه 
آن عالوه بر تیم هاى برگزارکننده، براى سایر مدعیان نیز حائز اهمیت است. در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال ذوب آهن در 
ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم فوالد خوزستان است و در دیدارى دیگر شاگردان محرم نویدکیا باید پس از هفت سال در 

ورزشگاه حافظیه به مصاف تیم تازه صعودکرده فجر سپاسى بروند.

ذوب آهن- فوالد خوزستان فجرسپاسى- سپاهان

تالش گاندوها براى صعود به صدر  شاگردان محرم در اندیشه بازگشت به جاده پیروزى 

کریستوفر کنت گلر سپاهان  در گفتگو با «فارس» در خصوص شرایط تیم 
فوتبال سپاهان و همچنین زندگى در ایران صحبت هایى را مطرح کرد که متن 

آن را در زیر مى خوانید:

در 5 بازى فصل جدید فوتبال ایران بازى کردى. کیفیت 
فوتبال در اینجا را چطور مى بینى؟

لیگ خوبى در حال برگزارى اســت و تیم هاى با کیفیتى در آن حضور دارند. 
حتى تیم هایى که مهره کمترى دارند، اگر در روز خوبشان باشند مى توانند هر 

تیمى را شکست بدهند.
رکورد سه کلین شــیت پیاپى در بازى 
با ذوب آهن شکســته شد. آیا این روند 
مى توانست ادامه داشــته باشد تا شما 
االن از پنج بازى پنج کلین شیت داشته 

باشید؟
من نگاهى به آمار نــدارم. مقابل ذوب آهن 
حاضر بودم سه گل مى خوردم اما بازى را 
4 بر3 مى بردیم. 3 امتیاز مسابقه براى من 
اهمیت بیشترى داشت. کلین شیت اعتبارى 
است که با تالش کل تیم به دست مى آید و 
فقط براى من نیست. مى توانم بگویم در این 

پنج بازى تیم ما فوق العاده کار کرده است.
کشور ما دو اسطوره فوتبال داشت 
که در واقع چهره هاى مطرح دروازه 
بانى هســتند. مرحوم حجازى و 
احمدرضا عابدزاده. چیزى در 

موردشان شنیده اى؟
در مورد آنهــا زیاد با من صحبت 
شده و چیزهاى زیادى شنیده ام. 
در کل چیزى کــه در ایران دیدم، 
دروازه بانان خیلى خوبى چه در داخل و چه در 
اروپا از ایران حضور دارند. من پیام (نیازمند) را دنبال 
مى کنم و بازى هاى او را در سپاهان دیده ام. امیدوارم 

هرچه زودتر شاهد بازى کردن او در تیم ملى باشم.
رقابت شما با دروازه بان هاى دیگر سپاهان 
چطور اســت؟ آیا براى ماندن در ترکیب 

اصلى احساس خطر مى کنى؟
4 دروازه بان هستیم که همه تمام تالششان را در هر 
جلسه تمرینى به کار مى گیرند. هیچ کدام پا پس 

نمى کشند. البته که همه دوست دارند بازى کنند. رقابت خیلى خوبى بین ما 
وجود دارد و همه سخت کار مى کنند. این راه خیلى خوبى است که ما مى رویم 

و از همه چیز بهتر است.
با کدام یک از بازیکنان ســپاهان صمیمیت بیشترى 

دارى؟
در کل تیم فوق العاده اى داریم. مى توانم بگویم از روز اولى که پایم را در این 
تیم گذاشتم با استقبال خیلى گرمى روبرو شدم و با این شرایط راحت تر مى توانم 
کار کنم. بیشتر وقتم را با گئورگى (ولسیانى) و مترجم خودم مى گذرانم. هر دو 

انسان هاى خیلى خوبى هستند و ما بیشتر اوقات با هم هستیم.
ســپاهان پرمهره ترین تیم لیگ و بسیارى معتقدند 
امسال شانس اول قهرمانى است. آیا فکر مى کنى این 

اتفاق مى افتد؟
البته که هدف ما رسیدن به قهرمانى است. هر هفته بازى هاى سختى را پیش 
رو داریم که در ابتدا باید برنده آن بازى باشیم. تیم هاى زیادى هستند که هدف 

قهرمانى دارند و این مسئله لیگ را به یک ماراتن تبدیل مى کند.
 بازى با فجر سپاسى را چطور مى بینى؟ در دو بازى اخیر 
خوب امتیاز نگرفتید و آیا این بازى پلى براى رسیدن 

شما به صدر جدول خواهد بود؟
مثل همه بازى ها، بازى سختى خواهیم داشت. همه تیم ها وقتى مقابل سپاهان 
بازى مى کنند انگیزه مضاعفى دارند و این مسئله کار ما را سخت تر مى کند. 
هدف ما از این بازى کسب 3 امتیاز است. باید برنامه هاى خودمان را دنبال کنیم 
که بتوانیم برنده بازى باشیم. فعًال نگاهى به جدول نداریم ولى مى خواهیم به 

خط پیروزى که داشتیم برگردیم.
پسر شما در مدرسه فوتبال سپاهان فعالیت دارد. آیا 
روزى مثل پیتر و کسپر اشمایکل شاهد یک پدر و پسر 

دروازه بان خواهیم بود؟
خیلى خوشحالم که پسرم ازفوتبال بازى کردن لذت مى برد. اگر هدفش این 
باشد که تبدیل به یک فوتبالیست حرفه اى شود، برایم خیلى خوشحال کننده تر 
خواهد بود. اما در کل برایم این مهم است؛ کارى را انجام بدهد که خودش از 

آن لذت مى برد. 
کشور ایران را چطور دیدى؟ در تعطیالت، اینجا ماندى 
و این نشان مى دهد که احســاس غریبى و دلتنگى 

نمى کنى.
من و خانواده ام از بودن در ایران احســاس راحتى داریم و در اصل اینجا خانه 
خودمان است. تمام عوامل باشگاه و دوستان از زمانى که آمدم حامى ما هستند. 
این شــرایط را برایمان راحت تر کرده تا بتوانیم راهمان و شیوه زندگى را پیدا 
کنیم. فوق العاده عاشق مردم ایران هستم. آنها رفتار خیلى دوستانه اى با ما 

دارند و خیلى مهمان نواز هستند.

 قاسم حدادى فر، کاپیتان ســابق تیم ذوب آهن که از 
ابتداى این فصل دیگر به فوتبالــش ادامه نداده ، قرار 
است به پیشنهاد باشگاه در یک سمت مدیریتى یا در 
آکادمى باشگاه مشــغول به کار شود تا بدین طریق 
تجربیات خــودش را در اختیار ایــن مجموعه قرار 
دهد. همچنین پس از بازگشــایى ورزشگاه ها به 
روى هــواداران، در یک دیدار خانگــى این تیم از 
او تجلیل و برایش مراسم خداحافظى ترتیب داده 

خواهد شد.

 فدراســیون فوتبال اردن چندى پیش علیه تیم ملى 
فوتبال زنان ایران شکایتى را تنظیم و خواستار بررسى 
جنسیت یکى از بازیکنان تیم ملى فوتبال زنان ایران 
شــد. در پى مطرح شــدن این موضــوع و اعتراض 
فدراســیون فوتبال اردن علیه تیم ملــى فوتبال زنان 
ایران در مرحله مقدماتى و بحث جنســیتى که مطرح 
کرده بود، فدراسیون فوتبال ایران شکایت خود را براى 
کمیته انضباطى و اخالق AFC علیه فدراسیون فوتبال 

اردن ارسال کرد.

کریستوفر  کنت:

همه مقابل سپاهان انگیزه مضاعف دارند

5در 5 بازى فصل جدید فوتبال ایران با
فوتبال در اینجا را چطور مى بینى؟

لیگ خوبى در حال برگزارى اســت و تیم هاى با کیفی
حتى تیم هایى که مهره کمترى دارند، اگر در روز خوبش

تیمى را شکست بدهند.
رکورد سه کلین شــی
با ذوب آهن شکســته
مى توانست ادامه داش
االن از پنج بازى پنجک

باشید؟
من نگاهى به آمار نــد
حاضر بودم سه گل
3 مى بردیم. 3 ام 4 بر3
اهمیت بیشترى داشت
است که با تالش کل
فقط براى من نیست.
پنج بازى تیم ما فوق
کشور ما دو اسط
که در واقع چهره
بانى هســتند.
احمدرضا ع
موردشان
در مورد آنه
شده و چیز
در کل چیزى
دروازه بانان خیلىخوبى
اروپا از ایران حضور دارند. من
مى کنم و بازى هاى او را در سپ
هرچه زودتر شاهد بازى کردن
رقابت شما با دروازه بانه
چطور اســت؟ آیا براى
اصلى احساس خطر مى ک
4 دروازه بان هستیمکه همه تم
جلسه تمرینىبه کار مى گ

وب آهن که از 
مه نداده ، قرار 
مدیریتى یا در 
بدین طریق
جموعه قرار 
شگاه ها به 
 این تیم از 
رتیب داده 

ملى   علیه تیم
واستار بررسى 
ل زنان ایران 
وع و اعتراض 
ى فوتبال زنان 
یتىکه مطرح
ت خود را براى 
سیون فوتبال 

بازگشت حدادى فر به 
ذوب آهن در سمت جدید

فدراسیون ایران
 باالخره از اردن
 شکایت کرد

روزنامه رکــورد پرتغال اعالم کــرد ناراحتى 
مهدى طارمى بعد از تعویض در آخرین بازى 

تیم پورتو برطرف شده است.
تیم فوتبــال پورتو در مســابقات جام حذفى 
پرتغال در دیدار مقابل فیرنســه با نتیجه 5 بر 
1 پیروز شــد. مهدى طارمى مهاجم ایرانى در 
این مسابقه یک پنالتى براى تیمش گرفت اما 
تصمیم گرفت این پنالتى را به «فرانسیســکو 
کونسیســائو» هم تیمى خود و پسر سرمربى 
پورتو بدهد تا نخستین گل خود را براى این تیم 

به ثمر برساند.
طارمى بعد از این گل و در دقیقه 73 تعویض 
شــد و تصاویر وى روى نیمکت نشان دهنده 

ناراحتى او از تصمیم سرمربى پورتو است.
با این حــال طارمــى اقدامى انجــام داد که 
رسانه هاى پرتغال از آن به عنوان رفع دلخورى 
و ناراحتــى از ســرمربى پورتو یــاد کرده اند. 
کونسیاســئو که با پنالتى طارمى براى پورتو 

گلزنى کرده بود، با انتشــار پیامى در 
صفحه خود در اینستاگرام اعالم کرد 

که بابت به ثمر رساندن نخستین گل خود 
در پورتو خوشحال اســت و آن را به رویایى 

تشبیه کرد که نمى خواهد از آن بیدار شود.
طارمى هم بــه صورت مختصــر و با دو 
«ایموجى» هم تیمى خود را تحسین کرد. 
روزنامــه «رکــورد» پرتغال با اشــاره 

بــه اینکــه طارمى بعــد از 

تعویض برابر فیرنســه نتوانسته بود
 ناراحتى اش را پنهان کند، اعالم کرد 
که ناراحتى طارمى از تعویض و گل 
نزدن در این مســابقه از بین رفته

 است.

زنى کرده بود، با انتشــار پیامى در
اینستاگرام اعالم کرد فحه خود در

ه بابت به ثمر رساندن نخستین گل خود 
 پورتو خوشحال اســت و آن را به رویایى 

شبیه کرد که نمى خواهد از آن بیدار شود.
رمى هم بــه صورت مختصــر و با دو
یموجى» هم تیمى خود را تحسین کرد. 
زنامــه «رکــورد» پرتغال با اشــاره 

ـه اینکــه طارمى بعــد از

ویض برابر فیرنســه نتوانسته بود
راحتى اش را پنهان کند، اعالم کرد
ه ناراحتى طارمى از تعویض و گل 
دن در این مســابقه از بین رفته

ست.

ناراحتى طارمى از سرمربى پورتو 
برطرف شد

ســرمربى تیم ملى پس از اینکه با کسب دو پیروزى تا حد 
زیادى خیالش را از صعود بــه جام جهانى راحت کرد، حاال 
مشغول تماشــاى نمایش لژیونرها در کشورهاى مختلف 

است. 
 اسکوچیچ یک شنبه شب با حضور در شــهر دبى امارات 
شهرآورد النصر - االهلى را که با حضور دو ملى پوش ایرانى 
همراه بود، از نزدیک تماشا کرد. او پس از آن به ترکیه رفت 
تا نمایش مجید حسینى را هم ببیند و در ادامه احتماًال راهى 

کشورهاى دیگر خواهد شد.

تور جهانى اسکوچیچتور جهانى اسکوچیچ
 براى تماشاى لژیونرها براى تماشاى لژیونرها
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026008959 مورخ 1400/06/30 هیــات چهار آقاى امید 
رضوانى به شناسنامه شماره 26 کدملى 1142214400 صادره خمینى شهر فرزند نوروز 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 325,95 مترمربع پالك شماره 11 و 8 فرعى 
از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت 
مالک رسمى على محمودى دهنوى از سند 30928 – 97/11/14 دفترخانه 357 اصفهان

لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنــب بازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/03 -

 م الف: 1219308 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/366

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

راى شــماره 140060302026008946 مورخ 1400/06/30 هیات چهار آقاى رسول 
زارعى شمس آبادى به شناسنامه شــماره 1364 کدملى 1293050393 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان در حال ساخت به مساحت 200,60 
مترمربع پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان از مالکیت مالک رسمى بانو اشرف مسعود از ســند 2338- 24/08/29 

دفترخانه 67 اصفهان 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنــب بازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/03 -

 م الف: 1219331 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/368

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

1- راى شــماره 140060302026006214 مورخ 1400/05/09 هیات دو خانم طلعت 
مشکل گشا به شناسنامه شماره 877 کدملى 1285475402 صادره اصفهان فرزند یداله 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد 
2- راى شــماره 140060302026006215 مورخ 1400/05/09 هیات دو آقاى حسین 
صیدى جوقان به شناسنامه شــماره 143 کدملى 0492299935 صادره شهر رى فرزند 
ایوب بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33 مترمربع از پالك 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنــب بازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/03 - 

م الف: 1219301 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/370

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

1- راى شــماره 140060302026003902 مــورخ 1400/03/18 هیــات یک آقاى 
حسن پرورش به شناسنامه شــماره 1393 کدملى 1288743637 صادره اصفهان فرزند 
محمدحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140,43 
مترمربع از پالك شماره 41 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت محمد على رضایى 

موضوع سند رسمى 42378- 47/1/26 دفتر 29 ذیل ص 443 جلد 110
2- راى شــماره 140060302026003908 مورخ 1400/03/18 هیات یک خانم فریبا 
بختى به شناسنامه شــماره 287 کدملى 1285767365 صادره اصفهان فرزند حسینعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 140,43 مترمربع از 
پالك شماره 41 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت محمد على رضایى موضوع 

سند رسمى 42378- 47/1/26 دفتر 29 ذیل ص 443 جلد 110
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنــب بازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/03 - 

م الف: 1219383 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/373 

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

1- راى شماره 140060302026008840 مورخ 1400/06/29 هیات چهار خانم ملیحه 
طالبى خوابجانى به شناسنامه شــماره 2 کدملى 1291296727 صادره از اصفهان فرزند 

عباسعلى نسبت به 44 سهم مشاع از 130 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,88 
مترمربع پالك شماره 243 فرعى از 14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان از سند 97671- 75/02/19 دفترخانه 34 اصفهان
2- راى شماره 140060302026008838 مورخ 1400/06/29 هیات چهار آقاى صفر 
على امیدیان سوارباغى به شناسنامه شماره 2 کدملى 1291240136 صادره اصفهان فرزند 
اسماعیل نسبت به 86 سهم مشاع از 130 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,88 
مترمربع پالك شماره 243 فرعى از 14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان از سند 97671- 75/02/19 دفترخانه 34 اصفهان
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 داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/09/03 - م الف: 1219312 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى/8/375 

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

راى شــماره 140060302026009607 مــورخ 1400/07/11 هیات یــک آقاى داود 
معینى کربکندى به شناسنامه شماره 47 کدملى 6609673446 صادره دولت آباد فرزند 
اکبر بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 230 مترمربع از پالك 309 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق قباله عادى مع 
الواسطه از مالکیت خانم مهنوش فرقانى تیرانى موضوع سند انتقال 114292- 94/4/31 

دفترخانه 9 اصفهان 
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 داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/09/03 - م الف: 1219393 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى/8/377 

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3676 مورخ 1400/07/25خانم اشرف روشنائیان  نجف آبادى فرزند فتحعلى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 99/51 مترمربع قسمتى  از پالك ثبتى  شماره 419  اصلى 
واقع در قطعه11 نجف آباد واقع در بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى طبق 
سند رسمى شماره 95133-74/04/14 دفترخانه 88 نجف آباد  مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 -

 1218832/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد – از طرف آفرین میر عباسى /8/380

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3401مورخ 1400/07/12 آقاى ابراهیم عباسى فرزند محمد على ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 73/42مترمربع قسمتى  از پالك  ثبتى شماره 203  فرعى از  اصلى 
واقع در قطعه 6 نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى طبق سند 
رسمى 52762-92/05/12 دفترخانه 42 نجف آباد از طرف مالک رسمى حسن محمدى 
مبارکه مالک گردیده است. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/18 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/03 - 1218889 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف آفرین میر عباسى /8/382

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 3717 و 3718مورخ 1400/07/28آقاى حسین نورمحمدى  نجف آبادى فرزند 
فتح اله دو و نیم دانگ مشاع و خانم زهره محمدى نجف آبادى فرزند یداله سه و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 151/45مترمربع قسمتى از پالك ثبتى شماره 

26   اصلى واقع در قطعه10 نجف آباد واقع در قطعه 10 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى از مالک رسمى مجید سرمدى و مرجان 
احمدى خریدارى نموده است. تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/18 – تاریخ انتشار نوبت  
دوم : 1400/09/03 - 1218901/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف آفرین میر عباسى /8/384

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3369 مورخ 1400/07/11خانم  اعظم شــیرزاد خانى فرزند على ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 140/95مترمربع قســمتى  از پالك ثبتى شماره 794  اصلى واقع 
در قطعه6 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى طبق ســند 
رسمى شماره 132935 – 90/10/06 دفترخانه 88 نجف آباد  مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 -

 1218906/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد – از طرف آفرین میر عباسى /8/386

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007702 مورخ 1400/07/11 سید کمال ایمورزاده 
فرزند سید ایمور بشماره شناسنامه 1276 صادره از بویراحمد بشماره ملى 4230870094 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 30 /298 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/18 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03- م الف:1219097- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /8/393

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

راى شــماره 140060302026008519 مــورخ 1400/06/24 هیات یک آقاى ســید 
محمود موسوى کیفته به شناسنامه شماره 56 کدملى 1209359405 صادره سمیرم فرزند 
سیداحمد نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 228 
مترمربع از پالك 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسین آزادى موضوع سند انتقال 9842 مورخ 

81/7/16 دفترخانه 9 اصفهان ذیل صفحه 160 دفتر جلد 56 شاهین شهر
راى شــماره 140060302026008520 مورخ 1400/06/24 هیات یک آقاى سیداکبر 
موسوى به شناسنامه شماره 6 کدملى 1209795612 صادره سمیرم فرزند سیداحمد نسبت 
به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 228 مترمربع از پالك 
309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى 
مع الواسطه از مالکیت حسین آزادى موضوع سند انتقال 9842 مورخ 81/7/16 دفترخانه 9 

اصفهان ذیل صفحه 160 دفتر جلد 56 شاهین شهر
راى شماره 140060302026008525 مورخ 1400/06/24 هیات یک آقاى سید منصور 
موسوى به شناسنامه شماره 176 کدملى 1209358204 صادره سمیرم فرزند سیداحمد 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 228 مترمربع 
از پالك 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسین آزادى موضوع سند انتقال 9842 مورخ 81/7/16 

دفترخانه 9 اصفهان ذیل صفحه 160 دفتر جلد 56 شاهین شهر
راى شماره 140060302026008528 مورخ 1400/06/24 هیات یک آقاى سیداحمد 
موسوى کیفته به شناســنامه شــماره 229 کدملى 1209341395 صادره سمیرم فرزند 
سیدعسکر نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 228 
مترمربع از پالك 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسین آزادى موضوع سند انتقال 9842 مورخ 

81/7/16 دفترخانه 9 اصفهان ذیل صفحه 160 دفتر جلد 56 شاهین شهر 
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 داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/09/03 - م الف: 1218754 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /8/395

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

راى شــماره 140060302026009196 مورخ 1400/07/03 هیات دو آقاى فضل اله 
احمدى ده رجبى به شناسنامه شــماره 282 کدملى 6219428838 صادره فریدن فرزند 
محمود بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 مترمربع از پالك  309 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى مع الواسطه 
از مالکیت رسمى آقاى اکبر فرقانى موضوع سند انتقال 114292- 94/4/31 دفترخانه 9 

اصفهان ذیل صفحه 386 دفتر 45 امالك
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنــب بازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/03 
- م الــف: 1219119 – رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك شــمال اصفهــان -

 موسوى /8/397

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027009709 مورخ 1400/08/23 فرزانه مهرساب فرزند 
عبدالرسول بشماره شناســنامه 780 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1288177208 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 230 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/09/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/18- م الف: 1228581- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى /9/100

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

1- راى شماره 140060302026009146 مورخ 1400/07/03 هیات چهار خانم فرشته 
انگشترسازاصفهانى به شناسنامه شماره 39196 کدملى 1282319418 صادره اصفهان 
فرزند اسداله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183,80 
مترمربع پالك شماره 269 فرعى 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمى شهردارى از صفحه 107 دفتر 232 
2- راى شماره 140060302026009144 مورخ 1400/07/03 هیات چهار خانم ملیحه 
خرمى به شناسنامه شماره 666 کدملى 1287711456 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183,80 مترمربع پالك شماره 
269 فرعى 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

از مالکیت مالک رسمى شهردارى از صفحه 107 دفتر 232 
3- راى شــماره 140060302026009114 مورخ 1400/07/01 هیات چهار آقاى 
رضا عرب محمد آبادى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1291665129 صادره اصفهان 
فرزند محمد نســبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
183,80 مترمربع پالك شــماره 269 فرعى 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمى شهردارى از صفحه 

107 دفتر 232 
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 داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/03 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/09/18 - م الف: 1228620 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /9/102

فقدان سند مالکیت
خانم فروزان سادات موســویان  فرزند سید مرتضى شناســنامه 534 با استناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهودرسما گواهى شده است مدعى است سند مالکیت 
شش دانگ یک باب خانه شماره 3703 فرعى از شماره 26 اصلى واقع در روستاى ونداده 
جزء بخش ثبتى میمه به شــماره دفتر الکترونیکى 139820302020001282 و شماره 
چاپى 211379الف / 98ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت و معاملــه ى دیگرى هم 
انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد بعلت جابجائى اثاثیه منزل مفقود، چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب 
آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شــد. 1227338/م الف - مهدى ذکاوتمند جزى  - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک میمه /9/104
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  ثبتى به شماره 604/1 مجزى شده از 604  واقع در 
قطعه 3 نجف آباد اصلى بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى 
گلى فرزند عباسعلى و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید 
حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/09/27 ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطارمى گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1400/09/03 - م الف: 1229099 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك نجف 

آباد  - حجت اهللا کاظم زاده /9/105

آگهى تغییرات
شرکت نوین آرا پوش اســپادانا سهامى خاص به 
شماره ثبت 58474 و شناسه ملى 14006777807 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: صدیقه طباطبائى به شماره ملى 0052637441 
به ســمت بازرس اصلى و محمدرضا عاقلیان مهر 
1286644321 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1228024)

آگهى تغییرات
شرکت حامیان هوشمند آرامش سهامى 
خاص به شــماره ثبت 65722 و شناسه 
ملــى 14009469835 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سرمایه تعهدى صددرصد پرداخت گردیده 
است./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1228026)

آگهى تغییرات
شــرکت نوین آرا پوش اسپاداناســهامى خاص به 
شماره ثبت 58474 و شناسه ملى 14006777807 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/06/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ســرمایه شــرکت از مبلغ 33000000000 ریال 
به 65000000000 ریال از طریــق مطالبات حال 
شده و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه بشرح زیراصالح شد :سرمایه شرکت مبلغ 
65000000000 ریال نقدى است که به 6500000 
سهم با نام عادى 10000 ریالى منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1228028)

آگهى تغییرات
شرکت ثمین سنگ سنایى شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 1571 و شناسه ملى 10260625060 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به 20میلیارد 
ریال از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح 
شد : سرمایه شرکت مبلغ 20میلیارد ریال نقدى است 
که به 2000000 سهم با نام عادى 10000ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1228029)

آگهى تغییرات
شرکت میر نخ سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 49770 و شناسه ملى 10260681783 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/06/30 موسسه حسابرسى 
امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 
به سمت بازرس اصلى و عباس نورمحمدى قلعه 
ســلیمى به کدملى 6339884962 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1228030)

آگهى انتقالى
شرکت گروه فنى مهندسى پژواك گلشن پاسارگاد 
سهامى خاص به شــماره ثبت 481 و شناسه ملى 
14009700366 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العــاده مــورخ 1400/08/01 مرکز 
اصلى شرکت از واحد ثبتى شــهرضا به واحد ثبتى 
دهاقان بنشانى : استان اصفهان ، شهرستان دهاقان 
، بخش مرکزى ، شــهر گلشــن، محله دولت آباد ، 
جاده دهاقان - گلشــن ، پــالك 0 ، طبقه همکف - 
کدپستى8645138567 انتقال یافت ودر این واحد 
ثبتى تحت شماره 481 به ثبت رسید و جهت اطالع 
عمومى آگهى میگردد اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى دهاقان (1228048)
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آگهى تغییرات
شرکت مهندسى مهراز نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 35637 و شناسه ملى 10861602871 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید مهدى شفیعى زادگان اصفهانى به کد ملى 1292407891 به سمت مدیر 
عامل و افروز توکلى قینانى به کد ملى 1292829303 به سمت رئیس هیئت مدیره و ســید محمد شفیعى زادگان اصفهانى به کد ملى 
1286325544به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1227176)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى پمپ سواران سهامى خاص به شماره ثبت 12199 و شناسه ملى 10260332290 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/06/09 مجید رحیمیان بشماره ملى 1284592626بسمت رئیس هیات مدیره - کیانا رحیمیان بشماره ملى 1274085861بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره - نیما عاملى بشماره ملى 2619652121 بسمت مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . مجید طالبى طادى بشماره 
ملى1111432971و فرشته بنى طالبى دهکردى بشماره ملى 4621774441 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیات مدیره 
و یا مدیرعامل هر یک به تنهایى و با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1228042)

آگهى تغییرات
شرکت عمرانى صفا راه نور سهامى خاص به شماره ثبت 14859 و شناسه ملى 10260358451 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى اصغر خلیل طهماسبى به شماره ملى 4669943431 ، آقاى على هارونى به شماره ملى 
1142212173 و خانم ستاره هادى پور به شماره ملى 1292841400 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقاى 
مرتضى غالمى خیرآبادى به شماره ملى 1249937655 به سمت بازرس اصلى و آقاى محمد خدائى انارکى به شماره ملى 1240034059 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1228050)

آگهى تغییرات
شرکت عمرانى صفا راه نور سهامى خاص به شــماره ثبت 14859 و شناسه ملى 
10260358451 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/07/23 آقاى 
اصغر خلیل طهماسبى به شماره ملى 4669943431 بسمت عضو هیات مدیره ، آقاى 
على هارونى به شماره ملى 1142212173 بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، 
خانم ستاره هادى پور به شماره ملى 1292841400 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا رئیس 
هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1228049)

آگهى تغییرات
شرکت آزمایشگاهى کیفیت آفرینان تک آزما سهامى خاص به شماره ثبت 41124 و 
شناسه ملى 10260588272 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین غفارى بشماره ملى 1282786709 بسمت مدیر 
عامل وعضو هیات مدیره و زهرا غفارى نهچرى بشماره ملى 1284616533 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و رحمت اله شبانى بشماره ملى 1198922826 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1228052)

عالئم هشدار بعد از ضربه به سرتلفن  همراه را به رختخواب نبرید

کاهش اضطراب پدران
 از طریق تماس با نوزاد

ضربه به سر ممکن اســت در منزل، محل کار، کوچه و خیابان، در سفر و 
همین طور در حوادث طبیعى مانند وقوع زمین لرزه اتفاق بیفتد. همه موارد 
ضربه به سر، نگران کننده نیست ولى در صورت آسیب جدى به مغز، هرگونه 

تاخیر در بررسى و درمان مى تواند براى بیمار گران تمام شود.
به این دلیل الزم است همه افراد عالئم هشدار بعد از ضربه به سر را بدانند تا در 
صورت بروز این اتفاق در مورد خودشان یا اطرافیان بتوانند تصمیم صحیحى 

براى رساندن مصدوم به مرکز درمانى یا مراقبت از او در منزل بگیرند.
به عنوان یک اصل کلى باید گفت افراد سالمند و کودکان، کسانى که سابقه 
جراحى مغز یا خونریزى مغزى دارند یا سابقه تشــنج یا مصرف داروهاى 
ضدانعقاد را دارند، مستعد عوامل خطرساز براى خونریزى مغزى و آسیب به 
مغز به دنبال ضربه هستند و به این دلیل بهتر است در این مواقع با سختگیرى 

بیشترى برخورد کرده و مصدوم را به مرکز درمانى منتقل کرد.
وجود درد در محــل ضربه، کمى تهوع، احســاس ســرگیجه یا ضعف و 
خراشیدگى مختصر در پوست سر مواردى است که معموال نیازى به مراجعه 
به اورژانس ندارد و مى توان بیمار را در منزل تحت مراقبت قرار داد. اگر این 
عالئم تداوم داشته باشد و بهبود نیابد یا اینکه عالمت هاى جدى ترى در بیمار 

ظاهر شون، بهتر است بدون معطلى به مرکز درمانى مراجعه شود.
عالئم هشدار جدى بعد از ضربه به سر شامل سردرد شدید خصوصا در کل 
سر، پارگى پوست سر و خونریزى، تهوع زیاد و استفراغ مکرر، خواب آلودگى 
یا کاهش سطح هوشیارى، تشنج، فراموشى و احساس ضعف در اندام هاست.
در تمام این موارد ممکن است خونریزى داخل جمجمه اتفاق افتاده باشد و 
با اثر فشارى روى مغز ســبب بروز این عالئم بشود. غیر از موارد ذکر شده، 
برخى عالئم نیز به دلیل شکستگى قاعده جمجمه است که باید جدى تلقى 
شده و بیمار هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کند؛ کبودى دور چشم، کبودى 
پشت گوش، خونریزى از بینى یا گوش و خروج مایع شفاف از بینى یا گوش 

از جمله این عالئم است.
فراموش نکنید اگر به دلیل خفیف بودن عالئم تصمیم به مراقبت از مصدوم 
در منزل گرفتید بهتر است خصوصا در شش ســاعت اول و ترجیحا تا 36 
ساعت به دقت از بیمار مراقبت کرده و او را تحت نظر بگیرید تا با کوچک ترین 
تغییر در شرایط وى، بتوانید در اسرع وقت نسبت به رساندن او به مرکز درمانى 

 اقدام کنید.

پژوهشگران در یک مطالعه تاثیر تماس پوستى پدران با نوزادان نارس را در 
کاهش اضطراب آن ها بررسى کردند.

نوزادى که قبــل از هفته 37 باردارى متولد شــود، نوزاد نارس محســوب 
مى شود. تولد نوزاد نارس، شوك زیادى به والدین وارد مى کند. اگرچه پدران 
نیز اضطراب باالیى را تجربه مى کننــد؛ ولى کم تر مورد توجه و تحقیق قرار 

گرفته اند.
با توجه به اهمیت نقش پدر در خانواده و ارتباط با فرزندان، پژوهشگران دانشگاه 
علوم پزشکى شهید صدوقى یزد با انجام یک مطالعه تاثیر اولین تماس پوستى 

پدران با نوزاد نارس بسترى را در میزان اضطراب آن ها  بررسى کردند.
بررسى میزان اضطراب در دو گروه پدران نوزادان نارس نشان داد که ایجاد 
اولین تماس پوســتى، باعث کاهش میزان اضطراب پدران نوزادان نارس 
مى شــود و مى توان براى کاهش اضطراب پدران، تماس پوستى با نوزاد را 

توصیه کرد.
«بررســى تاثیر ایجاد اولین نتایج این پروژه تحقیقاتى با عنوان 

نارس بسترى بر میزان تماس پوستى پدران با نوزاد 
مراقبت  ویــژه نوزادان اضطراب آن هــا در بخش 
در پایــگاه نتایج بیمارستان شهداى کارگر» 
منتشر پژوهش هــاى ســالمت  کشور 

شده  است.

مطالعات نشان مى دهد که نور آبى ساطع شده از تلفن هاى همراه و صفحه نمایش 
رایانه مى تواند باعث خستگى چشم شود، اما مشخص نیست که این نور چگونه بر 

پوست تأثیر مى گذارد.
در گذشــته، بیشــتر نگرانى ها در مورد پیرى زودرس و ســرطان پوست ناشى از 
اشعه هاى مضر UVA و UVB ساطع شــده از خورشــید بود. اما در دهه گذشته، 
دانشــمندان دریافته اند که تنها پرتوهاى نور مرئى نیســتند که مردم باید نگران 
آن باشند بلکه نور آبى -که هم از خورشید و هم از دســتگاه هاى دیجیتال ساطع 

مى شود- مى تواند سالمت پوست شما را دچار مشکل کند.

جیسون بلوم، جراح پالســتیک و ترمیمى پوست در پنســیلوانیا در این خصوص 
مى گوید: نور آبى بخشــى از طیف نــور مرئى (380 تا 500 نانومتر) اســت که در 
نور خورشــید وجود دارد، اما از طریق نورپردازى داخلى منازل و یا دســتگاه هاى 
الکترونیکى رایج مانند صفحه نمایش رایانه و تلفن هاى هوشمند نیز منتشر مى شود. 
تصور مى شــود این نور آبى عمیق تر از نور UV به داخل پوســت نفوذ مى کند، اما 

خوشبختانه با ایجاد سرطان پوست مرتبط نیست.
بنا بر اعالم آکادمى چشم پزشکى آمریکا، بیشتر نور آبى که افراد در معرض آن قرار 
مى گیرند، از خورشید ناشى مى شود. میزان نور آبى ساطع شده توسط دستگاه هاى 

الکترونیکى «تنها کســرى» از نورى است که توسط خورشید منتشر مى شود –اما 
مشکل این است که ما دائمًا در کنار این دستگاه ها وقت مى گذرانیم، آن ها را همه 
جا همراه خود داریم و نزدیک ســر و صورت خود نگه مى داریم. براساس داده هاى 
نیلسن که در ژوئیه 2018 منتشر شد، نیمى از   آمریکایى ها بیش از 11 ساعت در روز 

را صرف استفاده از رسانه هاى دیجیتال مى کنند.
دکتر زایشنر مى گوید: گذراندن زمان بیشتر در مقابل دستگاه هاى الکترونیکى مان 
در طول قرنطینه کووید19 این ســؤال را ایجاد کرد که آیا دستگاه هاى ما در پیرى 
زودرس پوست نقش دارند یا خیر. حقیقت این است که رایانه ها، تبلت ها و تلفن هاى 
ما فقط ســطوح کمى از نور آبى ســاطع مى کنند. با این حــال، هنگامى که زمان 
بیشترى را صرف نگاه کردن به دســتگاه هاى خود مى کنیم، باید تأثیرات نوردهى 

طوالنى مدت آن را در نظر بگیریم.
بنابراین، اگر متوجه شــده اید که به لطف دورکارى از خانه و سپرى شدن ساعات 
مداوم شادى مجازى، زمان استفاده شــما از صفحه نمایش موبایل یا لپ تاپ تان 
افزایش یافته، باید در مورد تأثیر آن بر ســالمت خود نگران باشــید. دانشمندان 
مى دانند که نور آبى، چه از خورشید و چه دستگاه ها، مى تواند باعث خستگى چشم 
شود. بررسى منتشر شده در دســامبر 2018 در نشــریه بین المللى چشم پزشکى 
نشان داد که در طیف مرئى، نور آبى پرانرژى با طول موج بین 415 تا 455 نانومتر 
از قرنیه و عدسى عبور و به شبکیه مى رســد. چنین نورى در این فرآیند، مى تواند 
باعث بیمارى هایى مانند خشکى چشــم، آب مروارید و دژنراسیون ماکوال مرتبط 
با سن شود. نویســندگان مطالعه نوشتند که حتى ممکن اســت این روند بر تولید 
هورمون تأثیر گذاشته و عدم تعادلى ایجاد کند که کیفیت خواب را تحت تأثیر منفى 

قرار دهد.
از آنجایى کــه نور آبى باعث مى شــود که گونه هــاى فعال اکســیژن کالژن را 
تجزیه کنند، پیشــنهاد مى شــود کــه محصــوالت مراقبت از پوســت حاوى

 آنتى اکسیدان هایى مانند ویتامین سى استفاده شــود. شما معموًال ویتامین C را 
در سرم ها پیدا مى کنید. اکســید آهن یکى دیگر از موادى است که ممکن است به 
جبران این آسیب کمک کند. تحقیقات گذشته نشان داده که ویتامین C مى تواند 
به پیرى ناشــى از نور کمک کرده و از آن جلوگیرى نماید، در حالى که یک مطالعه 
دیگر نشان مى دهد که اکســید آهن مى تواند منجر به کاهش حساسیت نسبت به 

نور آبى شود.

1. خوابیدن
اگر چرت هاى بعد از غذا را دوست دارید، وقت آن رسیده که این عادت مضر را فراموش کنید. اصوًال 
وقتى بعد از خوردن وعده غذایى بخوابید، آب گوارشــى تولید شده توسط معده باعث سوزش معده 
مى شود و کل روند هضم تحت تأثیر قرار مى گیرد. در واقع، چرت بعد از ناهار در حالى که هنوز احساس 

سیرى مى کنیم و غذا هنوز هضم نشده بسیار خطرناك است.

2. سیگار کشیدن
یک نخ سیگار بعد از غذا معادل کشیدن 10 نخ سیگار است. این عادت اشتباه و مرگبار براى بدن بسیار 
مضر است و به هیچ وجه نباید انجام شود. سیگار حاوى مواد سرطان زا است که ممکن است سندرم 

روده تحریک پذیر را بدتر کند و حتى منجر به کولیت اولسراتیو شود.

3. استحمام
استحمام بعد از غذا هضم آن را به تأخیر مى اندازد و خونى که در اطراف معده باید هضم غذا کمک کند 

هنگام دوش گرفتن به سایر قسمت هاى بدن جریان مى یابد.

4. میوه
غذاهاى مختلف با سرعت هاى مختلف هضم مى شوند. بنابراین میوه ها به دلیل هضم آسان بهتر است 
یک ساعت قبل از غذا یا دو ساعت بعد از غذا میل شوند و هرگز میوه ها را مستقیماً بعد از غذا نخورید، 
زیرا هضم را به تأخیر مى اندازد. وقتى بعد از غذا میوه مى خورید، با غذا مخلوط مى شود و جذب آن را 

محدود مى کند. در نتیجه باعث مشکالت گوارشى مى شود.

5. چاى
به دلیل اسیدى بودن برگ هاى چاى روند هضم غذا را مختل و دشوار مى کند. نوشیدن چاى بالفاصله 
بعد از غذا نیز در جذب آهن بدن اختالل ایجاد مى کند. بنابراین از خوردن چاى یک ساعت قبل و بعد 

از غذا خوددارى کنید.

6. پرهیز از ورزش
ورزش بعد از غذا روند هضم را مختل و حتى باعث استفراغ و ورم شکم مى شود.

7. عدم بستن کمربند
پس از صرف وعده هاى غذایى معده را نباید تحت فشــار قرار دهید، با این کار روند هضم معده شما 
مختل مى شود و منجر به مشکالت مختلف سالمتى مى شود. بنابراین از بستن کمربند هنگام و بعد 

از غذا خوددارى کنید.

8. خوددارى از نوشیدن آب
وقتى بالفاصله بعد از وعده هاى غذایى خود آب مى نوشید، باعث اسیدیته و نفخ مى شود و هضم غذا را 

مشکل مى کند. سعى کنید حداقل نیم ساعت قبل از غذا و یک ساعت بعد از غذا آب بنوشید.

9. مسواك زدن
خوردن غذاهاى سرشــار از کربوهیدرات و قند مانند نوشــابه، نان، کلوچه و غیــره باعث ایجاد 
باکترى هاى خاصى در دهان شــما مى شــود. این نوع باکترى ها به میناى دندان حمله مى کنند، 
بنابراین مسواك زدن درست بعد از خوردن این نوع مواد غذایى مى تواند به جلوگیرى از جمع شدن 

این باکترى ها کمک کند. 
اما باید 30 دقیقه بعد از غذا از مسواك زدن خوددارى کنید، زیرا در این صورت میناى دندان ضعیف شده 
و آسیب مى بیند در عوض،  قبل از غذاهاى اسیدى دندانهاى خود را مسواك بزنید و بعد از آن یک لیوان 

آب بنوشید تا اسیدهاى موجود در دهان شسته شود.

ممنوعه ها بعد از غذا خوردن
اغلب ما بعد از صرف وعده غذایى اشتباهات خاصى را مرتکب مى شویم که براى بدن 
مفید نیست. به عنوان مثال، افراد بالفاصله بعد از غذا با این تفکر که هضم غذا را آسان 
کنند، پیاده روى مى کنند. اما حقیقت این است که بعد از غذا خوردن 30 دقیقه زمان الزم 

است تا غذا هضم شود. همچنین، چرت زدن بالفاصله بعد از غذا بسیار مضر است به 
جاى آن سعى کنید هر فعالیتى را که بیشتر دوست دارید مانند، تلویزیون، گپ زدن با 

دوستان و خانواده انجام دهید.

بیمارى افسردگى از شایع ترین اختالالتى است که افراد بسیارى 
درگیر آن هستند. طبق بررسى هاى انجام شده ارتباط مستقیم 
بین زمان خواب و بیدارى با میزان افسردگى وجود دارد. نتایج 
یک مطالعه ژنتیک نشان مى دهد یک ساعت زودتر بیدارشدن 

مى تواند خطر ابتال به افسردگى را تا 23درصد کاهش دهد.
در بررسى سحرخیزى مشخص شــد حتى یک ساعت زودتر 
بیدارشــدن از خواب خطر ابتال به افســردگى را به مقدار قابل 

توجهى کاهش مى دهد.
در این بررسى ســاعت خواب و بیدارى افراد را از 11 شب تا 6 
صبح تغییر دادند. مشخص شــد افرادى که ساعت 11 شب به 
رختخواب مى روند و 6 صبح از خواب بیدار مى شوند 23 درصد 

کمتر دچار افسردگى مى شوند.
از نظر علمى علت این میزان کاهش را مى توان این گونه بیان 
کرد که قرارگرفتن در معرض نور بیشــتر در طول روز به تولید 

هورمونى منجر مى شود که مى تواند بر روحیه اثر بگذارد.
از لحاظ زیستى و فیزیولوژیک، در ســاعات اولیه صبح میزان 
ترشح هورمون هاى کورتیزول و اندروفین در بدن افزایش مى یابد 
و افزایش این هورمون ها در صبحگاه موجب هوشیارى بیشتر در 
فرد مى شود. به منظور افزایش میزان هوشیارى و کاهش احتمال 
افسردگى، مى توانید روزهاى خود را روشن و شب هاى خود را 

تاریک نگه دارید.
مثال نوشیدنى صبحگاهى خود را در ایوان بنوشید و عصرها و 
شب ها هنگام فعالیت با وسایل الکترونیک، نور آنها را کم کنید. 
در این صورت میزان ترشح هورمون ها به روال طبیعى بازگشته 

و میزان هوشیارى و افسردگى در افراد تغییر مى کند.

سحرخیز باش
 تا افسرده نباشى 

ر وز ىب سپو ن ر بپ ر ش نبرى و ى و و ى
توصیه کرد.

«بررســى تاثیر ایجاد اولین نتایج این پروژه تحقیقاتى با عنوان
نارس بسترى بر میزان تماس پوستى پدران با نوزاد 

مراقبت  ویــژه نوزادان اضطراب آن هــا در بخش 
در پایــگاه نتایج بیمارستان شهداى کارگر» 
منتشر پژوهش هــاى ســالمت  کشور 

شده  است.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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ذات او نرســد. از همه برتر اســت و هیچکس، برتر از او نیســت. 
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بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه  مجمع عمومى 
عادى     بطور فوق العاده ساعت 9صبح و مجمع عمومى فوق العاده ساعت 10صبح هردو مورخ

  15  /  09   / 1400     در محل   اســتان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزي - شهر 
اصفهان-رکن الدوله شرقی-کوچه بهار 33-خیابان رکن الدوله شرقی-پالك 418-طبقه 

همکف- کدپستى 8158737481تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه    مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  

انتخاب مدیران ، بازرس روزنامه و تصویب تراز  
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده 

تغییرآدرس

آگهى دعوت مجامع عمومى عادى بطورفوق العاده  و 
فوق العاده  شرکت کشت و صنعت دنا کشت سمیرم  سهامى 

خاص  به شماره ثبت  10541     و شناسه ملى 10260316164                   

هیأت مدیره

  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ریف ایران - سهامى خاص 
دعوت مى شود در جلســه مجمع عمومى فوق العاده  که رأس ساعت
  00 : 09  صبح   مورخه  15 /  09 / 1400  روز  دوشنبه    به  آدرس پل فلزى 
بوستان سعدى جنب بانک کشاورزى    به کد پستى  8175656777    

تشکیل مى گردد  حضور بهم رسانید.
دستورجلسه :مجمع عمومى فوق العاده  ساعت  00 : 09   صبح مورخه

 1400 /  09  / 15  
- تغییر نشانى

آگهى دعوت شرکت  ریف ایران - سهامى خاص 
شماره ثبت  12385   شناسه ملى 10720135832  

هیئت مدیره شرکت

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/09/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه :  از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/09/21

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

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

(  داخلی 384  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/09/03

چاپ اول چاپ اول 

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

400-3-198
عملیات مدیریت 

بهره بردارى شبکه 
فاضالب منطقه نجف آباد

6,448,470,625322,423,000جارى

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان از برگزارى شــانزدهمین نمایشگاه بین المللى 

سنگ، معادن و صنایع وابسته در اصفهان خبر داد.
علیرضا مرتضوى با اشاره به اینکه بیش از 150 شرکت 
از استان هاى مختلف کشور در نمایشگاه سنگ اصفهان 
حضور خواهند داشت، گفت: این نمایشگاه طى روزهاى 
سوم تا ششــم آذرماه برپا مى شود و شرکت هاى فعال در 
حوزه هاى مرتبط با نمایشگاه طى چهار روز دستاوردها، 
پتانســیل ها و توانمندى هاى خود را به نمایش خواهند 

گذاشت.
وى با اشاره به اینکه این نمایشگاه، بزرگترین نمایشگاه 
سنگ و معادن منطقه مرکز و جنوب کشور به شمار مى رود، 
افزود: نمایشگاه سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان 

در 30 هزار مترمربع فضاى نمایشــگاهى برپا مى شود و 
شرکت هایى از استان هاى تهران، اصفهان، قم، خراسان 
رضوى، آذربایجان غربى، البرز، فارس، آذربایجان شرقى، 
خراسان جنوبى، خراسان شمالى، سیستان و بلوچستان، 

کردستان و لرستان در آن حضور دارند.
وى با بیان اینکه هفت کشور فعال در حوزه سنگ و معادن 
نیز در شانزدهمین نمایشگاه بین المللى سنگ ، معادن و 
صنایع وابسته اصفهان حضور خواهند داشت، تصریح کرد: 
نمایندگانى از کشورهاى روسیه، ترکیه، ارمنستان، ایتالیا، 
چین، اردن و امارات در نمایشگاه سنگ و معادن اصفهان 
حضور خواهند داشت و زمینه تبادالت تجارى میان فعاالن 

اقتصادى را فراهم خواهند آورد.
مرتضوى با تاکید بر اینکه نمایشــگاه ســنگ اصفهان 

نسبت به دوره قبل از لحاظ کمى و کیفى رشد چشمگیرى 
داشته است، گفت: حضور شرکت هاى بزرگ و برندهاى 
نقش آفرین در حوزه ســنگ و معادن در این نمایشــگاه 
قطعى شده است؛ همچنین پیش بینى شــده تا در کنار 
این نمایشگاه فســتیوال طراحى ســنگ هاى کوچک 
مقیاس، همایش سنگ و کارگاه هاى آموزشى و پنل هاى 

تخصصى نیز برگزار شود.
شانزدهمین نمایشگاه بین المللى سنگ، معادن و صنایع 
وابسته از ساعت 10 تا 18 روزهاى سوم تا ششم آذرماه در 
نمایشــگاه بین المللى اصفهان واقع در کمربندى شرق، 
روبــروى منطقه روشن دشــت برپا مى شــود و میزبان 
فعاالن، کارشناسان، متخصصان و عالقمندان این حوزه 

خواهد بود.

آغاز نمایشگاه بین المللى سنگ
 در اصفهان از امروز

به مناســبت گرامیداشت هفته بســیج، نمایشگاه 
دستاوردهاى بسیج آبفا و تولیدات فرهنگى در ستاد 

مرکزى آبفاى استان اصفهان برپا شده است.
پایگاه مقاومت بسیج شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در این نمایشگاه اقدام به برپایى غرفه هاى 
کتاب و محصوالت فرهنگى، لــوازم التحریر، لوازم 
جانبى عفاف و حجاب، پایگاه سالمت، طب اسالمى، 
طرح اکرام، طرح مهــر کریمانه، تولیــدات کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و صنایع دستى 

اداره کل زندان ها نموده است.
غرفه مهر کریمانه براى نخســتین بار با هدف تهیه 
جهیزیه براى جوانان بى سرپرســت در نمایشــگاه 
هفته بســیج آبفا برپا شده اســت که انتظار مى رود 
مورد استقبال خیرین قرار گیرد. همچنین با همکارى 
معاونت اجتماعى اداره کل زندان هاى استان اصفهان، 

تولیدات و صنایع دستى زندانیان عرضه مى شود .
در این نمایشگاه همچنین به منظور ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانى، بیــش از یکهزار عنوان کتاب در 
زمینه هاى مختلف مذهبى، تاریخى، شعر و ادبیات، 
رمان و روانشناسى با تخفیف 70 درصدعرضه شده 

است.
نمایشگاه هفته بســیج با تصاویر شهدا و آویز سربند 
رزمندگان مزین به نام ائمه اطهار (ع) آذین بندى شده 
و از 30 آبان تا 7 آذر ماه 1400 از ساعت 8 تا 16 براى 

بازدیدکنندگان دایر است.

برپایى نمایشگاه 
گرامیداشت هفته بسیج 

درآبفاى اصفهان
به منظور تکریم و تسهیل در خدمت رسانى و بهبود 
فضاى کسب و کار جلسات حضورى با مودیان مالیاتى 
در جهت رسیدگى به اعتراضات، مسائل، مشکالت، 
طرح انتقادات و پیشــنهادات ایشــان در تمامى ایام 
کارى هفته از ساعت 8 لغایت 9 صبح برگزار مى گردد.
الزم به ذکر اســت در این جلســات کــه به صورت 

حضورى مى باشد اطالع رســانى و راهنمایى هاى 
الزم به مودیان مالیاتى در خصوص استفاده حداکثرى 
از خدمات غیرحضورى نظیر تسلیم اظهارنامه مالیاتى، 
ابالغ الکترونیکى، پرداخت مالیات و استفاده از ظرفیت 
پنجره واحد خدمــات مالیاتــى الکترونیکى معمول 

مى گردد.

برگزارى جلسات مالیاتى در تمامى ایام هفته

فیلم مستند "سرود جمشید" با حضور معاون فرهنگى 
شهردار در کتابخانه مرکزى اصفهان اکران شد؛ این 
فیلم مرورى بر زندگینامه اســتاد جمشید مظاهرى و 
تاثیر این شخص بزرگ بر روى شناخت اصفهان دارد.
رییس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان در این آیین ضمن تبریک روز اصفهان گفت: 
گرامیداشت افرادى که عاشق اصفهان بوده اند و خود  

را وقف اصفهان کرده اند احترام به 
اصفهان اســت و قطعا گرامیداشت 
فــردى همچون اســتاد مظاهرى 
نتیجه خوبى را در پى خواهد داشت.

مجتبى شــاه مرادى تصریح کرد: 
خوشحال هستم که هفته اصفهان با 
اکران این فیلم مستند و بزرگداشت 
این شخص آغاز شد، توصیف این 
استاد بزرگ، وصف اصفهان دوست 
داشــتنى اســت؛ امروز در شهرى 

فرهنگى و تاریخى زندگى مى کنیم اما این شــهر  در 
روزهاى اخیر حال خوبى ندارد و خشــکى زاینده رود 
موجب شــده که همه ما اصفهانى ها از این موضوع 

ناراحت باشیم.
وى ضمن تشــکر از کارگردان این فیلم مستند ادامه 
داد: امیــدوارم این فیلم مورد توجه قــرار بگیرد تا در 
آینده شاهد چنین موضوعاتى باشیم چراکه اصفهان 
با اقدامات و حرکات چنین افراد بزرگى معروف شده 

است.
در ادامه نیز کارگردان فیلم سرود جمشید با بیان اینکه 
فیلم ما نشــانگر اهمیت پرداختن به اصفهان است، 
گفت: خوشحالم که توانستیم این فیلم را در نکوداشت 
روز اصفهــان نمایش دهیم و امیدوارم که توانســته 
باشــیم آنچه لیاقت اصفهان و این استاد بزرگ بوده 

را نشان دهیم.

سعید محسن صفوى فر با بیان اینکه استاد مظاهرى در 
چهل سال اخیر بعد از استاد همایى، بهترین اصفهان 
شناس بوده اســت تصریح کرد: اســتاد مظاهرى با 
شخصیتى چند سویه بر موضوعات گسترده اى تسلط 
داشت و به همین دلیل ما را به سمت ساخت این فیلم 
سوق داد که سعى داشــتم بیشتر به اصفهان شناسى 
این فرد بپردازم  تا این اقدام بر روى شناخت اصفهان 

تاثیر گذاشته باشد.

روایت زندگى یک اصفهان شناس معروف در 
فیلم مستند «سرود جمشید»

آیین معارفه علیرضــا رضوانیان به عنــوان معاون جدید 
برنامه ریزى و توسعه ذوب آهن اصفهان با حضور مرتضى 

یزدخواستى عضو هیات مدیره شرکت، معاونین و مدیران 
حوزه توســعه، در سالن جلســات دفتر مدیرعامل شرکت 

برگزار شد.  
مرتضى یزدخواستى عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان 
در این آیین گفت : مهندس مهدى نصر در جایگاه معاونت 
برنامه ریزى و توسعه خدمات ارزشمندى را به مجموعه ارائه 
داد و براى ایشان آرزوى ســالمتى و توفیق دارم و حضور 
مهندس علیرضا رضوانیان را به عنوان معاون جدید برنامه 
ریزى و توسعه ذوب آهن اصفهان تبریک عرض مى کنم. 
ایشان در حوزه بهره بردارى و همچنین کمیسیون معامالت 
عملکرد خوبى داشت و با این تجربیات در سمت جدید نیز 

مى تواند با همکارى بخش هاى مختلف دســتاوردهاى 
خوبى را براى کارخانه رقم بزند.

وى افزود : جایگاه معاونت برنامه ریزى و توسعه از دیرباز تا 
کنون در ذوب آهن اصفهان از اهمیت باالیى برخوردار بوده 
است و افرادى که در این معاونت حضور داشتند هنوز هم در 

صنعت فوالد کشور منشأ خیر و برکت هستند.  
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : تغییر و 
تحوالت در سازمان هاى مختلف انجام مى شود اما نکته 
مهم این است که از این فرصت خدمت گذارى به بهترین 
نحو ممکن استفاده شود تا تحوالت و ارزش آفرینى بیشتر را 

در بخش هاى مختلف شاهد باشیم.

از فرصت تحوالت مدیریتى به بهترین نحو استفاده شود

مدیر کل بهزیســتى اســتان اصفهان از ادامه اردوهاى 
جهادى بهزیستى استان درشهرستان سمیرم خبر داد .

ولى اله نصر گفت: اردوهاى جهادى بهزیســتى استان با 
نگرش نو، به دنبال کاهش آسیب هاى اجتماعى، ایجاد 
اشتغال، افزایش سطح توانمندســازى و برطرف کردن 

نیازهاى حداقلى معیشتى جامعه هدف مى باشد.
وى گفت: تیم اردوهــاى جهادى پایگاه شــهید زرین 

بهزیســتى اســتان، از دى ماه سال گذشــته با هدف 
ســاماندهى و کاهش آســیب هاى اجتماعى و رفع فقر 
در سکونت گاه هاى غیررســمى در شهر اصفهان آغاز به 
کار کرد و سپس در بهمن ماه ســال گذشته در محالت 
شهرستان فالورجان و مهرماه امســال نیز با حضور در 
روستاهاى صعب العبور پشت کوه فریدونشهر و در آبانماه 
چهارمین اردوى جهادى در شهرستان سمیرم ادامه یافت.

مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان بیان کــرد:  ارائه 
کمک هاى نقدى و غیر نقــدى، اجراى طرح غربالگرى 
شنوایى ســنجى و بینایى ســنجى، برپایى کارگاه هاى  
آموزشى پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى و آموزش 
خانواده در راستاى ارتقاء سالمت روان ساکنین محالت 
و مناطق محروم شهرستان سمیرم از برنامه هاى اردوى 

جهادى شهید زرین بهزیستى استان است.

انجام اردوهاى جهادى بهزیستى استان درسمیرم


