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آهسته تر غذا بخوریدرصدخانه کاشان در جهان بى نظیر است«جزیره»،  به زودى در شبکه خانگىچرا پروازهاى روسیه لغو نمى شود؟ خداحافظى «سهراب مرادى» از دنیاى قهرمانى تکذیب شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما
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جوالن آب معدنى هاى 
قاچاق در بازار

2 درصد جمعیت اصفهان  
علیه کرونا واکسینه شدند

بهره بردارى از 
مجموعه خدماتى 

بیمارستان شهید صدوقى

5

ماجراى کمبود 
آرد و نان در 
شاهین شهر 

کمبود آرد و نان شهروندان شــاهین شهرى را با 
مشکل مواجه کرده است.

محمد على فراســتى رییس اتحادیــه آردو نان 
شهرستان شاهین شهر و میمه با اشاره به کمبود آرد 
در این شهرستان گفت: سهمیه آرد این شهرستان 
هر ساله با ســه دهم درصد افزایش باید در سال 
جدید 39 هزار کیسه باشد، اما همچنان 31 هزار 

کیسه به این شهرستان تحویل داده مى شود.
فرماندار شاهین شهرو میمه هم با بیان اینکه در ماه 
براى هر شهروند هر نفر 6 کیلو گرم کسرى داریم 

گفت: سهمیه هر نفر تقریبا 4 کیلو و  800 گرم...
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ناگفته هاى خشک شدن زاینده رودناگفته هاى خشک شدن زاینده رود
معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى اصفهان تشریح کردمعاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى اصفهان تشریح کرد
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ناگفته هاى جوان اول سابق
 سینماى ایران در سالروز تولدش

نقش افسانه بایگان در تشخیص 
بیمارى ابوالفضل پورعرب

مرزبان: قصد داریم با تمام 
بازیکنان سپاهان تمدید کنیم

مربى تیم فوتبال سپاهان در مورد شــرایط این تیم در آستانه شروع دوباره 
رقابت هاى لیگ برتر صحبت کرد. علیرضا مرزبان در خصوص شروع دوباره 
رقابت هاى لیگ برتر و تقابل با فوالد خوزستان اظهار داشت: ارزیابى ما از 
کل شرایط به این صورت اســت که بازى با فوالد براى ما یک بازى فوق 

العاده حساس و مهم است و از طرفى خیلى خوشحالیم ...
3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

میانگین 10 درصدى 
فوت بیماران کووید

 در بیمارستان 
عیسى بن مریم (ع) اسکوچیچ اسکوچیچ 

در تیم ملى مى مانددر تیم ملى مى ماند

دانشگاه آزاد اســالمی واحد دهاقان درنظر دارد تاالر پذیرایى خود را از تاریخ 
1400/5/31 به مدت یک سال از طریق اجاره واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشــار این آگهى به مــدت ده روز با مراجعه به 
دانشگاه و بازدید از محل نسبت به اخذ و تکمیل اوراق مربوطه اقدام نمایند. 

«ضمنًا هزینه درج آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.»
تلفن تماس: 53334051-031 و 09137263009 

نشانى : دهاقان - دانشگاه آزاد اسالمى واحددهاقان - صندوق پستى 111    
 کدپستى 8641687511  - تلفن 3-53334051 -  نمابر :53332240 و 53332210کد031

info @dehaghan.ac.ir                     www.dehaghan.ac.ir

آگهی مزایده

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان   
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه درنظر دارد یک باب واحد ادارى، تجارى خود را به 
مساحت 40متر ازطریق استعالم به صورت اجاره واگذار نماید.

لذا ازکلیه اشــخاص حقیقی وحقوقی دعوت به عمل مى آید از تاریخ درج آگهی به 
مدت ده روز با مراجعه به دبیرخانه دانشگاه با در دست داشتن معرفی نامه معتبرجهت 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده (نوبت دوم)

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه درنظر دارد سالن بدن سازى را  ازطریق استعالم به صورت 
اجاره واگذار نماید.

لذا  ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که در این زمینه داراي مجوز و تخصص الزم را دارند 
دعوت به عمل مى آید از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز با مراجعه به دبیرخانه دانشگاه با 

در دست داشتن معرفی نامه معتبرجهت دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده (نوبت دوم)

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه درنظر دارد انتشارات و سلف سرویس خود را ازطریق 
استعالم به صورت اجاره واگذار نماید.

لذا ازکلیه اشــخاص حقیقی وحقوقی که داراي مجوز و تخصص الزم در این زمینه را دارند 
دعوت به عمل مى آید از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز با مراجعه به دبیرخانه دانشگاه با 

در دست داشتن معرفی نامه معتبرجهت دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
ضمنا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده (نوبت دوم)

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه

پیرو آگهى چاپ شده مورخ 1400/03/30 بابت شرکت در مناقصه عمومى 
خرید مصالح و اجراى عملیات نازك کارى طبقات مسکونى و نماى بلوك هاى 
مجتمع تجارى و مســکونى بلوك 20 نقش جهان و خرید مصالح و اجراى 
عملیات ســفت کارى پروژه بازار موبایل ایرانیان به اطالع کلیه متقاضیان 
مى رساند مهلت خرید اســناد از تاریخ 1400/03/30 لغایت 1400/04/09 
ادامه داشته و پیشنهادات مى بایست تا پایان وقت ادارى یک شنبه مورخ 
1400/04/13 به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان تحویل و یا از طریق 

پست سفارشى ارسال گردد. 

اصالحیه آگهى مناقصه عمومى 
شرکت عمران و مسکن اصفهان

شرکت عمران و مسکن اصفهان

خوردن عسل با 
چه خوراکى هایى 

ممنوع است

عسل یکى از طبیعى ترین خوراکى هاست که براى 
سالمتى بدن بسیار مفید است اما گاهى این خوراکى 
بسیار خوشمزه با غذاهاى دیگر مصرف مى شود که 
مى تواند بسیار خطرناك باشد. این ترکیبات و مواد 
غذایى اگر با عسل مصرف شود تاثیرات منفى بر...
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ابهامات انتخابات شوراى شهر در بهارستان
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ى
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آغاز اجراى 3 پروژه بزرگ بنیاد شهید اصفهان
در مراسمى با حضور ویدئوکنفرانسى معاون رئیس جمهور و ریاست عالى بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت گرفت
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با وجود نامه نگارى وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
براى لغو پروازهاى ایران به روسیه و اعالم آمادگى سازمان 
هواپیمایى کشورى براى اجراى این محدودیت پروازى، 

چرا این اتفاق پس از چند روز نیافتاده است؟
سه روز پیش سعید نمکى، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى در نامه اى به ستاد ملى مقابله با کرونا بر ضرورت 
طرح موضوع و اخــذ تصمیمات فــورى در مورد توقف 
پروازها به مقصد مســکو و بالعکس در جلســه کمیته 

امنیتى-اجتماعى ستاد ملى کرونا، تاکید کرد.
در پى ایــن مکاتبه نمکى، تورج دهقــان زنگنه، رییس 
سازمان هواپیمایى کشــورى گفت: پروازهاى روسیه به 

دلیل شیوع ویروس کرونا لغو خواهد شد. البته هنوز نامه اى 
در این باره و براى لغو این پروازها به سازمان هواپیمایى 

کشورى نرسیده است.
این در حالى اســت که نه تنها تا کنون دستورى از سوى 
ســتاد ملى مقابله با کرونا در این باره صادر نشده است 
بلکه اظهاراتى پیرامون این مسئله مطرح شده که به نظر 
مى رسد چندان عزمى هم براى لغو این پروازها وجود ندارد.  
با توجه به این وضعیت باید دید دستورى از سوى ستاد ملى 
مقابله براى لغو پروازهاى روسیه صادر خواهد شد یا اینکه 
با تعلل در این زمینه موج جدیدى از این ویروس خطرناك 

در کشور شیوع پیدا خواهد کرد؟

معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: با توجه به خرابى هاى 
گسترده ناشى از جنگ داخلى سوریه، ظرفیت احداث دست 
کم 200 هزار واحد مسکونى در این کشور وجود دارد و بین 

کشورهاى منطقه بى رقیب هستیم.
محمود محمودزاده اظهار کرد: تفاهم نامه ساخت وســاز 
مسکن، خدمات، پروژه هاى زیربنایى و حمل و نقل توسط 
بخش خصوصى ایران در سوریه آذرماه 1398 به امضاى 
وزراى راه و شهرسازى ایران و مسکن سوریه رسید. این 
تفاهم نامه در واقع پیش نیــاز ورود بخش خصوصى ایران 
براى سرمایه گذارى در حوزه هاى زیربنایى و حمل و نقل 
در سوریه اســت. وى افزود: دو موضوع مهم در این زمینه 

چگونگى نقل و انتقال پول و مساله حمل مصالح ساختمانى 
است. با تالشهایى که صورت گرفته مجوزهایى از سوى 
دو کشور صادر شده که در حال تعیین تکلیف نهایى است و 

هرچه زودتر این موضوعات به نتیجه مى رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازى تصریح کرد: سوریه کشورى 
است که با توجه به مشــکالت داخلى و درگیرى طوالنى 
مدت با جنگ نیاز گسترده اى به بازسازى و ساخت و ساز 
عمرانى دارد. هم در زمینه احداث واحدهاى مسکونى و هم 
زیرساختهاى عمرانى مى توان در این کشور فعالیت کرد. 
لذا بازار خوبى براى فعاالن حوزه صنعت ساختمان ایران

 است.

چرا پروازهاى روسیه 
لغو نمى شود؟

براى ساخت مسکن در سوریه 
رقیب نداریم

تخریب دو سالن سینما 
در مشهد

  ایسنا| 3 روز پس از تخریب ســینماى 
تاریخى آسیا، ســینما قدس مشهد نیز به همان 
سرنوشــت دچار و تخریب شد. ســینما قدس 
مشهد که پس از 51 سال فعالیت، در اسفند ماه 
سال گذشته به پایان راه خود رسید و با تعطیلى 
همیشگى توسط حوزه هنرى به بخش خصوصى 
فروخته شد، تخریب شــد.تخریب سینما قدس 
مشهد درحالى رخ داده که هفته گذشته نیز سینما 

آسیا مشهد مورد تخریب قرار گرفته بود.

آذربایجان داراى موزه 
مطبوعات شد

  ایسنا| موزه مطبوعــات آذربایجان در 
تبریز افتتاح شد. در این موزه نسخه هاى قدیمى 
جراید منتشــر شده در اســتان هاى آذربایجان 
شــرقى، اردبیل، آذربایجان غربــى و زنجان و 
دستگاه هاى چاپ این خطه همراه با دوربین ها 
و عکس هاى خبرى قدیمى به نمایش گذاشته 
شده اســت. همچنین شــمارى از نسخه هاى 
قدیمى روزنامه هاى خطه آذربایجان مانند تبریز 
به تاریخ 1296 قمرى، ناصرى، تجدد و آذربایجان 
جزء الینفک ایران در محل موزه نصب شده است. 
اسناد و ابزار کار خبرى همراه با دست نوشته ها 
و کتب نوشته شده توســط پیشکسوتان تاریخ 
مطبوعات آذربایجان در داخل و خارج از کشــور 

هم در این موزه به نمایش گذاشته شده است.

جدال لفظى 
به برادرکشى ختم شد

دادســتان عمومى و انقالب على    مهر |
آبادکتول گفت: جدال لفظى پیــش پا افتاده در 
على آباد کتول به برادرکشى ختم شد. حسینعلى 
ایزد افزود: در این حادثه برادر بزرگتر هنگام جدال 
کالمى، کنترل خود را از دست داد و با پرت کردن 
چاقو به سمت برادر کوچکتر که 18 سال داشت، 
او را مجروح کرد. مصدوم بالفاصله به بیمارستان 
منتقل شد اما متاسفانه بر اثر شدت جراحت جان 
خود را از دست داد. طبق گفته وى برادر بزرگتر در 

بیمارستان بازداشت شد.

جزئیات دریافت کارت 
اعتبارى 

از این پس باید پنج بانک، کارت    ایسنا|
اعتبارى رفاهى را بــراى متقاضیان صادر کنند 
که ســقف مبلغ آن براى هر فرد هفت میلیون 
تومان و بازپرداخت تسهیالت این کارت حداکثر 
18 ماه اســت.  بانک مرکزى شیوه نامه اعطاى 
کارت رفاهى و تامین مالى زنجیــره تولید را به 
پنج بانک «ملى ایران»، «ملــت»، «صادرات 
ایران»، «تجــارت» و «رفاه کارگــران» ابالغ 
کرد. هر یک از بانک هاى نام برده شده مى توانند 
حداقل 200 هزار فقره کارت براى کلیه اشخاص 
حقیقى از جملــه دارندگان ســهام عدالت که 
تاکنون هیچ میزان از ســهام خود را نفروخته اند 
و کلیه سرپرســتان خانوار کــه حداقل یکى از 
یارانه هاى نقدى یا معیشتى را دریافت مى کنند، 
با سقف فردى معادل هفت میلیون تومان صادر 

کنند. 

«برکت» چند؟!
سخنگوى ســازمان غذا و    خبرفورى|
دارو نسبت به اخبار منتشــر شده درباره واکسن 
کووبرکت واکنش نشــان داد. کیانوش جهانپور 
سخنگوى سازمان غذا و دارو در توییتى نوشت: 
هیچ کدام از واکســن هاى کرونــا تولید داخل 
تاکنون در کمیسیون قیمت گذارى سازمان غذا 
و دارو، قیمت گذارى نشده است. قیمت گذارى 
واکسن کرونا بر اساس هزینه تمام شده، حاشیه 
سود منطقى و قیمت واکسن هاى مشابه خارجى 
و البته با رویکرد حمایت از تولید ملى در کمیسیون 

قیمت گذارى انجام خواهد شد. 

دختر رضایى چندم شد؟
یک فعال رســانه اى در توئیتر خود    برترین ها |
مدعى شد که دختر محسن رضایى در انتخابات شوراى 

شهر تهران نفر دویست و دوم شده است!

آراى باطله 
براى بنده عجیب بود!

امیرحسین قاضى زاده    خبرگزارى دانشجو |
هاشمى، نماینده مردم مشهد با اشــاره به آراى باطله در 
انتخابات 1400، بیان کرد: این عدد از آراى باطله براى بنده 
بسیار عجیب بود و براى این موضوع یا باید تحلیل سیاسى 
داشت یا تحلیل اجرایى، مثال در شعبه اخذ رایى که بنده 
حضور داشتم زمان اخذ راى با دو ساعت تاخیر شروع شد و 

همچنین بسیار کند اخذ راى صورت مى گرفت.

انتقاد «سعید محمد» 
از شوراى نگهبان

سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه    نامه نیوز |
سازندگى خاتم االنبیا و از نامزدهاى رد صالحیت شده 
انتخابات ریاســت جمهورى گفت: تالش کردم براى 
توضیح درباره ابهامات، به شورا توضیح بدهم، که ما را 
صدا نکردند علت رد صالحیت را بگویند؛ شنیده بودم که 
بعد از بیانات رهبرى احتمال تائید صالحیتم هست، اما 

شوراى نگهبان موضوع را رد کرد.

توصیه ضرغامى به رئیسى
  جماران |رئیس اسبق صداوسیما در توصیه اى 
به رئیســى، رییس جمهور منتخب نوشت: سوداگرى 
و کاســبکارى در بدنه  دولت باید یکسره تعطیل شود. 
عزت ا...ضرغامى در پیامى توییترى نوشــت: «دولت 
 رئیسى باید راهبرد "ُپل و پِله" را جایگزین سنت "پول 
و پَله" کند. ”پل“ ارتباطى بین همه  داشــته ها، به ویژه 
ظرفیت هاى انسانى کشور، و "پله" مطمئن براى رشد 
مدیران جوان و شایسته. سوداگرى و کاسبکارى در بدنه   

دولت باید یکسره تعطیل شود.»

200 میلیون بشکه نفت 
آماده صادرات

رویترز میزان نفت ذخیره شده ایران    تسنیم|
روى خشــکى و دریا را 200میلیون بشکه تخمین زد و 
نوشت ایران در صورت رفع تحریم ها مى تواند به سرعت 
تولید نفت خود را از 2/1میلیون بشکه فعلى به 3/6 میلیون 
بشکه در روز برساند.  این خبرگزارى نوشت: انتظار مى رود 
شرکت ملى نفت ایران صادرات نفت خود را از ذخایر روى 
خشکى و دریا آغاز کند که احتماًال به 200 میلیون بشکه 
مى رسند،به این ترتیب ایران مى تواند به مدت شش ماه، 
یک میلیون بشــکه در روز نفت اضافى که یک درصد 

عرضه جهانى نفت را تشکیل مى دهد صادر کند.

شناسایى قرص و سیگار  
خطرناك

رییس پلیس مبارزه بــا موادمخدر گفت:    ایرنا |
پلیس قرص هاى الغرى و ســیگارهاى الکترونیکى 
که بســیار مخرب هستند را شناســایى و کشف کرد. 
سردار مجید کریمى افزود: قرص هاى الغرى در اماکن 
مختلف و برند خاص خرید و فروش مى شود مثل گلوریا 
که داراى مواد مخدر شیشه است. وى اضافه کرد: این 
ماده مخدر در آرایشگاه هاى زنانه و باشگاه هاى ورزشى 
تولید مى شود .کریمى گفت:  سیگارهاى الکترونیک هم 
داراى اسانس هایى بسیار مضر هستند که ماده حشیش 

با 40 درصد تى اچ سى را داراست و بسیار مخرب است.

رسوایى بزرگ
حجت االسالم محمدصادق اکبرى، رئیس    رکنا|
کل دادگســترى مازندران گفت: طى دوره چهار ساله 
شوراى پنجم 54تن از اعضاى شوراى شهر در سراسر 
استان مازندران بازداشت شــده اند که غالب تخلفات 

این افراد مالى بوده و رسیدگى به پرونده آنان ادامه دارد.

خبرخوان

روزنامه کیهــان با عباراتى تند بــه روزنامه «جمهورى 
اســالمى» حمله کرد و آن را روزنامه اى خواند که نان 
جمهورى اســالمى و مردمش را مى خــورد اما در این 
سال ها در خدمت توجیه ســوءمدیریت اشرافى غربگرا 

قرار داشته است.
کیهان سپس از اینکه روزنامه «جمهورى اسالمى»   نام 
«جناح اصولگرا» را براى رئیسى و حامیانش انتخاب کرده 
برآشفته شده و آن را عنوانى تحریف آمیز خوانده و نوشته 
است: آقاى رئیسى در قوه قضائیه با فساد دانه درشت هاى 

هر دو جناح برخورد کرد.
کیهان ادامه داد: روزنامه مورد بحث در کنار بسیارى از 
نشریات همســو، به عنوان جاده صاف کن طیف مدعى 
اصالحات و اعتدال عمل مى کرد و سرگرم مأیوس سازى 
مردم ایران بود و اجازه نــدارد از طرف مردم راى دهنده 
حرف بزند. یا شــوراى نگهبان و نهادهاى نظامى را به 
«یک جناح» نسبت دهد؛ مگر اینکه نهادهاى مختلف 
انقالبى را یک جناح در نظر بگیرد و خودش را ذیل جناح 

ضدانقالب تعریف کرده باشد!

سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهورى برگزار شد 
و از جهات مختلف مثل میزان مشارکت و آراى باطله مورد 
توجه و تامل بود. افزایش میزان آراى باطله در این دوره به 
قدرى بود که به باور برخى تحلیل گران مى توان آن را پدیده 
انتخابات دانست. این درحال است که برخى کارشناسان 
معتقدند بخشــى از این آرا غیرعمدى باطله شده و حتى 

برخى نیز از سبد راى اصولگرایان ریخته است!
مثال عباس ســلیمى نمین، فعال سیاسى اصولگرا گفت: 
برخى آراى باطله را صرفا ناشى از ترس و تعمد مى دانند اما 
اینگونه نیست. به نظر من در این دوره از انتخابات بسیارى 
از راى هاى باطله به خاطر اشتباه بوده است. مخصوصًا در 
چهار انتخابات همزمان برگزار شد و چهار صندوق کنار هم 
بوده است، طبیعى است که برخى راى خود را اشتباه انداخته 

باشند چون امکان خطا وجود داشت.
این فعال سیاسى اصولگرا برخى دیگر از آراى باطله را نیز 
راى هواداران جلیلى دانســت و گفت: برخى از طرفداران 
آقاى جلیلى بعد از کناره گیرى او حاضر نشــدند که به فرد 
دیگرى رأى  بدهند چون او را  اصلح مى دانستند و ترجیح 

دادند که بعد از انصراف وى، راى سفید بدهند.
ســلیمى نمین با اشــاره به اینکه موضوعات دیگرى نیز 
در افزایش تعداد آراى باطله موثر بوده اســت، گفت: مثال 
ممکن است که برخى صرفا براى مشارکت در انتخابات 
شــوراها و مثال راى دادن بــه یک خویشــاوند خود در 
راى گیرى شرکت کرده باشــند و بعد که تعرفه برایشان 
صادر شده، سفید انداخته باشند. یعنى اصال بناى شرکت در 

این انتخابات را نداشته اند. 

سخنگوى انجمن صنفى تولیدکنندگان لوازم خانگى از 
افزایش کاالى قاچاق در بازار طى هفته هاى اخیر خبر 
داد و گفت که اخبار ضد و نقیضى درباره احتمال ترخیص 

محموله بوش شنیده مى شود.
محمدرضا غزنوى اظهار کرد: طى هفته هاى اخیر بازار 
مملو از کاالهاى قاچاق شده و این موضوع تولیدکنندگان 
را براى عرضه کاال با مشکل مواجه کرده است، چرا که 

متقاضى آنها کمتر شده است.  
به گفته وى اخیرا جریانى ایجاد شده که لوازم خانگى را 
از مرز به صورت قانونى و به وفور وارد مى کند و به همین 
دلیل بازار مملو از کاالى قاچاق شده است. به عبارتى به 
نظر مى رسد واردات براى مرزنشــینان به صورت شبه 

قانونى انجام مى شود.

ســخنگوى انجمن صنفى تولیدکنندگان لوازم خانگى 
همچنین با اشاره به افزایش بیش از 70 درصدى تولید 
لوازم خانگى در سال گذشــته، تصریح کرد: با توجه به 
افزایش تولید در سال گذشته و همچنین در دو ماه ابتدایى 
سال جارى به نظر مى رســد خارجى ها از این موضوع 
ناراحت هســتند و به بازار حمله کرده اند. از طرف دیگر 

رکود نیز بر بازار حاکم است.   
همچنین به گفته وى اخبار ضد و نقیضى درباره احتمال 
ترخیص محموله بوش شــنیده مى شود که سخنگوى 
انجمن صنفى تولیدکنندگان لوازم خانگى معتقد است 
ترخیص آن نشــان مى دهد احتماًال قرار است واردات 
لوازم خانگى آزاد شــود و چراغ سبزى به واردات کاالى 

خارجى است

یکى از بحث هاى این روزهاى رســانه ها کابینه دولت 
جدید است. در این کابینه تیم اقتصادى و تیم دیپلماسى 
اهمیت باالیى دارد و سواالت زیادى پیرامون آن وجود 

دارد.
گفته مى شود کلیدى ترین عضو اقتصادى کابینه رئیسى 

و در واقع رهبر تیم اقتصادى، فرهاد رهبر خواهد بود.
از او براى ریاست سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزى، 
وزارت جهاد کشاورزى، وزارت نفت و وزارت اقتصاد نام 
برده اند. فرهاد رهبر داراى دکتراى اقتصاد از دانشــگاه 
تهران است و به مدت 5 سال در دولت مرحوم هاشمى  
رفسنجانى،  مدیرکل مرکز بررسى هاى استراتژیک نهاد 
ریاســت جمهورى بود و در دولت احمدى نژاد، ریاست 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى را بر عهده گرفت که بعد 

از آن به مدت 6 سال رئیس دانشگاه تهران بود.
او در چند سال گذشته مشاور اقتصادى و دبیر کارگروه 
اقتصادى آستان قدس رضوى بوده و در کابینه انتخاباتى 
رئیسى حضور داشت که این روابط، احتمال ورود  او را به 

کابینه دولت جدید  بیشتر مى کند. 
براى ســکاندارى وزارت اقتصاد دولت آینده نیز، برخى 
گمانه زنى هاى دیگر مطرح شــده که نام هایى از جمله 
شــمس الدین حســینى و احمد امیرآبادى از مهم ترین 

گزینه هاى بیان شده براى این وزراتخانه هستند.
شمس الدین حســینى داراى مدرك دکتراى اقتصاد در 
بخش عمومــى و بین الملل از واحد علــوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اســت. او در دولت احمدى نژاد وزیر امور 
اقتصادى و دارایى بوده و هم اکنــون نیز در یازدهمین 
دوره مجلس شوراى اسالمى، نماینده استان مازندران 

در حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد است. 
احمد امیرآبادى فراهانى نیز دبیر هیئت رئیسه مجلس 
دهم، نماینده دوره نهم و دهم مجلس شوراى اسالمى 
و عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شوراى اسالمى از حوزه انتخابیه قم در استان قم است. 

نام ســید رضا فاطمى امین هم براى چندین وزارتخانه  
تکرار شده است. سید رضا فاطمى امین با سابقه اجرایى 

در صنایع مختلف گزینه جدى براى سکاندارى وزارت 
صمت اســت؛ البته نام او براى وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه هم پیشنهاد شده است. این مدیر با سابقه 
صنعتى، در کارنامه خود عضویت در هیئت عامل ایدرو، 
مجرى طرح نوسازى خودروهاى فرسوده، مشاور رئیس 
جمهور، مشاور وزیر صمت و مشــاور قائم مقام آستان 

قدس رضوى را دارد.
همچنین نام مهــرداد بذرپاش بــا کارنامه مدیرعاملى 
سایپا و رئیس فعلى دیوان محاسبات نیز براى این سمت 

مطرح شده است.
نام رستم قاســمى یکى از اســامى پر تکرار در لیست 
پیشنهادى دولت سیزدهم به عنوان وزیر نفت است. او 
در دولت  احمدى نژاد به مدت 2 سال یعنى از سال 1390، 

وزیر نفت بود.
یکى دیگر از نام هاى پرتکرار در لیست کابینه پیشنهادى 
دولت سیزدهم، ســید پرویز فتاح است. نام او به عنوان 
وزیر پیشنهادى نیرو و راه و شهر سازى در فضاى مجازى 
ثبت شده اســت. او هم اکنون رئیس بنیاد مستضعفان 

انقالب اســالمى اســت و همچنین به عنوان یکى از 
اعضاى هیئت امنا در کمیتــه امداد امام خمینى (ره) نیز 

فعالیت مى کند.
 حجت ا... عبدالملکى نیــز در فضاى مجازى  به عنوان  
ریاست  دبیر خانه مناطق ویژه اقتصادى، بانک مرکزى، 
وزارت اقتصاد و  سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده؛ او 
دکتراى اقتصاد از دانشگاه اصفهان دارد و از سال 1394 
تا اکنون دبیر شــوراى اقتصاد ســازمان صدا و سیماى 

جمهورى اسالمى ایران است.

تیم اقتصادى احتمالى رئیسى چه کسانى هستند؟

حمله برندهاى خارجى به کشوربخشى از آراى باطله رأى هواداران جلیلى بود

کسانى که راى باطله دادند فرصت سوزى کردند خشم«کیهان» از «جمهورى اسالمى»
حجت االسالم احمد خاتمى، امام جمعه موقت تهران با 
تقســیم مردم به پنج گروه در امر انتخابات، توضیح داد: 
نخستین گروه افرادى هستند که پاى کار آمدند و نامزد 
آنها راى آورد یعنى جریان انقالبى و مدافع والیت. گروه 
دوم آنهایى هستند که نامزدشان راى نیاورد اما حضورشان 
براى ما بسیار محترم است. شاهد بودیم که نامزدهایى 
آمدند و صحبت هایى کردند که اکنون باید از مردم براى 

اظهارات خودشان عذرخواهى کنند.
گروه دیگر افرادى هستند که آمدند و راى باطله دادند که 

حدود چهار میلیون نفر هستند ما به آنها تذکر مى دهیم که 
شما در رقم زدن سرنوشت کشور فرصت سوزى کردید. 
گروه دیگر مــردم افرادى بودند که پــاى صندوق راى 
نیامدند آنها به دلیل کرونا یــا معطلى زیاد در هواى گرم 

عذرى داشتند که اجرشان کم نیست.
همچنین گروه آخر افرادى هستند که با هدف آسیب زدن 
به انقالب از حضور پاى صندوق راى طفره رفتند و به این 
گروه اعالم مى کنم که این انقالب و نظام شــجره طیبه 

است اصل آن ثابت است و با این بادها نمى لرزد.

جوالن آب معدنى هاى قاچاق در بازار 
دبیر انجمن بنکداران تهران ضمن ورود آب معدنى خارجى به کشــور گفت: 
اقشار مرفه جامعه براى مهمانى  هاى لوکس خود از این آب معدنى  ها مى  خرند.

قاسمعلى حسنى اظهار کرد: آب معدنى هاى خارجى با وجود ممنوعیت واردات، 
اما در بازار هاى عمده فروشى تهران فروخته مى شوند. اغلب این آب معدنى ها 

از کشور هاى حوزه اسکاندیناوى وارد کشور شده اند.
او با ذکر ایــن مطلب که ســوئد و دانمارك بزرگ تریــن صادرکنندگان آب 
معدنى به ایران هستند، افزود: این آب معدنى ها به صورت قاچاق از مرز هاى 
جنوبى کشــور وارد کشــور مى شــوند و با قیمت هاى بســیار زیاد فروخته 

مى شوند.
دبیر انجمن بنکداران تهران بیان کرد: آب معدنى تنها کاالى خوراکى قاچاق 
نیست؛ در بنکدارى هاى سراسر تهران بیش از 2 هزار نوع کاالى نوشیدنى و 
خوراکى قاچاق فروخته مى شود که این یعنى نظارت کافى در این حوزه وجود 

ندارد.
او تصریح کرد: آب معدنى به صورت قاچاق وارد کشور مى شود و البته مصرف 
همگانى و روزانه ندارد و تنها اقشــار مرفه جامعه براى مهمانى هاى خاص و 

لوکس خود این آب معدنى ها را مى خرند
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شرط جیره بندى نشدن آب
در صـورت صرفـه جویـى 15 لیتـر آب در شـبانه روز، 
شهروندان اصفهانى تابسـتان راحتى را سپرى خواهند 
کرد. مدیر دفتـر بهره بردارى و توسـعه خطـوط انتقال 
آب شرکت آب و فاضالب اسـتان گفت: چاه هاى فلمن 
هم اکنون هیچ دبى و آبدهى ندارند و از آن ها برداشـت 
نمى شـود. مجتبى اورنگـى افـزود: اگر شـهروندان در 
مصرف آب صرفـه جویى کنند بـه مرحله جیـره بندى 

نخواهیم رسید.

گشایش نمایشگاه 
قطعات خودرو

هفدهمین نمایشگاه تخصصى قطعات خودرو و صنایع 
وابسـته اصفهان با حضـور 75 شـرکت از اسـتان هاى 
مختلـف کشـور در اصفهـان گشـایش یافـت. در ایـن 
نمایشگاه، 75 شرکت دستاورد ها و توانمندى هاى خود 
را به نمایش گذاشته اند. این  نمایشـگاه تا چهارم تیر از 
ساعت 10 تا 18 در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى 

استان اصفهان برپاست.

نقش اصفهان در توسعه ملى 
اسـتاندار اصفهان گفت: نقش بى بدیل استان در توسعه 
ملى کشـور در بخش هاى دفاع مقدس، ایثار و شهادت، 
شکل گیرى انقالب و کمک هاى اجتماعى مردم اصفهان 
در حوادث طبیعى کشور، در نخستین کنگره استان تبیین 
خواهد شد. عباس رضایى افزود: باید جایگاه اصفهان را 
در توسعه عرصه هاى مختلف با نگرش مجاهدت پرورى، 

خالقیت و دیگر زمینه ها در این کنگره برجسته کرد.

آموزش 5 هزار راننده تاکسى 
مدیر عامل سـازمان مدیریـت و نظارت بر تاکسـیرانى 
شهردارى اصفهان از آموزش پنج هزار راننده تاکسى خبر 
داد و گفت: تغییر رفتار و نگرش رانندگان و تکریم آن ها 
در سازمان و سطح شهر همچنین تغییر نگرش بازرسان 
به رانندگان، ره آورد برگزارى کالس هاى آموزشى بوده 
است. هادى منوچهرى اظهار کرد: ارائه هزاران الستیک 
و روکش صندلى رایگان، هزاران بسته معیشتى در زمان 
شیوع کرونا، وام هاى دو تا پنج میلیون تومانى و تخفیف 
کارت شـهرى به راننـدگان تاکسـى از جملـه اقدامات 

حمایتى سازمان بوده است.

شست و شوى فاضالب لنجان
شست و شـوى 6 کیلومتر شـبکه جمع آورى فاضالب 
در زرین شـهر توسـط عوامل امور بهره بردارى شـبکه 
فاضالب آبفا منطقه لنجان انجام شده است. به گزارش 
روابط عمومى آبفا منطقه لنجان، این عملیات به منظور 
افزایش سطح بهداشت و رفع انسداد شبکه هاى فاضالب 
این شهرستان صورت گرفت. براساس برنامه واحد بهره 
بردارى، ساالنه 200 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب 

شست و شو مى شود.

کاهش برداشت آب
برداشت آب در محدوده سد چم طاق تا چم آسمان استان 
اصفهان 46 درصد کمتر شـده است. سرپرست معاونت 
حفاظت و بهره بـردارى آب منطقه اى اصفهان با اشـاره 
به اینکه با همکارى ذى نفعان در باالدست و پیگیرى ها، 
کاهش 46 درصدى برداشت عملى شده است گفت:، اما 
درصورتیکه در طول مسـیر باالدست این کنترل و نظم 

برداشت اجرا نشود، کاهش مصرف پایدار نخواهد بود

حمایت روسیه از یک جشنواره 
سرکنسول روسیه در اصفهان گفت: امیدوارم برگزارى 
جشـنواره علمى فرهنگـى اصفهان و سـن پترزبورگ 
رویدادى درخشـان در مشـارکت دیرینه این دو شـهر 
خواهرخوانده باشـد و تداوم یابد. بوریس بورمیستروف 
در جشـنواره علمى فرهنگى اصفهان و سن پترزبورگ 
اظهار کرد: سرکنسول گرى روسیه در اصفهان همیشه 
از طرح هایـى که بـه نفع دو ملـت باشـد حمایت کرده 

است. 

خبر

معاون علمى و فنــاورى رییس جمهورى گفت: رصدخانه 
دانشگاه کاشان یکى از 6 رصدخانه نیمکره شمالى و از نظر 

امکانات و تجهیزات در جهان بى نظیر است.
سورنا ستارى دوشنبه پس از بازدید از روند ساخت و تجهیز 
رصدخانه دانشگاه کاشان در کامو و چوگان از توابع کاشان 
افزود: ساخت و راه اندازى این رصدخانه براى نخستین بار 

کار خیلى بزرگى در حوزه پژوهش است.
وى با تاکید بر اینکه یکى از کمبودهاى جدى ما در حوزه 
پژوهش نبود رصدخانه بود افزود: بــا توجه به اینکه ایران 
همیشــه در علم  فیزیک در تاریخ پیشتاز بوده است اکنون 

نیز موفق شدیم.

ســتارى با بیان اینکه رصدخانه دانشگاه کاشان یکى از 6 
رصدخانه نیمکره شمالى است تصریح کرد: این رصدخانه 
در این منطقه از زمین با وجود این امکانات و تجهیزات حتى 

در خاورمیانه و از اروپا تا هندوستان وجود ندارد.
رییس پژوهشگاه دانش هاى بنیادى  نیز با تاکید بر اینکه 
احساس مى شود باید یک طرح افزون بر 20 سال با تالش 
ده ها و صدها دانشمند طول بکشــد تا ماندگار شود اظهار 
داشت: حس ما اکنون مانند احساس خواجه نصیر طوسى 
یکهزار سال قبل در مراغه است که رصدخانه اش را ساخت.

محمدجواد الریجانى تاکید کرد: رصدخانه دانشگاه کاشان 
یکى از رصدخانه هاى بسیار مدرن و پیچیده دنیا است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى اصفهان بیان کرد: استان 
اصفهان با بیش از هفت میلیون و 800 هزار راس انواع دام 
یکى از ُقطب هاى تولید فرآورده هاى دامى در کشور است.
مهرداد مرادمند گفت: اســتان اصفهان بــا 2600 واحد 
مرغدارى صنعتى، 17 کشــتارگاه طیور و 33 کشتارگاه 
دام و بیش از 10 هزار مرکز بسته بندى و فرآورده هاى خام 
دامى داراى ظرفیت مناسب در این بخش اقتصادى است.

وى افزود: اصفهان ُرتبه نخســت تولید گوشــت مرغ و 
بوقلمون، ُرتبه چهارم تولید گوشت قرمز، ُرتبه دوم تولید 
تخم مرغ و ُرتبه اول تولید شــیر خام و ُرتبه چهارم تولید 

عسل کشور را داراست.

این مقام مسئول به ُرتبه چهارم تولید عسل استان در کشور 
اشــاره کرد و گفت: اصفهان ُرتبه نخست تولید گوشت 
بوقلمون و ُرتبه نخست تولید گوشت شــترمرغ را دارد. 
اصفهان با تولید200 هزار ُتن گوشت مرغ و یکصد هزار 
ُتن تخم مرغ ، جایگاه دوم کشــورى را به خود اختصاص 

داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى اصفهان ادامه داد: استان 
اصفهان با تولید ســالیانه 1/5 میلیون ُتن شیر خام ُرتبه 
نخست تولید شیر کشور و با تولید 205 هزار ُتن، رتبه دوم 
تولید مرغ و با تولید 105 هزار ُتن تخم مرغ مقام دوم تولید 

تخم مرغ کشور را دارد.

اصفهان، ُقطب  تولید 
فرآورده هاى دامى است

رصدخانه کاشان در جهان 
بى نظیر است

مجموعه خدماتى درمانى دوازده طبقه اى بیمارستان شهید صدوقى 
اصفهان به بهره بردارى رسید.

فرمانده نیروى زمینى ســپاه در آیین بهره بــردارى از این طرح 
خدماتى گفت: این مجموعه با زیر بناى 15 هزار متر مربع و ظرفیت 
پارکینگ براى 400 خودرو با مشــارکت و همــکارى گروه هاى 
مهندسى و بهدارى نیروى زمینى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 

راه اندازى شد.
سردار پاکپور افزود: این پارکینگ با طراحى چند منظوره در شرایط 
بحران مى تواند با ظرفیت پیش بینى شــده 400 تخت بســترى 

کاربرى بیمارستان داشته باشد.
فرمانده نیروى زمینى سپاه، این مجموعه خدماتى درمانى را مجهز 
به پد بالگرد، آسانسور تخت بر و اتاق احیا دانست وگفت: پد بالگرد 
این مجموعه در کشور کم نظیر است و خدمات اورژانس هوایى را 

براى نجات بیماران تکمیل مى کند.
فرمانده نیروى زمینى سپاه افزود: نیروى زمینى سپاه براى این طرح 
40 میلیارد تومان هزینه کرده است که هم الگویى براى خدمات 
عمومى و هم ظرفیتى براى پذیرش بیماران در شرایط بحران است.

بهره بردارى از مجموعه خدماتى 
بیمارستان شهید صدوقى

رئیس بیمارستان عیســى بن مریم اصفهان میانگین درصد فوت 
بیماران کووید در این بیمارستان را طى 13 ماه گذشته 10/1 درصد 
اعالم کرد که نسبت به میانگین بیمارستان هاى استان اصفهان 

پایین تر است.
امین رضا طباطبائى اظهار کرد: بیمارستان عیسى بن مریم اصفهان 
با 120 سال فعالیت، قدیمى ترین بیمارستان استان اصفهان است و 
اولین بیمارستانى بود که همزمان با شروع همه گیرى کرونا تبدیل 
به بیمارســتان ریفرال کرونا در اصفهان شــد، درحالى که سابقه 
چندانى از مدیریت بیماران داخلى و عفونى و نیز زیرساخت هاى 

انسانى و تجهیزات و امکانات نداشت.
وى با یادآورى اینکه بیمارستان عیسى بن مریم در سه موج کرونا 
به طور کامل درگیر بود، گفت: موج اول از اســفند 98 شروع شد و 
اولین بیمارستان ریفرال کرونا در اصفهان بودیم که بعد از یک وقفه 
دو ماهه از ریفرال خارج شده و دوباره از شهریور 99 ریفرال شدیم. 
در بسیارى از زمان ها ضریب اشغال باالى صد در صد تخت هاى 
بیمارستانى را داشتیم و حتى تخت هاى اورژانس اشغال بود، تا اواخر 

اسفند 99 که دوباره از ریفرال خارج شدیم.
طباطبائى با اعالم اینکه میانگین درصد فــوت بیماران مبتال به 
کووید19 در بیمارستان عیســى بن مریم در 13 ماه گذشته 10/1 
درصد بود، گفت: این میزان نسبت به میانگین استان پایین تر است، 
با اینکه بیماران انتخاب نمى شــدند و در مقاطعى تنها بیمارستان 
ریفرال و در زمانى تنها با بیمارســتان الزهرا(س) دو مرکز ریفرال 

در اصفهان بودیم.

میانگین 10 درصدى فوت 
بیماران کووید در بیمارستان 

عیسى بن مریم(ع)

مســوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: نزدیک به 2 درصد از جمعیت زیر پوشش 
این دانشگاه در استان به طور کامل علیه کرونا واکسینه شدند و 2 

دوز را دریافت کردند.
رضا فدایى افزود: تاکنون حدود 270 هزار نفر در استان اصفهان ( به 
جز کاشان و آران و بیدگل) دوز اول واکسن کرونا و حدود 90 هزار 

نفر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
وى با بیان اینکه میزان پوشش واکسن کرونا  بین سالمندان باالى 
70 سال اســتان بین 65 تا 70 درصد است، اظهار داشت: شمارى 
از سالمندان با وجود ارسال پیامک، براى دریافت واکسن به مراکز 

بهداشتى مراجعه نکردند.
وى با اشاره به تحویل محموله جدید 50 هزار دوزى واکسن کرونا 
به دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از نوع "سینوفارم" ، خاطرنشان 
کرد: در زمان حاضر تزریق دوز دوم واکســن کرونا به افرادى که 
حدود یک ماه پیش دوز اول واکســن را دریافــت کردند در حال 
اجراست و با رســیدن محموله جدید، تعداد بیشترى از افرادى که 

موعد تزریق دوز دوم آنها رسیده است، واکسینه مى شوند.

2 درصد جمعیت اصفهان
  علیه کرونا واکسینه شدند

قطع هزاران اصله درخت تاغ در منطقه ســجزى، 
که به منظور شانه سازى جاده ها انجام شده خبرساز 

شده است.
سجزى از کانون هاى بیابان زایى در استان اصفهان 
است که فرسایش طوالنى مدت خاك آن سبب شده 
شرایط این منطقه از لحاظ زیست محیطى بحرانى 
شــود؛ بنابراین در سال هاى گذشــته طرح هاى 
گســترده نهالکارى در سجزى اجرا شــده، اما به 
تازگى هزاران اصله درخت در این منطقه قطع شده 

و از بین رفته است. 
فرزاد دادخواه معــاون راهدارى اداره کل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اســتان اصفهان به باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت: اداره راهدارى، دوســتدار 
محیط زیست اســت و قطع درختان تاغ در منطقه 
سجزى به منظور شانه ســازى بوده است. او افزود: 
شانه سازى و اصالح شیب شیروانى راه ها هرساله 
انجام مى شــود و ایــن عملیات در بیــش از هزار 
کیلومتر از راه هاى اســتان درحــال اجرا و تکمیل 

است.
وى گفت: این طرح در محور اصفهان-نایین هم 
در حال اجراســت که چون بین دوباند این محور، 
تعدادى اصله درخت قرار داشــت و رشــد شاخه 
این درختان، مانع دیــدن تابلو هاى جاده و عالیم 

رانندگى شده  بود، این درختان را قطع کردیم.
منصور شیشــه فروش مدیــرکل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان هم گفت: گریدر اداره راهدارى 
هنگامى که در منطقه ســجزى بین جاده مشغول 

مانع زدایى بوده پس از طى مسافتى، موجب قطع 
هزاران اصله درخت مى شود.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
این درختان مانــع رانندگان در دیــدن تابلو هاى 
راهنمایى و رانندگى بوده و این موضوع خطرســاز 
شــده بود، به همین علــت اداره راهدارى تصمیم 
گرفت تا این درختان را قطع کند اما چون این اقدام 
اداره راهدارى، بدون هماهنگى انجام شد، پرونده 
قضایى تشــکیل دادیم و این پرونده همچنان در 

جریان است.
او گفــت: به منظور کاهش گرد و غبــار در منطقه 
ســجزى، اداره راهدارى موظف شد که در کاشت 
درخت در این منطقه، همکارى هاى الزم را با اداره 

منابع طبیعى داشته باشد.
حسینعلى نریمانى معاون فنى اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى استان اصفهان هم گفت: به علت اینکه 
در چندماه گذشته رئیس اداره راهدارى عوض شد و 
با نوع کار ما هنوز آشنایى نداشت، بدون هماهنگى 
با ما، به منظــور مانع زدایى اقدام بــه قطع هزاران 

اصله درخت در منطقه سجزى کرد.
او افــزود: پس از بررســى موضوع در جلســه اى 
بــا مســئوالن اداره راهــدارى تفاهم نامه امضا 
کردیم کــه از این پــس اداره راهــدارى ادوات 
الزم را در اختیارمــان بگذارد تــا بتوانیم در پنج 
شهرســتان مشــخص شــده از جمله اصفهان، 
آران و بیدگل، ناییــن، خوروبیابانــک و برخوار،

 درخت بکاریم.

کمبود آرد و نان شهروندان شاهین شهرى را با مشکل 
مواجه کرده است.

محمد على فراستى رییس اتحادیه آردو نان شهرستان 
شــاهین شــهر و میمه با اشــاره به کمبود آرد در این 

شهرستان گفت: سهمیه آرد این شهرستان هر ساله با 
سه دهم درصد افزایش باید در سال جدید 39 هزار کیسه 
باشــد، اما همچنان 31 هزار کیســه به این شهرستان 

تحویل داده مى شود.
فرماندار شاهین شــهرو میمه هم با بیان اینکه در ماه 
براى هر شهروند هر نفر 6 کیلو گرم کسرى داریم گفت: 

سهمیه هر نفر تقریبا 4 کیلو و 800 گرم هست.

اسفندیار تاجمیرى ســرانه جمعیتى این شهرستان را 
260 هزار نفر بیان کرد و گفت: جمعیت واقعى فعال این 
شهرستان که روزانه نیاز به آرد ونان دارند طبق آمار 300 

هزار نفر است.
وى گفت: وجود کارخانه ها و صنایع، حضور اتباع خارجى 
در واحد هاى مختلف سنگبرى ها و... موجب کمبود آرد 

و نان نسبت به جمعیت در این شهرستان شده است.

معاون برنامه ریزى شــرکت آب منطقه اى اصفهان 
در گفت وگو با ایســنا با تشــریح وضعیت خشــک 
زاینده رود مى گوید: برخى عوامل مردم زا و دسته اى 
دیگر عوامل طبیعى هستند که به نوعى طبیعت در آن 
نقش دارد. در حــوزه عوامل طبیعى، مهمترین اتفاق 
در حوضه زاینده رود مربوط به گرمایش زمین است. 
امروز نه تنها دما در این حوضه افزایش یافته، از سوى 
دیگر شاهد کاهش میزان بارش ها به صورت جزئى 
و تغییر الگوى زمانى، مکانى و نوع بارش ها هستیم، 
اما به صراحت مى گویم این عوامل موجب خشکى 

رودخانه زاینده رود نشده است.
بابک ابراهیمى  تصریح مى کند: آنچه در کل کشور 
و همچنیــن در حوضه زاینده رود موجب خشــکى 
رودخانه ها شده، عوامل مردم زا است؛ این عوامل در 
نهایت موجب افزایش مصارف در بخش هاى مختلف 

کشاورزى، شرب، صنعت مى شود.
وى مى گوید:  فعالیت هاى غیراصولى آبخیزدارى با 
هدف کنترل آب و توسعه مصارف بخش کشاورزى 
خود تبدیل به یکى از عوامل موثر بر خشکى رودخانه 
شده اســت؛ این قبیل فعالیت ها در حوضه هاى باز 
مانند کارون با رعایت برخى مبانى مفید اســت، اما 
حوضه هاى بسته اى مانند زاینده رود مى تواند باعث 
بارگذارى بیشــتر بر حوضه و در نهایت خشک شدن 

رودخانه و تاالب شود.
ابراهیمى با اشاره به برخى اقدامات فنى مهندسى در 
حوضه زاینده رود، مى افزاید: متاسفانه در این حوضه 
میزان پمپاژ از رودخانه زیاد اســت و کشــاورزان به 
خصوص در باالدست صرف نظر از وضعیت اقلیمى 
هر سال از رودخانه و دیگر منابع آب در حد نیاز برداشت 
کرده و حتــى دامنه مصارف را به برداشــت از منابع 
تجدیدناپذیر آب توســعه داده اند که در نهایت منجر 
به افت ســفره هاى زیرزمینى و فرونشســت زمین 

شده است.
ابراهیمى با تاکید بر اینکه متاسفانه طرح هاى توسعه 
ناکارآمد و غیراصولى کشاورزى در زاینده رود، موجب 
خشکى این رودخانه شده اســت، ادامه مى دهد: با 

کاهش آورد رودخانه در بخــش هاى میانى و پایانى 
رودخانه و توســعه چاه هاى نیمه عمیق و عمیق در 
مناطق برخوار، نجف آباد و ... موجب شــده ســطح

 آب هاى زیرزمینى در این مناطق تا عمق 150 تا 200 
متر پایین رود که این موضوع نیز خود موجب خشکى 

زاینده رود شده است.
ابراهیمى دربــاره اینکه برخى وجود ســد زاینده رود 
را عاملى براى خشــکى این رودخانه مــى دانند، مى 
گوید: برخى سدها در جهان و شــاید در کشور همانند 
بسیارى از ابزارها و سازه ها ممکن است به اشتباه احداث 
شده باشند، اما معتقدم که سد زاینده رود جزو بهترین 

سازه هاى آبى در منطقه خشک ایران مرکزى است.
وى تاکید مى کند: اینکه امروز مصارف ما در باالدست 
سد زاینده رود نزدیک 80 هزار هکتار است، ارتباطى 
با سد زاینده رود ندارد؛ تصور کنیم اگر این سد نبود، در 
سال هاى خشک همانند امسال، اصال آبى به پایین 

دست رودخانه نمى رســید و منبعى براى تامین آب 
شرب و حتى صنعت نداشتیم.

معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى اصفهان با 
اعتقاد بر اینکه صنعت تاثیر زیادى در خشکى زاینده 
رود نداشته است، توضیح مى دهد: میزان آب تولیدى 
در حوضه زاینــده رود بین 1000 تــا 1200 میلیون 
مترمکعب اســت که از این میزان تنها 6 درصد آب 
توسط صنایع برداشت مى شــود، از سوى دیگر باید 
توجه داشت که مجموع اشتغال تعریف شده در بخش 

صنعت بسیار بیشتر از بخش کشاورزى است.
ابراهیمى درباره نقش مدل هاى مختلف کشاورزى در 
خشکى زاینده رود، توضیح مى دهد: امروز نوع کشت 

پایین دست تاثیرى در خشکى این رودخانه ندارد.
وى درباره برخى انتقادات نســبت به کشت برنج در 
اصفهان، توضیح مى دهد: بخش هاى حاشــیه اى 
رودخانه زاینده رود به طور سنتى و از دیرباز و به گواه 

طومار شــیخ بهائى مبادرت به کشت برنج در مقادیر 
محدود مــى کردند. البته این مقدار کشــت برنج در 
استان بسیار محدود بوده و بیشــتر بزرگنمائى شده 

است.
معاون برنامه ریزى شــرکت آب منطقه اى اصفهان 
تصریح مى کند: حیات اصفهان و خوزســتان به آبى 
است که در زاگرس تولید مى شود، مى گوید: خوزستان 
همانند اصفهان در منطقه اى خشک و کویرى قرار دارد 
و همانند اصفهان طى ســال هاى مختلف طرح هاى 

توسعه صنعت و توسعه کشت برنج داشته است. 
وى تصریح مى کند: کشت برنج در اصفهان کمتر از 
4 هزار هکتار است که در مقایسه با استان هاى دیگر 
مانند استان خوزستان (که گاها به 186 هزار هکتار نیز 
مى رسد) مقدار قابل توجهى نیست اگرچه همچنان 
این شرکت در تالش است با هم اندیشى کشاورزان 

منطقه، این مقدار را نیز حذف کند.

معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى اصفهان تشریح کرد

ناگفته هاى خشک شدن زاینده رود

دلیل قطع درختان در سجزى چه بود؟
عضو هیأت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراها در 
شهرستان اصفهان گفت: مستندات تخلفات مطرح شده 
درباره انتخابات شوراى شهر بهارستان در حال بررسى 
است، که اگر به اثبات برسد در نتیجه انتخابات بهارستان 

تأثیر ویژه خواهد داشت.
احمد مقیمى در گفت وگو با فــارس در این خصوص 
اظهار داشت: در فرآیند رد و تأیید صالحیت ها، براساس 
اطالعات، اســناد، مراجعــات و گزارشــات مردمى، 
حساسیت روى موضوع خرید و فروش رأى  و به قول 
اهالى بهارستان رأى هاى اتوبوسى و مینى بوسى مطرح 
بود. لذا از آن جایى که این موضوع در گذشته هم سابقه 
داشته است و این مسأله غصه اى در دل مردم بهارستان 
بود، مصمم شــدیم که به طور جدى ایــن موضوع را 
پیگیرى کنیم؛ به همین منظور اقدامات پیشگیرانه اى 
با هماهنگى نهادهاى امنیتــى و نظامى در حد امکان 

انجام شد.
وى تصریح کرد: با توجه به انتخابات ریاست جمهورى 
و همچنین مســأله حضور حداکثــرى در انتخابات، 
مراقبت هــاى امنیتــى و نظامى مانند کنتــرل تردد 
اتوبوس ها و مینى بوس ها تا میــزان قابل قبولى موثر 
بود. اما به دلیل آن که فراوانى داشــت و ماشین هاى 
ســوارى با پالك غیربومى بعضًا حتى از یکى دو روز 
قبل به اسم مهمان در شهر حضور داشتند، وضعیت را 

متفاوت ساخته بود.
عضو هیأت نظارت شهرســتان اصفهان عنوان کرد: 
روز انتخابات هم چند بازدید میدانى داشتیم؛ در بازدید 
میدانى ناظر ویژه هیأت نظارت و همچنین حضور من 

به عنوان عضو هیأت نظارت به همراه حجت االسالم 
میرزایى، نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اسالمى در شهر نمایانگر و گویاى این بود که تخلفات 

بدون هیچ واهمه و ترسى صورت مى گرفت.
وى اضافه کرد: از همان روز و فرداى انتخابات، پیگیرى 
اعضاى هیأت هــاى اجرایى و نظــارت و همچنین 
نهادهاى امنیتــى، انتظامى و قضایى براى بررســى 

موضوع به طور جدى صورت پذیرفت.
مقیمى با بیان آنکه در حال حاضر اولویت رســیدگى 
این موضوع در دستور کار هیأت هاى اجرائى و نظارت 
قرار گرفته است، افزود: فهرست گزارشات واصله براى 
هیأت نظارت هم بیش از 40 گزارش از سوى ناظرین 
هیأت هاى نظارت و اجرائى در شعب، بیش از 50 تذکر 
نماینده هیأت نظارت به شعب، بیش از 30 شکایت از 
کاندیداهاى شوراى شهر بهارستان به هیأت نظارت، 
بیش از 100 قطعه فیلم و عکس از ثبت تخلفات در روز 
انتخابات و امضاء طومارهــاى فیزیکى و الکترونیکى 

بیش از 1000 نفر از ساکنین شهر بهارستان است.
عضو هیأت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهاى 
شهرستان اصفهان بیان داشــت: موارد مطرح شده و 
همچنین مســتنداتى که در اختیار سایر نهادها است، 
در حال بررسى اســت، که اگر به اثبات برسد در نتیجه 

انتخابات بهارستان تأثیر ویژه خواهد داشت.
وى تصریح کرد: البته این مســأله صرفا درخصوص 
انتخابات شوراى اسالمى شهر بهارستان است و همه 
گزارشات ما مربوط به انتخابات شوراى اسالمى شهر 
است و هیچ ارتباطى با انتخابات ریاست جمهورى ندارد.

ابهامات انتخابات شوراى شهر در بهارستان

ماجراى کمبود آرد و نان 
در شاهین شهر 
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موزه سینماى ایران در سلسله گفتگو هاى تاریخ شفاهى خود به مناسبت اول 
تیرماه، سالروز تولد ابوالفضل پورعرب با این بازیگر گفتگو کرده است.

ابوالفضل پورعرب با اشــاره به دعوت از او براى حضور در فیلم «روز واقعه» 
افزود: براى ایفاى نقش در فیلم «روز واقعه» از من دعوت کردند، از آن ها سوال 
کردم چه کسى قرار بود نقش مورد نظر را ایفا کند و گفتند خسرو شجاع زاده 
که 20 دقیقه از این فیلم هم ساخته شده بود و به دالیلى او نتوانسته بود براى 
ادامه اش حضور داشته باشد. پورعرب خاطرنشان کرد: مصطفى طاهرى و 
محمدرضا شریفى نیا براى حضورم در این فیلم زنگ زده بودند و من خوشحال 
شدم. نزد خسرو شجاع زاده رفتم تا از او اجازه بگیرم، چون در سال 60 هردو 
کارمند تلویزیون بودیم و او در پاسخ به من گفت براى تو خوب است که این 
نقش را بازى کنى و من از لحن صحبت او خیلى ناراحت شدم و عذرخواهى 

کردم و از حضور در این فیلم انصراف دادم.
پورعرب با اشاره به فیلم «عروس» نیز گفت: دفتر مهاب فیلم در فیشرآباد بود 
از آنجا با بهروز افخمى تا خیابان آزادى و از آنجا تا خیابان سئول که خانه او بود 
پیاده رفتیم و او درباره نقش براى من توضیح داد. دو ماه گذشت و افخمى به من 
گفت اگر تا فردا که مى خواهم فیلم را کلید بزنم نتوانى نقش را بازى کنى فرد 
دیگرى را جایت مى گذارم. تا نیمه هاى شب درباره نقش فکر کردم و باالخره 
توانستم ساعت سه و نیم نیمه شب به نقش مورد نظر او برسم و فرداى آن روز 
قرارداد فیلم عروس را بستم. وى ادامه داد: یادم مى آید سکانس هایى که در 
فیلم سینمایى عروس با نیکى کریمى در ماشین بازى داشتیم،  یک نفر باید در 

صندلى عقب ماشین حضور مى داشت.
وى با بیان اینکه آشــنایى ها و دوســتى ها موجب مى شــد که به خیلى از 
کارگردان ها نتوانم نه بگویم، گفت: من و جمشــید هاشم پور سالى 7 فیلم 

بازى مى کردیم که بسیار سخت بود. قصه ها را مى خواندم و خوشم مى آمد و 
بحث مالى هم خیلى برایم اهمیت نداشت. درواقع در مسیر سینما قرار داشتم 
و دوست داشتم در سینمایى حضور داشته باشم که با روحیات مردم سازگارتر 

باشد و امروز هم براى پذیرفتن نقش ها به این موضوع اهمیت مى دهم.
پورعرب خاطرنشان کرد: چند سال بعد از همکارى با افخمى در فیلم عروس 
مى خواستم خانه بخرم. از بهروز افخمى 800 هزار تومان قرض گرفتم و او 
محبت کرد و این پول را به من داد و در تاریخى که مشخص کرده بودیم، به 

او برگرداندم.
پورعرب با بیان اینکه اصوًال در سینما فعالیت و کمتر در تلویزیون حضور دارد، 
افزود: در ســریال ها خیلى حضور پررنگى نداشتم. یادم مى آید براى سریال 
«تنهاترین سردار» درباره زندگى  امام حسن (ع) دعوت شدم که به نوعى نذرى 
بود که باید ادا مى کردم و آنرا خیلى دوست داشتم. در مجموع تعداد سریال هاى 

تلویزیونى ام زیاد نبوده است.
پورعرب درباره بیمارى اش توضیح داد: یک سریالى با سعید و حمید نعمت ا... 
کار مى کردم. یک روز افسانه بایگان به من گفت چهره ات عوض شده است 
و همان جا یک دکتر براى معاینه من آوردند. ساعت 10 شب بود که من را به 
بیمارستان بهمن بردند و همان شب بسترى شدم و تشخیصشان این بود که 

سرطان دارم. در ابتدا خودم هم باور نمى کردم و مجبور شدم کار را رها کنم.
وى با بیان اینکه پروسه بیمارى اش 5 سال طول کشید، گفت: دیگر به کار در 
سینما فکر نمى کردم، زیرا بیمارى ام سرطان و آخرش مرگ بود همه تالشم 
این بود که مادرم متوجه بیمارى ام نشــود تا اینکه فریدون جیرانى در برنامه 
سینمایى که شب ها اجرا مى کرد گفت براى ابوالفضل پورعرب که در بستر 
بیمارى است، دعا کنید و مادرم که برنامه هاى ســینمایى را دنبال مى کرد، 

متوجه شد.
پورعرب ادامــه داد: در آن روز ها مردم زیادى به بیمارســتان 
براى دیدن من مى آمدند، اما نمى توانستند داخل بیایند، زیرا 
بیمارستان اجازه نمى داد و پسرم را مى فرستادم تا از مردم تشکر 

ى و عذرخواهى کند. توجه مى کردم که چه کسانى  ا بر
عیادت من مى آیند تا اینکه 

محمود احمدى نژاد 
(رئیس جمهور وقت) 

براى عیادتم آمد و یادم 
مى  آید گفتم هیچ فردى 

نیامد تنهــا رئیس جمهور 
آمد و ضرغامى نیامد و این جمله من 

تیتر شده بود البته بعدا با آقاى ضرغامى 
صحبت کردم و دلخورى ها برطرف شد.

وى ادامــه داد: در همان زمان از شــیراز هم براى بیمارى 
کبدم به بیمارستان آمده بودند و اینکه هردو بیمارى ام باهم 
بخواهند عمل شود ســخت بود. تا اینکه عکس گرفتند و 
رادیولوژى انجام شد و دکتر گفت معجزه شده و کبدم دیگر 
مشکلى ندارد. درواقع خدا به مادرم رحم کرد که تنها بود و 

من براى او باقى ماندم.
وى درباره اینکه سریال شــهرزاد را دوست داشته است، 
گفت: شهاب حسینى و آقاى فتحى را بسیار دوست دارم، 

اما به دلیل اینکه قصه عوض شد نتوانستم بازى کنم.

داد: در آن روز ها مردم زیادى به بیمارســتان  ه
 مى آمدند، اما نمى توانستند داخل بیایند، زیرا 
 نمى داد و پسرم را مى فرستادم تا از مردم تشکر 

ى د. توجه مى کردم که چه کسانى  ا بر
یند تا اینکه 

ى نژاد
 وقت) 

مد و یادم 
چ فردى 

س جمهور 
یامد و این جمله من 

آقاى ضرغامى بعدا با ه
 دلخورى ها برطرف شد.

 در همان زمان از شــیراز هم براى بیمارى 
تان آمده بودند و اینکه هردو بیمارى ام باهم
شود ســخت بود. تا اینکه عکس گرفتند و 
مشد و دکتر گفت معجزه شده و کبدم دیگر 
رواقع خدا به مادرم رحم کرد که تنها بود و 

 ماندم.
ه سریال شــهرزاد را دوست داشته است، 
سینى و آقاى فتحى را بسیار دوست دارم، 

 قصه عوض شد نتوانستم بازى کنم.

ناگفته هاى جوان اول سابق سینماى ایران در سالروز تولدش

نقش افسانه بایگان در تشخیص بیمارى 
ابوالفضل پورعرب

سریال تاریخى «خاتون» به کارگردانى تینا پاکروان 
با بازى نگار جواهریان به زودى از پلتفرم نماوا پخش 

مى شود.
«خاتون» داستانى زنى از زنان این سرزمین را روایت 
مى کند که روزى روزگارى براى زندگى جنگیده اند.

تاریخ ایــران با همه فــراز و فرود هایش در زندگى 
تک تک ایرانى هــا جریان دارد و ســریال تاریخى 
«خاتون» هم به داســتانى در همین باره پرداخته؛ 
روایت زیروبم هاى خانواده اى که اوایل شــهریور 
1320 آغاز شــده و در دوران اشــغال ایران توسط 

متفقین دچار تحوالتى مى شود.
 اطالعات تکمیلى درباره سریال و زمان پخش آن به 

زودى اعالم مى شود.

آنجلینا جولى ستاره سینماى جهان و بازیگر برنده 
جایزه اســکار در جایگاه ســفیر ســازمان ملل در 
امور پناهجویان در کمپ آوارگان واقع در کشــور 
بورکینافاسو به دیدار هزاران پناهجوى اهل کشور 

مالى رفت که از دست افراطى ها گریخته اند.
وزیر امورخارجه بورکینافاســو در این سفر که براى 
گرامیداشت روز جهانى پناهجویان انجام شد، بازیگر 

«آقا و خانم اسمیت» را همراهى مى کرد.
جولى درباره وضعیت وخیم پناهجویان در سراســر 
جهان گفت: «هیچگاه به اندازه امروز نگران وضعیت 
آوارگان در جهان نبوده ام. ما در حقیقت نیمى از آنچه 
در توان داشتیم را هم به کار نگرفتیم تا راهى براى 

بازگشت آوارگان به خانه هایشان پیدا کنیم.»
آنجلینا جولى کارهاى بشردوستانه بسیارى انجام 
مى دهد و سفیر ســازمان ملل در امور پناهجویان 

است.

حسام محمودى بازیگر ســینما و تلویزیون از بازى 
در ســریال «کلبه اى در مه» و جزئیــات جالب این 

مجموعه در قسمت هاى آینده گفت.
این بازیگر سینما و تلویزیون گفت: سریال کلبه اى 
در مه یک سریال ویژه اى است؛ از این جهت ویژه به 
حساب مى آید که به یک دوره تاریخى خاص اشاره 
مى کند و نیاز به طراحى لباس و صحنه وجود دارد. 
مثل خیلى از سریال هایى که امروز ساخته مى شود 

فقط در یک آپارتمان کار  انجام نشده است. 
بازیگر ســریال باخانمان درباره چالش بازى در این 
نقش عنوان کرد: چیزى که به عنوان چالش مى توانم 
از نقشم نام ببرم این است که جوانان آن نسل اراده 
و عزمى داشتند که از ایمان قوى مى آمد و این ایمان 
از امید سرچشمه مى گرفت. چیزى که االن در بین 
جوانان ما کمرنگ تر شده است. مهمترین چالش این 

بود که من امید را در خودم زنده کنم.
وى افزود: قصه این سریال جذابیت الزم را دارد و در 
ادامه پخش هم بیشتر مى شود. امیدوارم مخاطبان 
با ما همراه باشند و از دیدن ســریال کلبه اى در مه 

لذت ببرند. 

فیلمبردارى سریال جزیره به کارگردانى سیروس مقدم همچنان ادامه دارد.
سریال جزیره به کارگردانى سیروس مقدم و تهیه کنندگى مشترك منوچهر 
محمدى و امیرحسین حیدرى، از جدیدترین مجموعه هاى در حال ساخت 
براى شبکه نمایش خانگى اســت که بازیگران مطرح سینما و تلویزیون 

در مقابل دوربین آن قرار گرفته اند. این ســریال که با مضمونى درام و 
اجتماعى تولید مى شود دومین تجربه ســیروس مقدم بعد از سریال 

خواب زده در شبکه نمایش خانگى است.
در ســریال جزیره محمدرضا فروتن، حســام منظــور، هنگامه 

قاضیانى، غزل شاکرى، میترا حجار، کاظم سیاحى و امیر مقاره 
مقابل دوربین رفته اند.

غزل شاکرى و کاظم سیاح از بازیگران جدید سریال جزیره 
هستند. غزل شاکرى بعد از تجربه سریال موفق شهرزاد، 

بعد از بازى در سریال جیران، بار دیگر نقش آفرینى در سریال هاى 
شبکه نمایش خانگى را پذیرفت.

سریال جزیره در لوکیشن کیش تصویربردارى مى شود و به زودى پخش 
آن از طریق پلتفرم فیلیمو در شبکه نمایش خانگى آغاز مى شود.

نگار جواهریان 
«خاتون» را 
زندگى مى کند

پوشش باحجاب آنجلینا 
جولى در کمپ آوارگان

جذابیت «کلبه اى در مه» 
بیشتر هم مى شود

سیاوش چراغى پور:

 نقش هاى مکمل همیشه برنده یک قصه هستند

هوشنگ مرادى کرمانى با قدردانى از اقدام براى نام گذارى 
چند کوچــه و خیابان در تهران به نــام او و چند چهره 
فرهنگى دیگر مى گوید: کار بســیار خوبى کرده اند 
ولو این که عده اى مخالف باشند. او در عین حال 
تاکید دارد در کتاب هایش زنده است و این ها مثل 

دورچین غذاست.
در ادامه نام گــذارى خیابان ها و کوچه ها به نام 
مشاهیر و چهره هاى فرهنگى و هنرى از جمله 
نویسندگان، شوراى شهر تهران در اقدام اخیرش 
نام گذارى برخى از کوچه ها و خیابان هاى شهر 
تهران به نام چهره هایــى از جمله صمد بهرنگى، 
مهدى آذریزدى، نجف دریابندرى، فهیمه راستکار، 
مدیا کاشــیگر، رضا سیدحسینى، هوشــنگ مرادى 

کرمانى و محمد زهرایى را تصویب کرده است.
هوشنگ مرادى کرمانى، نویسنده پیشکسوت معاصر که مخاطبان  کودك و 
نوجوان بسیارى هم دارد درباره این اقدام و نام گذارى خیابان ها و کوچه هاى 
شهر به نام نویســندگان و مشاهیر با شــوخى مى گوید: در میان این اسامى 
که در مقابل من هستند، شاید تنها نویسنده زنده هســتم؛ جبار باغچه بان، 
نجف دریابنــدرى، محمد زهرایى و صمــد بهرنگى از دنیــا رفته اند و فقط 
مرادى کرمانى زنده است و با اجازه دوستانم به نمایندگى از آن ها هم حرف 

مى زنم.
او با بیان این که برخى تنها وجــه تکریم و تجلیل نویســنده را از این اقدام 
مى بینند، مى گوید: من این کوچه را ندیده ام و نمى دانم کجاســت، مهم هم 
نیست زیرا نمى خواهم بخرم. در کرمان هم یک بلوار بزرگ و یک  میدان به 
نام من گذاشته اند و در روســتاى مان  هم یک خیابان به نام من است. ذات 

این که سراغ آدم هایى با این موقعیت فرهنگى  رفته اند، خوب است. 

او مى افزاید: با توجه به این که نام من هم در بین این اســامى هست، شاید 
صالح نباشــد تعریف کنم اما کار بســیار خوبى کرده اند ولو این که عده اى 
مخالف باشند. البته همیشه همین طور بوده است، عده اى خوش شان نمى آید. 
هرکسى 200 اسم در ذهنش هســت و مى گوید چرا فالنى نیست و فالنى 

هست. این نمى شود. قرار نیست همه را بگویند. 
نویسنده «قصه هاى مجید» و «شــما که غریبه نیستید» تأکید مى کند: اگر 
دفاع مى کنم براى شخص خودم نیســت، من در کتابم زنده هستم، در عین 
این که جایزه را دوست دارم و تشویق را دوست دارم باید بگویم این ها دورچین 
غذاى اصلى هستند؛ یک آشپز خوش سلیقه در کنار کباب و ماهى، خیارشور  و 
چند پر سبزى مى گذارد تا  قشنگش کند، کسى به خاطر دورچین غذا، رستوان 
نمى رود. اقدامات این چنینى دورچین هســتند که کار را برجسته مى کنند. یا 
مانند قاب عکس  مى مانند، عکســى را در قالب خوشــگل کنده کارى شده 

مى گذارند اما عکس مهم است.
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ب هوشنگ مرادى کرمانى
کوچــه و خیابان چند
فرهنگى دیگر مى

ولو این که عده اى
تاکید دارد در کت
دورچین غذاس
در ادامه نام گـ
مشاهیر و چهر
نویسندگان، ش

نام گذارى برخى
چهر تهران به نام
مهدى آذریزدى، نج
مدیا کاشــیگر، رضا

واکنش مرادى کرمانى به نام گذارى یک کوچه به نامش

نان ادامه دارد.
شترك منوچهر 
در حال ساخت 
ما و تلویزیون 
مونى درام و
 از سریال

نگامه 
قاره 

یال هاى 

 زودى پخش 
شود.

آرزو ارزانش کارگردان فیلم سینمایى «آهنگ دونفره» به تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى که اولین تجربه کار 
سینمایى او محسوب مى شود درباره وضعیت این فیلم گفت: فیلمبردارى این فیلم بهمن ماه سال گذشته به 

پایان رسید، درحال حاضر نیز تدوین آن تقریبا به اتمام رسیده و براى صداگذارى آماده مى شود.
او درباره خوانندگى بازیگران فیلم اظهار کرد: احمد مهرانفــر و فرزاد فرزین در فیلم چند قطعه اورجینال را 
خوانده اند که براى اولین بار از «آهنگ دونفره» شنیدنى مى شوند. یکى از این قطعات را این دو نفر با همکارى 
یکدیگر خوانده اند. البته باید بگویم موسیقى متن فیلم توسط امیر توسلى ساخته مى شود و فرزاد فرزین دو قطعه 

اورجینال خود را با همکارى گروهش و مشاوره امیر توسلى براى این فیلم به اتمام رسانده است.
ارزانش درباره اکران فیلم بیان کرد: باتوجه به شرایط موجود نمى دانم که چه زمانى فیلم به اکران برسد. چندین 
فیلم در نوبت اکران است، ما هم آهسته جلو مى رویم تا ببینیم چه پیش مى آید، البته باید گفت که تصمیم 
پخش فیلم با پخش کننده است. خیلى از فیلمسازها کارهاى کمدى ساخته اند که سینماداران از آن ها استقبال 

مى کنند، ولى اگر فیلم ها را به اکران برسانند، ضرر خواهند کرد.
این کارگردان با اشــاره به اینکه مردم کار کمدى را دوســت دارند، خاطرنشــان کرد: در شرایط موجود و 
افسردگى اى که همه جهان را فرا گرفته است، مردم به سینماى کمدى نیاز دارند ولى اینکه باتوجه به شرایط 
کرونا، جرأت سینما رفتن را هم داشته باشند، اهمیت دارد، پس درصورتى که مردم به سینما نروند، صاحبان 
اثر نیز فیلم خود را اکران نمى کنند. همچنین معتقدم که سینما یک تجارت است و فیلم باید توسط مردم دیده 

شود و به فروش برسد تا براى ساخت اثر جدید اقدام کنیم. واننده شد!
هرانفر خ

احمد م

ســیاوش چراغى پور بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون درباره حضور 
در نقش هاى غیراصلى اما تاثیرگذار در فیلم هاى ســینمایى گفت: 
اعتقادم این است که نقش مکمل همیشه برنده یک قصه است؛ نقش 
پیش برنده به ظاهر نقش اصلى است اما اگر در کنارشان بازیگرهاى 
محکم و پرقدرتى در قالب نقش مکمل نباشند به نظرم یک جاى کار 

مى لنگد.
وى تصریح کرد: اساساً بازیگرى در سینما از آنجایى خیلى مهم است 
که نقش هاى مقابل (پارتنرها) بتوانند همپاى یکدیگر جلو بیایند ولى 
اینکه نقش هاى مکمل همیشــه مى توانند تاثیرگذارتر باشند، اعتقاد 
قلبى من است به همین دلیل تمام تالشــم را مى کنم بتوانم نقش را 

داشته باشم که آدم ها خیلى به طول آن فکر نکنند و طورى 
به عمق و تاثیرش فکر کنند.

چراغى پور در بخش دیگرى از سخنان خود به حضورش در سریال 
بچه مهندس اشاره کردو گفت: حال من در فصل یک و دو سریال بچه 
مهندس خیلى خوب بود و به دلیل فیلمنامه، کارگردانى خوب و قصه 
جدید و دغدغه مندى که داشت با عشق و امید جلو آمدم. منتها در فصل 
سه اتفاقى در روند فیلمنامه افتاد و انگار سفارشى شد که قصه به سمتى 

برود که این حال و هوا را از بین برد.
وى افزود: واقعیت این است که ثابت شده که اگر بخواهیم چیزى را به 
مردم ما حقنه کنیم زیر بارش نمى روند ولى اگر قصه یا موضوعى باشد 
که از دل براید و سفارش پشتش به معناى جهت گیرى پشتش نباشد، 
قطعا خودش پیش میرود و بر دل مخاطب مى نشــیند. من به دنبال 
قضاوت کسى نیستم اما معتقدم که قصه خودش باید بگوید که مسیرم 
کجا است نه اینکه کسى یا ارگان و نهادى از باال این مسیر را تعیین کند.

«جزیره»،  به زودى در 
شبکه خانگى 
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در جلسه کمیته انضباطى بین نمایندگان پرسپولیس و دو باشگاه اصفهانى چه گذشت؟

مربى تیم فوتبال ســپاهان در مورد شرایط این تیم در آستانه 
شروع دوباره رقابت هاى لیگ برتر صحبت کرد.

علیرضا مرزبان در خصوص شــروع دوباره رقابت هاى لیگ 
برتر و تقابل با فوالد خوزستان اظهار داشت: ارزیابى ما از کل 
شرایط به این صورت است که بازى با فوالد براى ما یک بازى 
فوق العاده حساس و مهم است و از طرفى خیلى خوشحالیم 
که فوالد پیش از بازى با ما مقابل نفت مسجد سلیمان بازى 
دارد و مى توانیم یک آنالیز خوبى از آنها داشته باشیم و بعد از 
تاخیر طوالنى مدت در لیگ آنها را ارزیابى کنیم ولى در کل 
باید بگویم فوالد از بازیکنان خوب و با کیفیتى برخوردار است 
و یک تیم با ساختار فنى قوى است و بعد از دیدارهایى که با 
این تیم خصوصًا بازى با این تیم در خانه مان انتظار یک بازى 
سخت و درگیرانه را داریم که امیدواریم بتوانیم از آن سربلند 

خارج شویم.
وى در مورد اینکه سپاهان باید در جام حذفى هم مقابل فوالد 
قرار بگیرد گفت: در مورد جام حذفى مساله به کلى تغییر پیدا 
مى کند چرا که ما از نیروهاى جدیدى مى توانیم استفاده کنیم 
و ریسک بیشترى به کار بگیریم چرا که یک تک بازى است 

و چون ما نســبت به بازى هاى دیگر که انجام شده مى دانیم 
در مرحله بعد صد در صد میزبان هستیم این مساله مى تواند 
مسیرى براى ما باشد که کمک کند راهى فینال جام حذفى 
شویم و براى ما اهمیت زیادى دارد که آن بازى را هم ببریم 
و صعود کنیم. این موضوع که آیا فوالد قرعه سختى است یا 
آســان باید بگویم جام حذفى چیزى نیست که شما در آن بر 
اساس آمال و آرزوهایتان برنامه ریزى کنید و حریف شما در 
قرعه کشى مشخص مى شود و باید خودتان را براى رویارویى 

با هر حریفى آماده کنید.
وى در پایان با اشــاره به پایان قرارداد 13 بازیکن سپاهان در 
پایان فصل و نگرانى هواداران ایــن تیم در خصوص جدایى 
تعدادى از این نفرات هم توضیح داد: ما بارها این مســاله را 
گفتیم که نظر سرمربى تیم، محرم نویدکیا که انسان باهوشى 
است و هدایت سپاهان را به گونه اى انجام داده که این را به 
خوبى نشان مى دهد همین است. نویدکیا انسان آینده نگرى 
اســت که تفکرات تحلیل گرایانه دارد و مى تواند شــرایط را 
خیلى خوب تشــخیص دهد و به همین دلیل ما دائم مشغول 
همفکرى هســتیم و هر روز جلســه داریم و یکى از مباحث 

مهم همین تمدید قراردادها اســت که ما در 
خصوص آن صبور هســتیم و قصد داریم 

همه بازیکنانى که داریــم را حفظ کنیم 
و با آنها مشــغول مذاکره هســتیم چرا 

که تا همینجا با شهامت کار کردند و 
توانایى هایشان را نشان دادند و در 

شرایط سخت و با مصدومیت هاى 
شدید و بیمارى هاى سخت 

در خدمت تیم بودند و این 
تیم و محرم، وفــادارى بازیکنان به 
نفــرات را حفظ مایل هســتیم تمام 
همین است و اینکه کنیم و تالشمان هم 
مى شود یا نه بستگى به این آیا بازیکنى به ما اضافه 

ما جدا مى شوند و احتمال دارد که چه بازیکنانى از 
جدایى یکى دو بازیکن را مى دهیم ولى از آن مطمئن نیستیم چه 
اتفاقى مى افتد ولى ما آمادگى هر اتفاقى را داریم. تعامل خوبى با 
بازیکنان داریم و گفتگوهاى خوبى انجام شده است و امیدوارم 

آخر سر بتوانیم تمام بازیکنان را نگه داریم. 

مرزبان: قصد داریم با تمام 
بازیکنان سپاهان تمدید کنیم

جلسه کمیته انضباطى بین اعضاى این کمیته و نمایندگان باشگاه هاى پرسپولیس، ذوب آهن 
و سپاهان برگزار شد.

این جلسه در کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال با حضور نمایندگان سه باشگاه پرسپولیس، 
سپاهان و ذوب آهن و اعضاى این کمیته و در راستاى بررسى اتفاقات قبل از دیدار ذوب آهن 

و پرسپولیس و پرتاب نارنجک به اتوبوس سرخ پوشان برگزار شد.
با توجه به اینکه همچنان بین اعضاى کمیته انضباطى در راستاى رسیدگى به صالحیت این 
کمیته براى رسیدگى به این پرونده، اختالف نظر وجود دارد و تعدادى از آنها همچنان اعتقاد 
دارند این پرونده باید در کمیته اخالق بررسى شود، در این جلسه دفاعیه اى توسط نمایندگان 

سه باشگاه ارائه نشد.
ماجرا از این قرار اســت که  تعدادى از اعضاى کمیته انضباطى 
اعتقاد دارند این پرونده انضباطى اســت اما باید ابتدا پرونده 
تکمیل شــود تا صالحیت کمیته اخالق و انضباطى براى 

رسیدگى به پرونده مورد تایید قرار بگیرد.
کمیته انضباطى استعالم هاى مختلف را کسب کرده اما پس 
از اینکه مشخص شود از بین این کمیته و کمیته اخالق کدام یک 

صالحیت رسیدگى به پرونده دارند، جلسه اى براى رسیدگى به ماهیت پرونده برگزار خواهد شد.
به هر حال در این جلسه تعیین صالحیت کمیته انضباطى مورد بررسى قرار گرفت و البته این 
بحث هم بررسى شد که چرا در هر سفر پرسپولیس به اصفهان چنین اتفاقاتى رخ مى دهد. در 

حقیقت ریشه یابى این اتفاقات براى کمیته قضایى فدراسیون اهمیت زیادى دارد.
در همین حال سهیل مهدى رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ که در آن روز ناظر ویژه بازى 
ذوب آهن و قرمزها بود، درباره جزئیات این اتفاق و دستگیرى عوامل آن توضیحات جدیدى 

مى دهد. او مى گوید: 
اتوبوس سرعتش باال بود و دو نارنجک به شیشه عقب و جلو اتوبوس زدند که خدا را شکر واژگون 
نشد. احتمال این اتفاق و برخورد آن با گارد ریل وجود داشت. چون یگان امداد و پلیس همراه 
اتوبوس بودند بالفاصله پیگیرى صورت گرفت. به قرارگاه مرکزى بى سیم زدند. دو نوجوان زیر 

18 سال عامل این اتفاق بودند که دستگیر شدند. 
مهدى در واکنش به این پرسش که این دو نوجوان اهل کجا بودند، گفت: از حومه شهر اصفهان 
بودند و به هر حال شــیطنت هاى نوجوانى بود. من دقیقًا گزارش هاى پلیس را مطالعه نکردم 
اما باشگاه ذوب آهن و ســپاهان هم از این قضیه ناراحت هســتند. خودشان هم گفتند فقط 
مى خواستند شیطنت کنند. یعنى شیطنت جوانى بوده. احساس  ندامت هم کردند. دادگاه عمومى 
باید درباره این پرونده راى بدهد. البته باشگاه سپاهان و ذوب آهن هم تکذیب کردند و گفتند 
از تماشاگران ما نبودند. آنها هم این اتفاق را تقبیح کردند. چنین چیزى وجهه ملى ما را هم زیر 

سوال مى برد.

دو نوجوان، عامل حمله به اتوبوس پرسپولیس

ماه تیر را باید ماهــى جهنمى براى آلومینیــوم و علیرضا 
منصوریان دانســت. وى به همراه شاگردانش در اولین ماه 
از تابستان 1400 مقابل مدعیان در لیگ و جام حذفى صف 
آرایى خواهند کرد که هر دیدار سختى هاى خاص خودش 

را دارد. 
آلومینیوم در شــروع دوباره لیگ، مهمان ذوب آهن خواهد 
بود. جدال با تیمى که براى فرار از ســقوط مى جنگد و در 
خانه جنگنده حاضر مى شود. شاگردان منصوریان 6 روز بعد 
در اراك میزبان استقالل هســتند که خود یکى از مدعیان 
همیشــگى فوتبال ایران بوده و کســب امتیاز برابر آن ها 
عالوه بر کسب شــخصیت براى این تیم تازه صعود کرده، 

وضعیتشان در جدول لیگ برتر را بهتر مى کند. 
نماینده اراك سپس به ســیرجان مى رود و دیدارى بسیار 
سخت با گل گهر خواهد داشت. این بازى از آن جهت شش 
امتیازى محسوب مى شود که هر دو تیم در جدول همسایه 
هســتند و برترى یکى از آن ها اختالف امتیازى با دیگرى 
ایجاد مى کند. آلومینیوم ســپس به تهران آمده و 4 روز بعد 
در استادیوم آزادى مقابل پرســپولیس که براى قهرمانى 

مى جنگد قرار مى گیرد.
شاگردان منصوریان بعد از 4 مســابقه سنگین در لیگ بار  
دیگر به سیرجان سفر مى کنند تا در جام حذفى مقابل گل 
گهر بازى کنند. دیدارى که حساسیت آن چند برابر لیگ برتر 
است و برنده را به نیمه نهایى مى برد. به همین دلیل است 

که منصوریان مصمم تر از قبل 
و با اراده  تمرینات تیمش را 

پیگیرى مى کند و در انتظار 
پشت سر گذاشتن این 

ماه سخت با موفقیت 
است.

مهدى قایدى بازیکن تیم فوتبال استقالل مى گوید این تیم 
شرایط خوبى ندارد اما امیدوار است با حمایت هواداران این 

تیم به اوج برگردد.
مهدى قایدى بازیکن تیم فوتبال اســتقالل تهران پس از 
پیروزى دو بر صفر این تیم برابر پدیده گفت: ما در این مدت 
سختى زیادى کشیده ایم و این امکانات براى تیم استقالل 
زشت است. حرف زیاد زده ایم اما هیچ کدام انجام نشده است. 
ما فقط براى هواداران و استقالل بازى مى کنیم امیدوارم باز 
هم هواداران صداى ما را بشنوند و استقالل به روزهاى اوج 

برگردد.
او درباره سفرش به دوبى بعد از بازى هاى تیم ملى در بحرین 
گفت: من با آقاى مجیدى هماهنگ کرده بودم. من استراحت 
نداشتم و آقاى مجیدى به من گفت که بعد از بازى هاى تیم 
ملى مى توانى چهار روز استراحت کنى. من نمى دانستم مادرم 

قرار است به استقبال من بیاید و این اتفاق افتاد.
او درباره احتمال  رفتنش از استقالل اظهار کرد: من با باشگاه 
قــرارداد دارم و هر اتفاقى بیفتد باشــگاه براى من تصمیم 

مى گیرد.

مدافع سابق تیم ملى از بازى ایران و آمریکا خاطرات تلخى 
مى گوید.

مهدى پاشــازاده یکى از بازیکنان تیم دوست داشتنى 98 
است. تیمى که بدجور در دل مردم جا کرد و هنوز بازیکنانش 

محبوب هستند. 
سالگرد بازى ایران و آمریکا در جام جهانى فرانسه به تازگى 
بود و پاشازاده هم یادى از آن مسابقه مى کند: راستش بعد 
از آن بازى دلخورى بود و دلخورى. شرایط مان خوب نبود. 
ما وقتى صعود کردیم به جام جهانى سه میلیون دالر به تیم 
ملى دادند. همان موقع آقاى هاشــمى طبا رئیس سازمان 
تربیت بدنى گفتند به شــما خانه مى دهیم. یک کاغذ هم 
دادند. حتى گفتند بازى هــا را ببریم 5 هزار دالر مى دهند 
ولى ما آمریکا را بردیم و هزار دالر دادند. متاسفانه مسئوالن 
وقت هر چه گفتند براى تبلیغات خودشان بود. به ما نه زمین 
دادند نه خانه و نه ماشین. براى دل خودمان بازى مى کردیم 

و دنبال پول نبودیم ولى حرف هاى مسئوالن جالب بود.
پاشازاده یاد شب بازى آمریکا مى افتد: تنها شبى بود که در 
فوتبالم استرس داشتم. بازى قرن بود. هر چه بگوئیم بازى 
سیاسى نبود، دروغ گفته ایم. این بازى همه چیز بود. اگر نبود 

که مردم آنطور به خیابان ها نمى ریختند.

مسئوالن ورزشگاه نقش جهان براى حفاظت از چمن این 
ورزشگاه در برابر گرما ابتکار جالبى به خرج داده اند.

ورزشــگاه نقش جهان به عنوان یکــى از مجهزترین و 
زیباترین ورزشگاه هاى ایران محسوب مى شود و همواره 
وضعیت این ورزشــگاه در شــرایطى ایده آل بوده است. 
هم چنین چمن بــا کیفیت این ورزشــگاه توانســته به 
زیبایى هاى لیگ برتر ایران بیافزاید و در طول چند فصل 

گذشته این کیفیت حفظ شده است.
مسئوالن این ورزشگاه توانسته اند با ایده اى تازه کیفیت 
چمن را در ســطح ایده آل خود نگه دارنــد. در تصویر باال 
مشاهده مى شود این چمن توســط سایه بان و فن در برابر 

گرماى شدید این روزهاى کشور محافظت مى شود.

جلسه کمیته انضباطى بین اعضاى ای
و سپاهان برگزار شد.

این جلسه در کمیته انضباطى فدراس
سپاهان و ذوب آهن و اعضاى این کم
و پرسپولیس و پرتاب نارنجک به اتوبو
با توجه به اینکه همچنان بین اعضاى
ا کمیته براى رسیدگى به این پرونده،
دارند این پرونده باید در کمیته اخالق
سه باشگاه ا
ماجرا از
اعتقا
تکمی
رسید
کمیته
از اینکه م

برنده را به نیمه نهایى مى برد. به همین دلیل است  است و
که منصوریان مصمم تر از قبل 

و با اراده  تمرینات تیمش را
پیگیرى مى کند و در انتظار 
پشت سر گذاشتن این 

ماه سخت با موفقیت 
است.

مهدى قایدى بازیکن تیم فوتبال استقال
شرایط خوبى ندارد اما امیدوار است با ح

تیم به اوج برگردد.
مهدى قایدى بازیکن تیم فوتبال اســت
پیروزى دو بر صفر این تیم برابر پدیده گ
سختى زیادىکشیده ایم و اینامکانات
زشت است. حرف زیاد زده ایم اما هیچ کد
ما فقط براىهواداران و استقالل بازىم
هم هواداران صداى ما را بشنوند و استق

منصوریان  در انتظار 
هفته هاى جهنمى 

روایت تازه از دلخورى 
تیم محبوب 98  

بسکتبال ایران در المپیک به مصاف آمریکا مى رود. بر همین اساس جیمز هاردن به ستارگان تیم 
ملى آمریکا در المپیک توکیو اضافه شد.

 کوین دورنت، لیالرد، گرین، تیتم، بیل، بوکر و ادبایو در تیم ملى آمریکا براى المپیک توکیو شرکت 
خواهند کرد. ایران در المپیک در گروه آمریکا قرار دارد و با وجود این ستاره ها قطعا تیم ملى تجربه 

بسیار خوبى در آن مسابقه به دست خواهد آورد.

رییس فدراسیون وزنه بردارى از ادامه 
فعالیت دارنــده اصفهانــى مدال 
طال المپیک 2016 ریو در رشــته 
وزنه بــردارى خبــر داد و گفت: 
ســهراب مرادى تصمیمى براى 
خداحافظى از دنیــاى قهرمانى 

ندارد.
على مرادى دربــاره علت حذف نام 
«سهراب مرادى» توسط فدراسیون ایران 

و اعطاى سهمیه به على داودى و على هاشمى اظهار داشت: 
فدراسیون بین المللى نام سهراب مرادى، على هاشمى و على 
داودى را به عنوان کسانى که شانس کسب سهمیه دارند را به 
ما اعالم کرد. سهمیه هاشمى و داودى قطعى بود اما اگر نام 
مرادى به فدراسیون بین المللى اعالم مى شد با توجه به اینکه 
موفق به کسب امتیازات الزم براى حضور در المپیک نشده 
بود مرادى عمال حذف و یک سهمیه ایران از دست مى رفت.  
وى افزود: در جدول دسته 96 کیلوگرم با وجود ریزش هاى 
فراوان سهراب مرادى نتوانست در جمع هشت نفر قرار گیرد 

و با وجود رسولبکوف وزنه بردار قرقیزستان او شانسى براى 
کسب عنوان برترین وزنه بردار قاره کهن نداشت و لذا نام وى 

را  از لیست اعزام به المپیک حذف کردیم.
رییس فدراسیون وزنه بردارى با اشاره به معرفى 2 وزنه بردار 
ایرانى براى حضور در توکیو گفت: نام على هاشــمى و على 
داودى به ترتیب در جمع هشــت نفر برتر دسته هاى 109 و 
به اضافه 109 کیلوگرم بود و مشــکلى براى حضور در ژاپن 
نداشــتند. ما هم بدون ریسک این ورزشــکاران را معرفى 

کردیم.

وى در خصــوص خداحافظى ســهراب مــرادى گفت: ما 
ســرمایه هاى وزنه بردارى را حفظ مى کنیم. بعد از المپیک، 
فدراســیون بین المللى در مهــر ماه مســابقات قهرمانى 
بزرگساالن جهان در گرجستان و آسیا را در قطر یا فیلیپین 
برگزار مى کند. در کنار المپین ها تعداد قابل توجهى از امیدها 
مانند رســول معتمدى و برخى وزنه برداران جوانان تمرین 
مى کنند. ما از  سهراب مرادى و هر فرد دیگرى که خودش 
بخواهد حمایــت صددرصدى خواهیم 

داشت.

خداحافظى «سهراب مرادى» از دنیاى قهرمانى تکذیب شد

ســرمربى ایران به احتمال فراوان 
کارش را ادامه مى دهد.

دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم 
ملى از کشور خارج شده است 
ولى بــه زودى بازمى گردد. 
خبرهاى رســیده از داخل 
فدراسیون فوتبال حکایت از 
آن دارد مشــکلى براى ادامه 
همکارى او با تیم ملى نیست 
و به زودى این مسئله رسمى 

خواهد شد. 
 عزیزى خادم به خاطر مشکلى که 
در گذشته در قرارداد ویلموتس 
پیش آمــد، تاکیــد دارد هیات 
رئیسه فدراسیون ادامه همکارى 
اسکوچیچ را مصوب کند. در واقع 
این تنها مسئله موجود است. 
خود عزیزى خادم هم عالقمند 
است اسکوچیچ کارش را ادامه 
دهد و احتمــاال هفته آینده به 
صورت رسمى ادامه همکارى 

طرفین اعالم خواهد شد.

اسکوچیچ 
در تیم ملى 
مى ماند

آمریکا ستاره ها  را 
براى بازى با ایران 
رو کرد

قایدى قایدى 
تصمیمش تصمیمش 

درباره جدایى درباره جدایى 
را فاش کردرا فاش کرد

ابتکار اصفهانى ها براى 
نگهدارى چمن نقش جهان 
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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

برابر راى شــماره 140060302026000894 مورخ 1400/01/22 هیات سه آقاى 
محمد فتحى به شناسنامه شماره 1132 کدملى 1285951360 صادره اصفهان فرزند 
احمدآقا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 220,56 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى اسداله طوطیان 
اصفهانى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152321 - اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /3/161
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003731 مورخ 1400/03/19 امیر ایروانى فرزند 
شاپور بشماره شناسنامه 1270480650 صادره از اصفهان بشماره ملى 1270480650 
در ششدانگ یکباب ساختمان و محوطه متصله احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1999/75 مترمربع. خریدارى 
طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/17 - م الف: 1152425 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /3/163
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 140060302026004224 مورخ 1400/03/22 هیات چهار آقاى 
احمد ولید مغربى به شناسنامه شماره 5260 کدملى 1288400551 صادره اصفهان 
فرزند اکبر نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 194,60 
مترمربع پالك شــماره 812 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت 

مالک رسمى حیدر روحانى اصفهانى
و راى شــماره 140060302026004225 مــورخ 1400/03/22 هیات چهار خانم 
سمیه ولید مغربى به شناسنامه شماره 1985 کدملى 1288226233 صادره اصفهان 
فرزند اکبر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 194,60 
مترمربع پالك شــماره 812 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمى حیدر روحانى اصفهانى. لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152893 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /3/168
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 140060302026004223 مورخ 1400/03/22 هیات چهار خانم 
طوبى مرادى غریب  وند به شناسنامه شماره 268 کدملى 4679823811 صادره فارسان 
فرزند شیرعلى نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 243,51 مترمربع 
پالك شــماره 76 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت مالک 
رسمى خدیجه ابراهیمى افارانى لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 

1152887 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/170
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره 140060302026003069 مورخ 1400/03/05 هیات دو خانم 
عاطفه قمشى به شناسنامه شــماره 1271748665 کدملى 1271748665 صادره 
اصفهان فرزند امیر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 63,90 مترمربع از 
پالك شماره 595 فرعى از 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت مالک 
رسمى محمدرضا امیدیان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152838 - 

اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/172
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شــماره 139960302026022995 مورخ 1399/11/06 هیات آقاى رضا 
بورونى کوپائى به شناسنامه شماره 23 کدملى 5659526020 صادره کوهپایه فرزند 
حسین به صورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,49 مترمربع از پالك 15180 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت مصطفى محســنى هماگرایى. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152573 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /3/174
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 140060302026000103 مورخ 1400/01/08 هیات دو آقاى على 
اوسط موسائى به شناسنامه شماره 35 کدملى 6219797620 صادره فریدن فرزند اکبر 
به صورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 157,50 مترمربع از پالك شماره 
59 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت شرکت گروه پزشکى 
یزدان. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152990 - اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/176
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 140060302026001124 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى 
حســن تقى زاده کجانى به شناسنامه شــماره 1233 کدملى 1249299314 صادره 
نائین فرزند عباس نسبت به 12,24 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونى و دو باب مغازه متصله به مساحت 114,25 مترمربع پالك شماره 48 فرعى 
از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد 
و راى شماره 140060302026001123 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى رضا 
محمدى مارچوبه به شناسنامه شماره 7 کدملى 1189771373 صادره اردستان فرزند 
حسن نسبت به 9,04 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونى و 
دوباب مغازه متصله به مساحت 114,25 مترمربع پالك شماره 48 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد 
و راى شــماره 140060302026001122 مــورخ 1400/01/25 هیات چهار خانم 
خدیجه مریخ به شناسنامه شماره 2600 کدملى 1819081230 صادره آبادان فرزند 
حاجى نسبت به 25,36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى و 
دوباب مغازه متصله به مساحت 114,25 مترمربع پالك شماره 48 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
و راى شــماره 140060302026001121 مــورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى 
بهرام رجبى ارزنانى به شناسنامه شماره 2755 کدملى 1287195202 صادره اصفهان 
فرزند محمدعلى نسبت به 25,36 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونى و دوباب مغازه متصله به مساحت 114,25 مترمربع پالك شماره 48 فرعى 
از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1153001 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /3/178
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139960302026024877 مورخ 1399/12/14 هیات چهار آقاى 
على رضا حاجى نقدى به شناسنامه شماره 116 کدملى 1249444144 صادره نائین 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132,52 
مترمربع پالك شماره 91 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 

مالک رسمى ابراهیم طالکوب 
و راى شــماره 139960302026024878 مــورخ 1399/12/14 هیات چهار خانم 
فاطمه صالحى جشوقانى به شناسنامه شماره 7 کدملى 5659561195 صادره حوزه 
23 اصفهان فرزند على اکبر نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 132,52 مترمربع پالك شماره 91 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالکیت مالک رسمى ابراهیم طالکوب. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/17 - م الف: 1153010 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان 

3/180/
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027002266 مــورخ 1400/02/25 محمود توکلى 
دارگانى فرزند محمد بشــماره شناســنامه 139 صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
1289478392 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
9957 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 101/15 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى حاج آقا صدر فاطمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152909 - مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /3/182

سخنگوى وزارت بهداشــت گفت: وضعیت قرمز کرونایى 
در نوار جنوبى کشــور همچنان در حال گســترش است و 
استان هاى سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و بوشهر 

با افزایش جدى تعداد بیماران بسترى مثبت مواجه هستند.
دکتر سیما سادات الرى درباره وضعیت بیمارى کووید 19 
در کشور، گفت: در هفته چهارم خرداد ماه شاهد کاهش  2/2 
درصدى در موارد بسترى مثبت و کاهش 8/6 درصدى در 
تعداد فوت شدگان بیمارى نسبت به هفته ماقبل در کشور 
بوده ایم. وى افزود: على رغم مشاهده روند کاهشى در موارد 
بسترى و فوتى در هفته گذشته، متأسفانه آمار تعداد بیماران 

سرپایى مثبت افزایش 19 درصدى را نشان مى دهد.

الرى ادامه داد: وضعیت قرمز کرونایى در نوار جنوبى کشور 
همچنان در حال گسترش است و اســتانهاى سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، کرمان و بوشهر با افزایش جدى تعداد 

بیماران بسترى مثبت مواجه هستند.
وى تاکید کرد: توقف روند کاهشى بسترى بیماران در برخى 
استانها و ایجاد روند صعودى بسترى شدگان مثبت در برخى 
دیگر از استانهاى کشــور، زنگ خطر جدى براى مدیریت 

اپیدمى در کشور است.
الرى گفت: میــزان رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در 
کشورمان همچنان 70درصد گزارش شده است که با حد 

مطلوب داراى فاصله زیادى است.

نتایج یک مطالعه نشان مى دهد که آب استخرهاى شنا 
تنها در 30 ثانیه ویروس کرونا را از فعالیت مى اندازد.

این مطالعه که توســط محققان «کالج سلطنتى لندن» 
انجام شده است، نشان مى دهد که خطر انتقال ویروس 
کووید-19 در آب استخرهاى شــنا به اندازه زیادى کم 

است. 
در این مطالعه محققان کالج ســلطنتى انگلیس، اثر آب 
استخرهاى شنا را بر ویروس عامل ابتال به کووید-19 
بررســى کردند تا مقدار زمان و تماس مــورد نیاز براى 
غیرفعال ســازى ویروس را در ســطح کلر و pH هاى 

مختلف آب مورد ارزیابى قرار دهند.

نتایج این تحقیق نشان داد که 1/5میلى گرم در لیتر کلر 
آزاد با pH بین 7 تا 7/7در عرض 30 ثانیه، میزان آلودگى 
ویروس کرونــا را بیش از هزار برابــر کاهش مى دهد. 
آزمایش هاى بیشتر در زمینه دامنه هاى مختلف کلر و 
pH آزاد تأیید کرد که کلر موجود در آب استخر هاى شنا 

به همراه pH کمتر موثرتر است.
این یافته ها حاکى از آن اســت که اســتخرهاى شــنا 
مى تواننــد محیطى ایمن و بى خطر در زمینه ســرایت 

کرونا باشند.
یافته هاى این مطالعه به افراد آرامش خاطر مى دهد که 

مى توانند با خیال راحت براى شنا به استخر بروند.

گسترش وضعیت قرمز در 
نوار جنوبى کشور

آب استخردر 30 ثانیه کرونا 
را غیرفعال مى  کند

خروج اروپایى ها 
از فهرست پرخطرها

   ایرنا |  سخنگوى ســازمان هواپیمایى کشورى از 
خروج کشورهاى اروپایى از فهرست کشورهاى پرخطر 
و ویژه شیوع کرونا خبر داد. محمدحسن ذیبخش با اشاره 
به اینکه مسافران ورودى از کشورهاى اروپایى همانند 
سایر مسافران باید تست پى سى آر منفى از کشور مبدا 
(بامهلت 96) به همراه داشته باشند، افزود: براى افرادى 
که دو نوبت واکســن تزریق کرده و 15 روز از دوز دوم 
گذشته باشد با داشتن کارت واکسیناسیون اقدام دیگرى 
الزم نیست و افرادى که واکســن دریافت نکرده اند یا 
واکسیناسیون ناقص دارند بایســتى در بدو ورود تست 
PCR مجدد از آنها به عمل آید و تا زمان دریافت جواب 

آزمایش، در منزل در قرنطینه باشند.

شرط منع دریافت دوز دوم 
   مهر | معاون بهداشت وزارت بهداشت، در واکنش 
به نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکى ایران مبنى بر 
تکمیل واکسیناسیون جامعه پزشکى کشور گفت: در حال 
حاضر توصیه کمیته کشورى فنى واکسیناسیون کرونا 
و سازمان جهانى بهداشت دریافت نوبت دوم واکسن با 
فاصله 6 ماه از ابتالء است. علیرضا رئیسى گفت: عوارض 
شدید پس از دریافت دوز اول منع دریافت دوز دوم است. 
ضمناً با توجه به محدودیت مطالعات و اطالعات در حال 
حاضر تجویز دوز دوم واکسن با ساختار متفاوت توصیه 

نمى شود.

روى موج کووید-19

دو کارشناس آمریکایى به تازگى مدعى شده اند ژنوم نادر 
کووید-19 نشان مى دهد ویروس مسبب این بیمارى در 

آزمایشگاهى در چین توسعه یافته است. 
طى چند وقت اخیر، گمانه زنى  ها درباره این که کروناویروس 
جدید از آزمایشــگاهى در چین، به ویژه، موسسه ویروس 
شناسى ووهان به بیرون نشــت کرده است، رو به افزایش 

بوده اند.
به گفتــه دکتر اســتفن کــواى و ریچارد مولــر، پاتوژن 
کووید-19 داراى یک ردپاى ژنتیکى است که هرگز در یک 
کروناویروس طبیعى دیده نشده است. استفن کواى بنیانگذار 
شرکت زیســت داروى Atossa Therapeutics و 
ریچارد مولر استاد فیزیک در دانشگاه کالیفرنیا برکلى است.

کواى و مولر به این نکته اشاره داشــته اند که کووید-19 
داراى توالى ژنومى "CGG-CGG" اســت که یکى 
از 36 الگوى توالى اســت. CGG به نــدرت در کالس 

کروناویروس ها استفاده مى شود.
در حقیقت، در کل کالس کروناویروس ها که شامل ویروس 
CoV-2 نیز مى شود، ترکیب "CGG-CGG" به طور 
طبیعى هرگز یافت نشده اســت. این به معناى آن است که 
روش معمول ویروس ها براى کسب مهارت هاى جدید که به 
نام نوترکیبى شناخته مى شود، نمى تواند در اینجا عمل کند. 
به گفته کارشناسان، یک ویروس به سادگى نمى تواند یک 
توالى را از ویروس دیگر بردارد، اگر آن توالى در هر ویروس 
دیگرى وجود نداشته باشد.   از این رو، افرادى که نظریه انتقال 
کووید از حیوان به انسان را مطرح مى کنند باید توضیح دهند 
که چرا کروناویروس جدید زمانى که جهش یافته یا نوترکیبى 
را پشت سر گذاشته است، توالى CGG مضاعف، ترکیبى 

کمتر مطلوب براى خود را برداشته است.

این احتمال وجود دارد که این اتفاق طى جهش ها به طور 
تصادفى رخ داده باشد. اما این واقعیت که کروناویروس، با 
تمام احتماالت تصادفى خود، ترکیبى نادر و غیرطبیعى که 
توسط پژوهشگران انسانى استفاده شده را برداشته است، 
مى تواند نشان دهنده این باشد که نظریه اصلى درباره منشا 

همه گیرى کووید-19 باید فرار آن از یک آزمایشگاه باشد.
مدرك دیگرى که کارشناســان به آن اشاره داشته اند این 
است که پس از مقایسه با کروناویروس هاى مسئول سارس 
 2-CoV و مرس، تفاوت چشــمگیرى در تنوع ژنتیکى

مشاهده شده است.

طبیعى بودن منشا سارس و مرس تایید شده است؛ و زمانى 
که ویروســى به انسان ســرایت مى کند، مى دانیم که به 
ســرعت تکامل مى یابد تا زمانى که واگیردارترین اشکال 
آن مسلط شوند. با این وجود، کارشناسان مدعى هستند که 

کووید-19 به این روش عمل نکرده است.
این ویروس در انســان ها به گونه اى ظاهر شد که از قبل 
خود را با یک نسخه فوق العاده واگیردار سازگار کرده بود. 
هیچ بهبود جدى در ویروس تا زمانــى که چندین ماه بعد 
تغییرى جزئى در انگلیس شناسایى شد، رخ نداد. این شرایط 
بى سابقه است و یک دوره طوالنى ســازگارى را پیش از 

گسترش عمومى ویروس نشان مى دهد.
به گفته پژوهشگران، شواهد علمى به این نکته اشاره دارند 
که کروناویروس جدید در یک آزمایشگاه توسعه داده شده 

است.
از دیگر ادعاهایى که درباره احتمال فرار کروناویروس جدید 
از آزمایشگاهى در چین مطرح شده اند مى توان به اطالعاتى 
اشــاره کرد که نشــان مى دهند ارتش چین در سال 2019 
آن هم فقط چندین ماه پیش از شــیوع همه گیرى کووید- 
19 در حال طراحى مــوش هایى با ریه هاى انســانى بوده 
است. این موش ها با اســتفاده از فناورى ویرایش دى ان اى 

کریسپر تولید شــده و روند طراحى آنها در مقاله اى مربوط 
به آوریل سال 2020 به چاپ رسیده بود. مجله مشهور ونتى 
فر طى یکى از بزرگترین تحقیقات خود نشان داد که مطالعه 
چینى ها حساســیت به SARS-CoV-2، ویروسى که 
منجر به بیمارى کووید- 19 مى شود را مورد بررسى قرار داده 
است. اما در فوریه گذشته هفته نامه معروف لنست نامه اى 
از یک گروه 27 نفره از دانشمندان برجسته بهداشت عمومى 
را منتشر کرد که پیشنهاد انتشار ویروس از آزمایشگاه ووهان 
را رد مى کرد: به اشتراك گذارى ســریع، آشکار و شفاف

 داده ها به دنبال همه گیرى هم اکنون توســط شایعات و 
اطالعات غلط در معرض تهدید قرار گرفته اســت. ما در 
کنار هم هستیم تا تئورى هاى توطئه که نشان مى دهند 
کووید- 19 منشا غیر طبیعى دارد را به سختى محکوم کنیم.
اما تئورى نشت آزمایشــگاهى براى نخستین بار توسط 
کاربران شــبکه هاى اجتماعى در چیــن آن هم در اوایل 
ژانویه سال 2020 مطرح شــد. ماه بعد دو دانشمند به نام 
هاى بوتائو شیائو و لى شیائو که در دانشگاه هاى جداگانه 
اى در ووهــان کار مى کردند، از طریــق تالیف یک پیش 
مقاله به انتشار تئورى نشت ویروس پرداختند. مطالعه آنها 
توسط بنیاد ملى علوم طبیعى چین پشتیبانى شده بود. آنها 
نوشته اند: ما اطراف بازار غذاهاى دریایى را زیر نظر گرفتیم 
و دو آزمایشگاه را شناسایى کردیم که روى کروناویروس 
خفاشى تحقیق مى کردند. آنها خاطر نشان کردند که مرکز 
کنترل و پیشــگیرى از بیمارى ووهان که به واسطه جمع 
آورى بیش از 600 نمونه خفاش به شهرت باالیى رسیده، 
فقط 280 متر از بازار غذاهــاى دریایى هوانان فاصله دارد. 
مرکز دیگر که 12 کیلومتر دورتر واقع شده، همان موسسه 

ویروس شناسى ووهان است!

فرضیه آزمایشگاهى بودن کرونا جدى تر شد
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027002354 مــورخ 1400/02/26 عبدالحســین 
عبدى خیادانى فرزند بمانعلى بشماره شناســنامه 817 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283917262 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 263/38 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى. 
2ـ راى شماره 139960302027020687 مورخ 1399/12/24 اصغر عبدى خیادانى 
فرزند بمانعلى بشماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291339779 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 295/42 مترمربع. مع الواســطه به صورت عادى از مالک 

رسمى بمانعلى عبدى خیادانى فرزند رضا. 
3ـ راى شماره 139960302027020383 مورخ 1399/12/12 اکبر عبدى خیادانى 
فرزند بمانعلى بشماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291314059 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 309/70 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1152920 

- مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /3/184
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026002251 مــورخ 1400/02/21 هیات دو آقاى 
مهراب غفارى گوشه به شناسنامه شماره 448 کدملى 4679292253 صادره فارسان 

فرزند مسیب به صورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 270 مترمربع از پالك 
شماره 13227 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 

1153032 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/186
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003692 مورخ 1399/10/03 سعید اتحادى ابرى 
فرزند حسن بشــماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291377298 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پــالك 16 فرعى از 
اصلى 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 341/70 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/17 - م الف: 1152927 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /3/188
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026002275 مــورخ 1400/02/22 هیات دو آقاى 

سیامک مشرف به شناسنامه شماره 1656 کدملى 0051083523 صادره تهران فرزند 
فرهاد به صورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87,15 مترمربع از پالك شماره 1 
فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
که خود متقاضى مالک رسمى میباشــد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 

1152970 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/190
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004040 مورخ 1400/03/26 رســول بارورززاده 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 325 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286551587 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 252/44 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 
1153192 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /3/194

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

برابر راى شــماره 140060302026000100 مــورخ 1400/01/08 هیات دو آقاى 

محسن مکسبى به شناسنامه شــماره 1599 کدملى 1292544481 صادره اصفهان 
فرزند عباس به صورت ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 27,95 مترمربع از پالك 
شماره 201 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت بانوان عزت 
نائل و زینب آغاحاجى. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/17 - م الف: 1153198 - اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/196
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
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به ندرت در مورد نحوه  خوردن آموخته ایم. شاید به این خاطر است 
که ما فقط نگران این هستیم که چه چیزى باید بخوریم و چه چیزى 
نباید بخوریم و همین هم نشــان مى دهد که ما به قوانین صریح و 
روشن براى سالم ماندن بیشتر اشتیاق نشان مى دهیم (که واقعا کم 

است)، اما این از اهمیت موضوع کم نمى کند.
چگونه باید بفهمید که سیر شده اید؟

آگاهى از ســیرى یا گرســنه نبودن، پیچیده اســت. در حقیقت 
دیدگاه هاى متضاد و ناشــناخته ى زیادى در مورد امور مربوط به 
غذا و مفاهیمى همچون گرسنگى، ســیرى و اشتها وجود دارد. اما 
یکى از چیزهایى که ما مى دانیم، این است که چگونه حس سیرى 
در بدن ما ایجاد مى شود. مرکز سیرى یا همان جایى که تشخیص 
مى دهد ما سیر شده ایم و دیگر گرسنه نیستیم، در هیپوتاالموس قرار 
دارد. مغز عضو بســیار پیچیده اى از بدن است و از عوامل متعددى 
در تنظیم گرســنگى و مصرف غذا استفاده مى کند. مغز به ترکیبى 
از ســیگنال هاى عصبى و هورمونى از دســتگاه گوارش و سطوح 
مواد غذایى موجود در خون وابسته اســت تا تشخیص دهد ما چه 
زمانى سیر شده ایم و دیگر احساس گرسنگى نمى کنیم. همچنین 
گفته مى شود که عوامل روان شناختى نیز در ارتباط با این موضوع 

وجود دارد.
آرام تر غذا بخور، خیلى سریع غذا مى خورى!

وقتى که این ســیگنال هاى عصبى و هورمونى از دستگاه گوارش 
(از جمله معده) فرستاده مى شــود، حدود 20 دقیقه طول مى کشد 
که معده به مغز بگوید سیر است و دیگر نیازى به غذا ندارد. وقتى ما 
بسیار باسرعت غذا مى خوریم، مى توانیم خیلى سریع، قبل از اینکه 
سیگنال سیرى از معده به مغز برسد، بیش از نیاز براى سیرى مان 
غذا بخوریم. این امــر نه تنها باعث ناراحتى معده مى شــود، بلکه 
زیادخوردن غیرعمدى یکى از عوامل چاقى و افزایش وزن است، 
مشکالت سالمتى مزمن را بیشتر مى کند و کمیت و کیفیت زندگى 

ما را کاهش مى دهد.
بیش ازحد غذا خوردن، تنها یکى از کوچک ترین عوارضى 

است که تند غذاخوردن براى ما دارد. وقتى که شما تند 
غذا مى خورید، غذا را کامل و به درستى نمى جوید. 

اولین گام در هضم غذا در دهان و به وســیله ى 
دندان ها آغاز مى شــود. ما با دندان ها غذا را 

به تکه هاى کوچک تر تقسیم مى کنیم 
و بزاق دهان شــروع بــه تجزیه   

مولکول هاى خــاص مى کند. 
وقتى ما خیلى ســریع غذا 

مى خوریم، ســؤال دیگرى دراین باره پیش مى آید: بقیه   سیستم 
گوارش چقدر باید کار کنــد تا غذایى را که کامل جویده نشــده، 

هضم کند؟
درحالى که آهســته غذاخوردن تنها عاملى نیست که باید در رژیم 
غذایى براى حفظ سالمتى درنظر گرفته شود، اما مى توان آن را یکى 

از مهم ترین عوامل خواند. 
ســریع غذاخوردن مشــکالتى را در پــى خواهد داشــت که در 
طوالنى مدت مى تواند به سالمت شما آسیب جدى بزند. اینجا دالیلى 

را باهم مرور مى کنیم که لزوم آهسته غذاخوردن را نشان  مى دهد:
1. طعم غذا را بهتر مى فهمید

یکى از بارزترین فواید آهسته غذاخوردن این است که بیشتر و بهتر 
متوجه طعم غذا مى شوید. اگر مدت زمان غذاخوردن تان را دو برابر 
کنید، بیشــتر مى توانید طعم ، بافت و بوى غذایى را که نوش جان 
مى کنید، احســاس کنید. در این صورت، غذا براى شما مطبوع تر 

به نظر مى رسد.
2. وزن کم مى کنید

وقتى آرام تر غذا مى خورید، متوجه مى شوید که یاد مى گیرید زودتر 
دست از خوردن بکشید. ممکن است متوجه شوید که سیر شده اید 
و دیگر نیازى به ادامه  خوردن ندارید. مطالعات نشــان مى دهد که 
«سیرى» مفهوم پیچیده اى است که به تعداد دفعات جویدن غذا، 
زمانى که براى غذا خوردن صرف مى کنید، ظاهر غذاى داخل بشقاب 
و همچنین میزان واقعى غذایى که مى خورید، بســتگى دارد. اگر 

آهسته تر غذا بخورید، با مقدار کمترى از غذا سیر مى شوید.
3. غذاى بهترى انتخاب مى کنید

وقتى آرام تر غذا مى خورید، بیشتر به طعم آن اهمیت مى دهید. چنین 
کارى خوب است چون هرچه بیشتر به غذاى خود توجه کنید، بیشتر 
غذاهاى سالم و طبیعى را ترجیح مى دهید. به همین دلیل است که 
غذاهایى که کارخانه ها تولید مى کننــد، در 3 گاز اول طعم خوبى 
دارند. بعد از آن غذا بى مزه مى شود. بعد از اینکه کمى غذا را جویدید، 
احســاس مى کنید غذا یا چیپس دیگرى مى خورید! اگر ســرعت 
غذاخوردن خود را کاهش بدهید و مطمئن شــوید که کامل آن را 
جویده اید، این غذاى بى مزه به شدت برایتان غیرقابل تحمل مى شود. 
از سوى دیگر، غذاهاى طبیعى حتى اگر به اندازه ى کافى هم جویده 
شوند، بسیار جالب و خوشمزه هستند. وقتى توت فرنگى را مى جوید، 
باز هم طعم خود را از دست نداده و خوشمزه است. پرتقال، آجیل و 

سبزیجات نیز همین طور است.
4. اجتماعى تر مى شوید

غذاخوردن مى تواند یک رویداد اجتماعى باشد. وعده هاى غذایى 
فرصتى است که مردم دور هم جمع مى شوند و زمانى را با هم سپرى 
مى کنند. وقتى غذا تمام مى شود، هر کس راه خود را مى رود و از هم 
جدا مى شوند. اگر زمان بیشترى براى صرف غذا اختصاص دهید، 
مى توانید بیشتر با خانواده و دوستان خود صحبت کنید، روابط خود 
را بهبود ببخشید و بیشــتر با مردم، خانواده و دوستان خود ارتباط 

برقرار کنید.
5. قبل از اینکه سیر شوید، دست از غذا مى کشید

حدود 20 دقیقه طول مى کشد تا معده هورمون هایى را ترشح 
کند که سیرى شما را به مغز اطالع مى دهد. اگر آهسته تر غذا 
بخورید، به خود این فرصت را مى دهید که ســیر شوید؛ پس 
قبل از اینکه بیش از اندازه غذا بخورید، سیر مى شوید و دست 

از غذا مى کشید.
پاداش: بهبود هضم غذا و دستگاه گوارش

آهسته غذاخوردن، زمان بیشترى به معده مى دهد تا غذا را هضم 
کند. زمانى که شما تمام وعده   غذایى را در 5 دقیقه وارد معده 
مى کنید، ممکن است دچار سوءهاضمه شوید. به جاى 
آن، همان مقدار غــذا را در 20 دقیقــه نوش جان 
کنید. معده   شــما در این صورت کار ساده ترى 
خواهد داشت. آهسته غذاخوردن باعث 
مى شود؛ غذا را بیشتر بجوید که 
این امر، شروعى براى فرایند 

هضم بهتر غذاست.

آهسته تر غذا بخورید

مدیرگروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتى خراسان 
شــمالى گفت: تغذیه مــادر هنگام بــاردارى و 

بخصوص در سه ماهه اول باید مناسب باشد.
نســرین علیزاده ادامه داد: قسمت عمده مغز در 
دوران جنینى از اســیدهاى چرب امگا 3 شکل 
مى گیرد و این اسیدهاى چرب، نقش بسیار مهمى 

در تقویت حافظه و ضریب هوشى افراد دارد.

وى عنوان کرد: اگر تغذیه مــادر هنگام باردارى 
و بخصوص در ســه ماهه اول مناسب باشد و به 
مقدار کافى از منابع امــگا 3 مانند ماهى، گردو و 
سبزى هاى برگ سبز تیره استفاده کند، مى توان 
امیدوار بود فرزندش در آینده ضریب هوشــى و 

حافظه خوبى داشته باشد.
علیزاده ادامه داد: عالوه بر دوران جنینى، تغذیه در 

دو سال اول زندگى نیز موثر است؛ یکى از نکات 
مهمى که در این دو سال باید مورد توجه قرار گیرد، 
مصرف مقادیر کافى منابع آهن است و کودکانى 
که در دو سال اول قطره آهن مصرف نمى کنند یا 
دچار کم خونى و فقرآهن هستند، ممکن است در 
انجام کارهاى ذهنى و حتى یادگیرى در مقاطع 

تحصیلى با مشکل روبه رو شوند.

وى تاکید کرد: آهن در دو سال اول زندگى انسان، 
حکم اکسیژن را دارد و به هیچ وجه نباید از مصرف 
آن غافل شــد؛ در دو ســال اول، قسمت عمده 
آهن مورد نیاز بدن از طریــق مکمل ها دریافت 
مى شود و به همین دلیل نباید در این روند وقفه اى 

ایجاد کرد.
علیزاده یادآور شد: کمبود آهن و زیاد بودن آن، هر 

دو مى تواند دردسرساز شود و تاثیرات نامطلوبى 
بر حافظــه افراد مى گــذارد، بنابرایــن توصیه 
مى شود خانم ها حتما ســالى یک مرتبه میزان 
آهن خون شــان را کنترل کنند همچنین پس از 
50 سالگى در صورتى که از میزان آهن خونتان 
اطالعى ندارید، خودسرانه از مکمل هاى حاوى 

آهن استفاده نکنید.

از چه زمانى 
حافظه کودك 

باید تقویت 
شود؟

متخصصان مى گویند مصرف کاهو هــاى داراى لکه هاى قهوه اى، براى 
بدن مضر نیست.

بسیارى از مردم به سبزیجات و به ویژه کاهو عالقه فراوانى دارند. کاهو 
داراى کالرى پایین است و بدین جهت طرفداران زیادى در میان افرادى 

که به دنبال کاهش وزن هستند دارد. با این حال، شاید زمانى 
که کاهو را خریدارى کرده و در یخچال نگهدارى 

مى کنید شاهد لکه هاى کوچک قهوه اى بر 
روى آن بوده اید.

بســیارى از افراد با مشــاهده 
ایــن لکه هاى قهــوه اى، 
اقدام به دور انداختن کاهو 
مى کنند. باید بدانید مصرف 

این کاهو ها مشــکلى براى 
سالمتى بدن ندارد. در حقیقت 

بسیارى از میوه ها و سبزیجات، 
گاز هاى غیرقابل دیدن به نام اتیلن 

از خود منتشر مى کنند. انتشــار این گاز در 
میوه ها و برخى گیاهان باعث رسیدن و نرم شدن آن ها مى شود.

انتشار این گاز از میوه ها باعث تاثیر شــیمیایى آن ها بر روى یکدیگر 
مى شود. در برخى موارد این گاز باعث رسیدن آن ها و در برخى موارد دیگر 
باعث تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیتشان خواهد شد. کاهو میوه نیست، در 

نتیجه بدیهى است که در مقابل این گاز ها نمى رسد!
در واقع، کاهو به گاز اتیلن حساس بوده و قرار گرفتن آن در مقابل میزان 

ناچیزى از این گاز مى تواند باعث واکنش شیمیایى شود و نقطه هاى قهوه اى 
شکل را بر روى آن ها تشکیل دهد. در حقیقت اتیلن منجر به تولید ترکیبى 

در کاهو شده که در نهایت با بروز نقطه هاى قهوه اى نمایان مى شود.
براى جلوگیرى از این موضوع مى توانید میوه هایى مانند ســیب، موز، و 
آواکادو را که از خود گاز اتیلن ساطع مى کنند از کاهو جدا نگه 
دارى کنید. با ایــن وجود، گاهى این 
موضوع خارج از اراده شماســت، 
زیرا ممکن است در فرآیند حمل 
بار از مزرعه تا محــل فروش و یا 
در میوه فروشى کاهو در معرض گاز 

اتیلن سایر میوه ها قرار گرفته باشد.
کمتر کسى مى داند که خود کاهو نیز 
گاز اتیلن تولید مى کند. تحقیقات نشان 
داده است زمانى که کاهو له یا بریده شود، 
اقدام به تولید گاز اتیلن مى کند. گرچه شاید 
حفظ کاهو از گاز اتیلن دشوار به نظر برسد، 
اما فهم این فرآیند براى شما منافعى درپى 

خواهد داشت.
حال که به خــواص گاز اتیلن پــى بردید 
مى توانید از آن به نفع خود اســتفاده کنید. در 
صورتى که گوجه نارس یا موز نرسیده دارید، تنها 
کافى است یک سیب یا میوه دیگر رسیده را در کنار آن ها قرار دهید و شاهد 

رسیدنشان باشید.

کاهوهاى لکه دار را دور نریزید!

عسل یکى از طبیعى ترین خوراکى هاست که براى سالمتى بدن بسیار 
مفید است اما گاهى این خوراکى بسیار خوشمزه با غذاهاى دیگر مصرف 
مى شود که مى تواند بسیار خطرناك باشد. این ترکیبات و مواد غذایى اگر با 

عسل مصرف شود تاثیرات منفى بر سالمتى شما خواهد گذاشت:
عسل و روغن حیوانى، عسل و تربچه، 

عسل در کنار غذاى غیر گیاهى 
( گوشــت ، مرغ  و ماهى )، 
عســل و  آب گرم، عسل به 

همراه غذاهــاى غیر گیاهى و 
گوشتى

مخلوط کردن عسل و غذاى 
غیر گیاهى براى بدن مضر 

اســت. نباید آن ها را با 
هم مخلوط کــرد زیرا 
منجر به  بروز بســیارى 

از مشکالت جسمى مى شود.
ترکیب عسل و آب  

گرم
عســل را نباید در آب گرم جوشاند 

زیرا براى سالمتى مضر است. به طور مثال  به منظور کاهش وزن با عسل 
، مردم اغلب عسل را با آب گرم مخلوط مى کنند و مى نوشند که این کار 
اشتباه است زیرا سطح هیدروکسى متیل فورفورال را 
در بدن افزایش مى دهد که منجر به افزایش سطح 
سموم در بدن مى شود. به گزارش تیتر برتر، بنابراین  

هرگز عسل را با آب گرم یا آب جوش مخلوط نکنید. 
عسل و تربچه

این نکته را همیشــه در نظر داشته باشید که نباید 
هیچ گاه عســل و تربچه را با هم 
مصرف کنید زیرا منجر به ترشح 
ســموم در بدن مى شــود. به 
خصوص اگر خواستید ساالدى 
را به همراه عســل میل کنید ، 
مطمئن شوید که تربچه اى در آن 

وجود نداشته باشد.
عسل  و روغن حیوانى 

اعتقاد بر این است که فرد مى تواند کره را با عسل مصرف کند 
اما ترکیب عسل با روغن حیوانى یکى از بدترین ترکیبات غذایى 

است که براى سالمتى بسیار مضر است.

خوردن عسل با چه خوراکى هایى ممنوع است

ند دارد. با این حال، شاید زمانى 
در یخچال نگهدارى 

ک قهوه اى بر

ه 

 
ت، 

 تیلن 
ـار این گاز در 

 رسیدن و نرم شدن آن ها مى شود.
ث تاثیر شــیمیایى آن ها بر روى یکدیگر 

از باعث رسیدن آن ها و در برخى موارد دیگر 

آواکادو را که از خود گاز اتی
دار

د
اتی
کم
گاز

داده است
اقدام به تو
حفظ کاهو
اما فهم ای
خواهد داش
ب حال که
مى توانید از

ر خطرناك باشد. این ترکیبات و مواد غذایى اگر با 
ت منفى بر سالمتى شما خواهد گذاشت:

سل و تربچه، 
گیاهى 

ى )، 
ل به 

هى و 

ى 
ضر 

شود.
 آب  

رم جوشاند 

اشتباه است زیرا سط
در بدن افزایش مى
سموم در بدن مى شود

هرگز عسل را با آب گرم یا آب
عسل و تربچه

این نکته را همیشــ
هیچ
م
س
خ
را
مطم
وجود ند
عسل و
اعتقاد بر این است که فرد مى تو
اما ترکیب عسل با روغن حیوانىی

است که براى سالمتى بسیار مضر است
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با توسعه زیرســاختهاى فنى مخابراتى در مدیریت 
مخابرات شهرستان کاشان، ارتباطات مخابراتى در 

شرایط قطعى برق، پایدار شد.
به گزارش روابط عمومــى مخابرات 
منطقــه اصفهــان، به دنبــال نصب 
تجهیــزات جدیــد در مراکز شــهید 
مطهرى، شهرك 22 بهمن و شهرك 
صنعتى امیرکبیر (جعفرآباد) و افزایش 
بار مصرفى سیســتم هاى منصوبه و 
نیز در راستاى جایگزینى باترى هاى 
قدیمى و فرســوده، باترى هاى جدید 
با ظرفیت باالتــر در مراکز فوق الذکر 
با همکارى کارکنان اداره پشــتیبانى 

تغذیه و نیروى معاونت شــبکه نصب و مورد بهره 
بردارى قرار گرفت و بدین وسیله پایدارى ارتباطات 

مخابراتى در شرایط قطع برق شهر تضمین گردید.
گفتنى اســت با تدابیر اندیشیده شــده در مخابرات 
منطقه اصفهان، از ابتداى بروز شــرایط قطعى برق 

در استان، با کمترین میزان قطعى و اختالل در شبکه 
مخابراتى استان روبرو بوده ایم.

پایدارى ارتباطات مخابراتى در کاشان 
على رغم قطعى برق

نخستین ســایت عملیاتى- آموزشــى امداد رسانى 
متمرکزدر شرکت گاز استان اصفهان با هدف افزایش 
ســرعت و کیفیت خدمات امداد رســانى در حوزه گاز، 
با حضور رئیس مهندســى ساختار شــرکت ملى گاز 
ایران افتتاح شد. رئیس مهندسى ساختار شرکت ملى 
گاز ایران در آئین افتتاح این ســایت گفت: شرکت گاز 

اســتان اصفهان به لحاظ قدمت، وسعت و قرار گرفتن 
در کریدور مرکزى کشور و نیز دارا بودن صنایع عمده 
چون فوالد مبارکه، ذوب آهن و ســیمان ســپاهان و 
... و همچنیــن نیروهاى با تجربه و متعهــد از جایگاه 
استراتژیکى برخوردار است. مجید کشاورز افزود: ابتکار، 
خالقیت و اقدامات خوب این شرکت و تجربیات ارزنده 
کارکنان آن بســیار قابل توجه است که مى تواند مورد 
توجه و استفاده سایر شرکت هاى گاز استانى قرار گیرد.

در ادامه مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ، با بیان 
این مطلب که یکى از مهمتریــن محورهاى فعالیت 
شرکت هاى گاز اســتانى، حوزه مشترکین است اظهار 

کرد: برنامه هاى اجرا شده دراموربهره بردارى شرکت 
براى افزایش کیفیت خدمات به مشــترکین مبتنى بر 
بستر دیجیتال و سیستم هاى نوین درجهت گازرسانى 
ایمن و مســتمر، کاهش زمان ارائــه خدمت، افزایش 
دقت در خدمت رســانى و حــذف مراجعات حضورى 
مشترکین است. سید مصطفى علوى افزود: این شرکت 
با توجه به دارا بودن وسعت عظیمى از شبکه 
بالغ بر 27هزار کیلومتر و تعداد بیش از یک 
میلیون و 100هزار علمک در راستاى اجراى 
سیاست هاى تدوین شده مدیریت گازرسانى 
شرکت ملى گاز ایران و استراتژى هاى درون 
سازمانى براى افزایش سرعت امدادرسانى، 
امداد متمرکز را بعنــوان یکى از پروژه هاى 
بهبود در دستور کار قرار داد و توانسته اقدامات 

قابل توجهى در این زمینه انجام دهد.
وى با بیان اینکه شبکه هاى گازرسانى به لحاظ ماهیت 
خود همواره در معرض تهدید حوادث طبیعى و انسانى 
هستند، گفت: ســایت عملیاتى-آموزشى امداد رسانى 
متمرکز در این شرکت به صورت دائمى ایجاد گردیده 
تا عالوه بر افزایش سرعت امداد رسانى، مهارت هاى 
الزم براى مقابله و مدیریت حــوادث نیزبه امداد گران 
نیز به صورت دائمى برقرار باشد. مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، افزود: در حال حاضر650 نیروى امدادى 
درسطح استان اصفهان براى ارائه خدمات به 112شهر 
و 1066روستاى تحت پوشش گاز، آماده ارائه خدمات 

امدادى به صورت 24ساعته هستند.

افتتاح سایت امداد رسانى متمرکز در شرکت گاز 

مدیرکل بیمه ســالمت اصفهان با بیــان اینکه بیش از یک 
میلیون و 500 هزار نفر در استان زیر پوشش بیمه سالمت قرار 
دارند، گفت: 75 درصد از این افــراد، خدمات رایگان دریافت 

مى کنند.
حسین بانک اظهار داشت: اشتباهات ناشى از ناخوانا بودن نُسخ 
تجویزى یکى از مشکالت بخش درمان است که با بهره گیرى 
از نسخه نویسى الکترونیک، این اشتباهات از بین رفته است تا 
کمک زیادى در حوزه درمان به بیمــاران کند. مدیرکل بیمه 
سالمت اصفهان با اشاره به مزایاى نسخه نویسى الکترونیک 
از جمله باالبودن سرعت، دقت و شــفافیت آمارى آن افزود: 
شفاف سازى اطالعات و آمار سازمان هاى بیمه گر، شفاف سازى 
اطالعات بیمه شدگان و موسسات طرف قرارداد و تکمیل بانک 
اطالعاتى پرونده ســالمت براى حوزه هاى تصمیم گیر نظام 
سالمت کشور از دیگر اهداف نسخه نویسى الکترونیک است.

وى اضافه کرد: بیمه شــدگان با مراجعه به ســامانه خدمات 
شــهروندى بیمه ســالمت(خدمات غیرحضورى) به آدرس 
https://eservices.ihio.gov.ir/esc و یــا بــا 
اجراى ُکد دســتورى #1666* مى توانند از آخرین وضعیت 
بیمه اى خود مطلع شــوند. بانک اظهار کــرد: هر موضوعى 
در زمینــه بیمه کردن افــراد زیر پوشــش ســازمان بیمه 
ســالمت ایران به عنوان بزرگترین ســازمان بیمه گر درمان 
پایه کشــور، از طریق سایت رسمى این ســازمان به آدرس
 www.ihio.gov.ir یــا از طریــق صــدور پیــام در 
رسانه ها اطالع رسانى خواهد شد. وى یادآور شد: بیمه سالمت 
هرگز براى بیمه کردن افراد از تماس تلفنى استفاده نمى کند 
و هرگونه تماس براى بیمه پایه یا مواردى که موجب تهدید 
همشهریان در باره  بیمه پایه آنان یا ابطال دفاتر بیمه شدگان 
و مواردى از این قبیل باشــد، جعلى اســت و مردم باید این 
موضوع را از طریق سامانه تلفنى شبانه روزى 1666 سازمان 
بیمه ســالمت ایران و یا ُپرتال شکایات ســازمان به آدرس

 shekayat.ihio.gov.ir اطالع دهند.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان، اجراى نسخه الکترونیک 
و کاهش کاربرد دفترچه هاى بیمه را یکى از مهمترین اقدامات 
ســازمان بیمه ســالمت اعالم کرد و گفت: کاهش کاربرد 
دفترچه هاى درمانى نیز بدنبال استقرار نسخه نویسى و نسخه 

پیچى الکترونیک در کشور، در دستور کار قرار گرفت.
وى ادامــه داد: چاپ دفاتر بیمه ســالمت همگانى از ابتداى 
اردیبهشت، چاپ دفاتر بیمه روســتاییان و شهرهاى زیر 20 
هزار نفر جمعیت از ابتداى خرداد و چاپ دفاتر سایر بیمه شدگان 
شامل کارکنان دولت، سایر اقشار و ایرانیان از ابتداى تیر متوقف 
شده است و بیمه شدگان براى دریافت خدمات درمانى از ُکد ملى 
خود استفاده مى کنند. بانک اظهار داشت: مراکز درمانى که به 
هر دلیل آماده ارائه خدمات درمانى الکترونیک به شهروندان 
نیستند، ُمجازند از طریق سربرگ مرکز و درج ُکد ملى بیمار، 

خدمات خود را ارائه کنند.

خدمات رایگان به 75 درصد 
جمعیت زیرپوشش بیمه 

سالمت اصفهان

دهیارى روستاى کرچگان باستناد بودجه مصوب سال 1399 شوراى اسالمى روستا در نظر دارد اجراى عملیات 
احداث پارك کوهستان کرچگان را به مبلغ 18,500,000,000 ریال (یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان) 
از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت مى گردد جهت 
دریافت اسناد مناقصه ضمن واریز مبلغ 1,000,000 ریال به حساب شماره 0105901421007 بانک ملى باغبهادران 
به نام دهیارى روستاى کرچگان به امور مالى بخشــدارى باغبهادران مراجعه نمایند. ضمنًا آخرین مهلت تسلیم 

مدارك روز سه شنبه 1400/04/08 مى باشد. 
ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر الزامى است 

آگهى مناقصه عمومى

مجید صالحىـ   دهیار  روستاى کرچگان
م.الف:  1153952

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد پروژه هاى عمرانی ذیل واقع درشهر جدید مجلسی را به صورت مشارکت با اشخاص حقیقی 
 www.setadiran.ir وحقوقی داراي صالحیت ، پس از ارزیابی و اخذ امتیاز الزم از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

بشرح زیر اجرا نماید. 

-  تاریخ انتشار آگهى درسامانه مذکور: 1400/04/01  
-  شرایط زمانی دریافت اسناد ارزیابى ازسامانه :  حداکثر تا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1400/04/07

-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  و ارسال اسناد مربوطه :  حداکثرتا ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1400/04/21 
- زمان برگزارى کمیسیون ارزیابى : ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1400/04/22

-  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت عمران مجلسی
تلفن:03152472733                           دورنگار031-52472214

کد پستی86316-45775       
           WWW.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی 

آگهی تجدید فراخوان عمومی
 شناسایی سرمایه گذار(شریک)

شرکت عمران شهر جدید مجلسی      

یف
موضوع پروژهشماره فراخوانرد

متراژتقریبی 
زیر بنا

(متر مربع)

مدت اجرا

مبلغ تقریبی جهت 
سرمایه گذاري توسط 

شریک حدود
( میلیاردریال)

مبلغ کل سرمایه 
گذاري حدود      

(میلیارد ریال)

12000001397000006
مشارکت در احداث 50 واحد مسکونى 

ویالیى واقع در محله دانش شهر 
جدید مجلسى

5000
24146/6256/5 ماه

مشارکت در احداث قسمتى  مجموعه 22000001397000007
تجارى بلوار بهار شهرجدید مجلسى

704
122142 ماه

32000001397000008
مشارکت در احداث قسمتى  مجموعه 

تجارى محله دانش شهرجدید 
مجلسى

505
121538 ماه

42000001397000009
مشارکت در احداث قسمتى  مجموعه 

تجارى محله فرهنگ شهرجدید 
مجلسى

1234
183765 ماه

52000001397000010
مشارکت در احداث 22واحد مسکونى 
ویالیى واقع در سایت گردشگرى و 
جهانگردى         شهر جدید مجلسى

3300
24165263 ماه

م.الف:1153920

نوبت اول

دیروز همزمان با میالد با سعادت حضرت على ابن موسى 
الرضا(ع) و در تداوم برنامه هاى ســفر مهندس ســعید 
اوحدى، معاون رئیس جمهور و ریاست عالى بنیاد شهید 
و امور ایثارگران کشور به استان اصفهان، آیین کلنگزنى 
مجموعه فرهنگى توانبخشى ایثار نجف آباد اصفهان و 
عملیات اجرایى مرکز فرهنگى جانبازان امام حسین(ع) 
خمینى شهر و مجتمع مسکونى سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانى 90 واحدى شهداى فاطمیون به صورت ویدیو 
کنفرانس و با حضور امام جمعه نجــف آباد، امام جمعه 
گلدشت، مدیرکل بنیاد شهید اســتان، سردار رشیدزاده 
فرمانده لشــکر 8 نجف اشــرف و جمعــى از جانبازان 
و ایثارگران  در بیمارســتان تخصصى شــهید رجایى 

نجف آباد برگزار شد. 
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در 
ابتداى این مراســم ضمن تبریک میالد با سعادت امام 
رضا (ع) گفت: امروز شاهد آیین کلنگزنى براى مجموعه 
فرهنگى و توانبخشــى شــهید رجایى در شهرســتان 
نجف آباد هســتیم که قرار اســت به ایثارگران استان 

اصفهان ارائه خدمت کند.  
مجتبى راعــى اظهار کــرد: جمعیت زیــاد جانبازان و 
ایثارگران نجف آبادکه بالغ بر 4200 نفر هستند یکى از 
ویژگى هاى این شهرستان است که در دیدارهایى که به 
مناسبت هاى مختلف با جانبازان در سطح شهرستان و با 
حضور مسئوالن مختلف انجام شد یکى از دغدغه هاى 
خانواده هاى ایثارگران مسائل مربوط به زندگى جانبازان 
بود که با مخاطرات زیادى روبه رو بودند و به همین دلیل 
در پى ایجاد مرکزى مناسب براى انجام امور درمانى شان 
بودند، اگرچه پیش از این هم خدماتى در این زمینه به آنها 

ارائه مى شد.
وى افزود: در راستاى ارائه خدمت به بهترین قشر جامعه، 

قشرى که سفیران فرهنگ ایثار و شهادت هستند و در 
بازدید از آسایشــگاهى که االن در آن قرار داریم، یکى 
از مطالبات  جانبازان این بود که بتوانیم خدمات بیشــتر 
و بهترى در حوزه توانبخشى به جانبازان ارائه دهیم، به 
خصوص جانبازان اعصــاب و روان نیاز به خدمات ویژه 
دارند و طى ســفر مهندس اوحدى، رئیس بنیاد شهید 
کشــور و پیگیرى و تالش آقاى احمــدى نیا مدیر کل 
بینادشهید استان و آقاى شریعتى نیا رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران شهرستان نجف آباد، موافقت تأمین اعتبار 
اولیه براى کلنگزنى این مجموعه که امروز شــاهد آن 
هستید انجام شد و با تأمین اعتبار 10 میلیارد تومان این 

اقدام صورت گرفت. 
■■■

در ادامه این مراسم مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان هم با تبریک میالد با سعادت امام رضا(ع) 
گفت: پیرو ســفر مهندس اوحدى و تأکید ویژه ایشان 
براى راه اندازى پروژه هاى عظیم فرهنگى، ورزشــى و 
توانبخشى در سطح کشــور و نهضت ساخت مسکن و 
همچنین تأکیدات ویژه آیت ا... طباطبایى نژاد و حجت 
االسالم حسناتى و فرماندار شهرستان نجف آباد و همه 
مسئوالن دســت اندرکار و به ویژه درخواست جانبازان 
ضایعه نخاعى مقرر شد امروز به برکت فرخنده میالد على 
بن موسى الرضا (ع) شاهد مراسم افتتاح و آیین کلنگزنى 

سه پروژه عظیم در استان اصفهان باشیم.
مســعود احمدى نیا اظهار کرد:  یکى از ایــن پروژه ها 
که امروز آییــن کلنگزنى آن انجام مى شــود مجتمع 
مسکونى شهید حاج قاسم سلیمانى، 90 واحدى شهداى 
فاطمیون در شــهر بهارســتان اصفهان است و دومین 
پروژه هم مربوط به کلنگزنى مرکز توانبخشى، فرهنگى، 
ورزشــى جانبازان شــهید رجایى نجف آباد اصفهان به 
مســاحت 5000 متر و با زیر بناى 2800 متر است. وى 

افزود: مجتمع فرهنگى ورزشى و توانبخشى شهرستان 
خمینى شهر به مســاحت 5400 متر نیز دیگر پروژه اى 

است که امروز مراسم کلنگزنى آن انجام مى شود.
احمدى نیا ابراز امیدوارى کرد که با پشتیبانى مسئوالن 
شهرستانى و استانى و تأکیدات مهندس اوحدى و رویکرد 
راهبردى وى، کالم و مکتب ســردار شهید حاج قاسم 
سلیمانى و مکتب اهل بیت(ع) و شهدا که «جهاد ادامه 

دارد» ادامه یابد.

■■■
حجت االسالم و المســلمین مصطفى حســناتى، امام 
جمعه نجف آباد نیز در ادامه این نشست گفت: در این روز 
عزیِز میالد با ســعادت ثامن الحجج (ع) چه زیباست این 
صحنه هاى ارزشمندى که در استان هاى اصفهان، تهران 
و یزد برقرار است.  حجت االسالم حسناتى با اشاره به این 
نکته ارزشــمند که علت موجبه هر چیزى علت مبدعه 

همان خواهد بود گفت: اگر اصل انقالب ما، تداوم انقالب 
ما، حفظ نظام ما، دفاع مقدس ما و بحث دفاع از حریم اهل 
بیت(ع)، همه و همه به وسیله هجرت و ایمان و دفاع و 
شهادت بود، قطعاً در گام دوم انقالب که مباحث فرهنگى 
و اقتصادى و رفع آســیب هاى اجتماعى مد نظر است، 
بهترین و اساسى ترین و عالى ترین راه، حفظ همان مسیر 
گذشته است؛ یعنى مقام و منزلت ایثار و جهاد و شهادت و 
توجه ویژه به انسان هاى مظلومى که هنگامى که نظام 

مقدس جمهورى اسالمى نیاز به جهاد و حرکت و خون 
و شهادت داشت ایثارگرانه و مخلصانه به میدان آمدند. 

وى افزود: براى تداوم این راه، امروز همه کشور باید بسیج 
شود. اگر رفع مشکالت ما با یک دولت حزب اللهى جوان 
به خوبى ادامه یابد، راه همان راه جهاد و ایثار و شهادت 
است و پروژه هایى که در حال کلنگزنى ویا افتتاح است به 

لطف خدا در همین راستاست .

وى ابراز امیدوارى کرد این پروژه ها زمینه سرمایه گذارى 
عظیم براى ادامه راه و نه هزینه کردن باشد.

■■■
در ادامه این برنامه، با رئیس مجمع نمایندگان اســتان 
اصفهان نیز ارتباط مجازى برقرار شد و سید مسعود خاتمى 
در این ارتباط گفت: انتظار این است که در استانى مثل 
اصفهان که در همه صحنه ها پیشتاز بوده و تعداد قابل 
توجهى شهید و ایثارگر به این انقالب تقدیم کرده بنیاد 
شهید و ایثارگران به خانواده ایثارگران و جانبازان که همه 

ما مدیون آنها هستیم توجه ویژه اى داشته باشد.
وى از طرف مجمع نمایندگان اســتان اصفهان اعالم 
آمادگى کرد که هر مشکلى بنیاد دارد و هر مبلغى که نیاز 
دارد در صحن علنى مجلس بررسى شود و افزود: براى 
کمک و رسیدگى به امور بنیاد باید مشکالت خانواده هاى 

شهدا و ایثارگران در مجلس در اولویت قرار گیرد.
■■■

پس از افتتاح این ســه پــروژه در اســتان اصفهان و
 پروژه هایى دیگر در استان هاى یزد و تهران که مراسم 
کلنگزنى و افتتاح آنها نیز همزمان با اصفهان و به صورت 
ویدیوکنفرانس انجام مى شــد، معاون رئیس جمهور و 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تبریک میالد 
باســعادت امام رضا(ع)، از دست اندرکاران این پروژه ها 
و مسئوالن استانى و شهرســتانى که پیگیر اجراى این 

مراسم بودند قدردانى کرد.
مهندس سعید اوحدى در بخشى دیگر از سخنانش با اشاره 
به حماسه آفرینى مردم ایران در انتخابات 28 خرداد گفت: 
در ایام دهه مبارك کرامت و میالد امام رضا(ع) این توفیق 
بزرگ نصیب ملت بزرگ و حماسه ساز ایران اسالمى شد 
که از کرامت و برکات ائمه معصومین علیهم السالم در 
سایه حضرت ثامن الحجج(ع)  بهره مند شویم و با حضور 

پر شکوه مردم یک حماسه ماندگار دیگر رقم زده شد .

وى افزود: بیش از ســه ماه بلندگوهاى استکبار با 360 
کانال تلویزیونى بــه زبان فارســى در فضاى مجازى 
تالش کردند با پمپاژ یأس و ناامیدى، مردم را از حضور در 

انتخابات باشکوه ناامید کنند.
اوحدى خاطرنشان کرد: موضوع کرونا به صورت طبیعى 
مى توانســت حداقل 15 تا 20 درصد در انتخابات تأثیر 
داشته باشد، تعطیلى دانشگاه ها و مدارس هم که مرکزى 
براى شــور و هیجان براى تشویق مردم براى حضور در 
انتخابات بود و پروتکل هاى بهداشــتى که باعث ایجاد 
محدودیت مى شد هم مى توانست موجب کاهش حضور 
مردم پاى صندوق هاى رأى شود. اما دیدیم که مردم در 

روز جمعه 28 خرداد پاى صندوق هاى رأى آمدند.
وى افزود: آن طرف مرزها در کشورهایى که دم از حقوق 
بشر و انتخابات آزاد مى زدند اما حاضر نبودند شاهد حضور 
مردم وفادار انقالب آن طرف مرزها در پاى صندوق هاى 
رأى باشند شــاهد فتنه ها و سناریوهاى سنگین بودیم، 

حتى مردم ما را ضرب و شتم هم کردند.
اوحدى گفت: ارزش این سرمایه اجتماعى که با حضور 
مردم در انتخابات به دست مى آید برکتى است که خداوند 
بعد از انقالب نصیب این مردم کرد  که سرنوشت شان را 
خودشان رقم بزنند، هم براى جامعه امروز و هم زمینه ساز 

براى آیندگان.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از دولت هاى یازدهم و 
دوازدهم هم تشکر کرد که هشت سال تمام تالش کردند 
در جهت منویات مقام معظم رهبــرى در خدمت مردم 
باشند و افزود: آرزوى توفیق روزافزون داریم براى جناب 
آیت ا... رئیسى براى اهداف بلند و بزرگى که مد نظر دارند.
 ایشان از عزیزانى هستند که همواره در عمل حمایت خود 
را از ایثارگران نشان داده اند. وى افزود: در الگوهاى دینى 
ما یکى از موضوعات بسیار جدى که بر آن تأکید فراوان 

شده موضوع خدمت به مردم است.

در مراسمى با حضور ویدئوکنفرانسى معاون رئیس جمهور و ریاست عالى بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت گرفت

آغاز اجراى 3 پروژه بزرگ بنیاد شهید اصفهان
مرضیه غفاریان


