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بیرون زدگى دیسک کمر در کمین مردانفوالد مبارکه، سرآمد بازار سرمایه و تولید استپایان مرحله مقدماتى فصل دوم «عصر جدید»نخستین مهمان رئیس جدید مجلس جدیدترین تعریف بزرگوار از گروه مرگ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا 
باید گیالس 

بخوریم

خطر افت شدید فشار آب از 25 خرداد
3

3

2

3

امکان تغییر روش مستقیم به 
غیرمستقیم وجود ندارد

تأمین آب مورد نیاز نیروگاه 
اصفهان از زاینده رود
 سابقه نیم قرنى دارد

مهدهاى کودك 
زیرزمینى نداریم 

5

محمدصالحى: 
اعاده حیثیت 

مى کنم اما نه شدید

گیالس این میوه خوشمزه تابستانى فواید 
بى شمارى دارد. گیالس منبع عظیمى از انواع 
ویتامین ها و مواد عالى است که در طب سنتى 

کاربرد زیادى دارد، این میوه داراى طبع سرد و  تر و 
حاوى آب، پروتئین، فیبر، چربى، قند، آهن...

به گزارش ســایت «دیده بان ایران»، به دنبال 
انتشــار اخبارى مبنى بر ســابقه کیفرى حسین 
محمدصالحــى دارانى، نماینده مــردم فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس 
شوراى اســالمى به علت ارتکاب به امور خارج 
از شــرع، این نماینده مجلس ضمن رد این ادعا 
گفت: این موارد توسط زهره الهیان، نماینده مردم 
تهران در مجلس شــوراى اسالمى مطرح شده 
اســت. به این صورت که وى اعتراض زده بود و 

من در واکنش به این...
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4040 نفر از کارکنان  نفر از کارکنان 
اورژانس اصفهان مبتال اورژانس اصفهان مبتال 

به کرونا شده اندبه کرونا شده اند

از ابتداى اسفند از ابتداى اسفند 9898 تا کنون؛ تا کنون؛
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هشدار معاون شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درباره تبعات عدم صرفه جویى 

صابر ابر، قورباغه را 
قورت داد!

و ناگهان تاوارس
 ساز جدایى سر داد

ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان از جدایى روى تاوارس از مجموعه تیم 
فوتبال ســپاهان خبر داد.  طى روزهــاى اخیر روى تــاوارس یکى از 
چهره هاى خبرساز فوتبال در اصفهان بوده است؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که 
یکى از رسانه هاى اصفهانى با انتقاد از مربى گلرهاى پرتغالى سپاهان از 

تالش او براى جدا کردن نیازمند از سپاهان...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چرا اعتبارنامه نماینده فریدونشهر 
ابتدا رد و بعد تأیید شد

واگذارى
 نخستین محموله 

تولیدى ریل محور  
زاهدان - چابهار

30 مصدوم و 1 فوتى، ثمره 3 روز تعطیلى
3

از بازگشت به بلژیک از بازگشت به بلژیک 
خوشحال مى شومخوشحال مى شوم

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشــرده) به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 1399/04/07 به نشانى: اصفهان بزرگراه چمران- ابتداى بلوار بعثت- امور برق منطقه هفت اصفهان طبقه 
اول- دبیرخانه امور، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى

http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 35590022- 031 اداره مالى و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، 

شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 35592060 اداره مهندسى و طرح ها تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* ارائه تأییدیه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www.eepdc.ir جهت 
به روز رسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل 

فرمایید)
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند 

به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ بازگشایى 
مبلغ تضمینپاکات

9914026
بهینه سازى و بازآرائى شبکه 

فشار ضعیف با کابل خودنگهدار 
به صورت کلید در دست در 

محدوده برق منطقه 7
1399/03/191399/03/241399/04/071399/04/09666/000/000

 شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اى با موضوع وشرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه :  اجراى عملیات شبکه گذارى فوالدى (2  الى  6  اینچ )و ساخت و نصب انشعاب فوالدى به صورت پراکنده در سطح مناطق 1و3 اصفهان 

میزان تضمین : 500/000/000 ریال (پانصد میلیون ریال )
کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات :4867653

نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ،خیابان چهار باغ باال،شرکت گاز استان اصفهان 
مهلت اعالم آمادگى : حداکثر تا تاریخ 99/04/01

مناقصه گران مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانى الکترونیکى شرکت گاز استان اصفهان به آدرسwww.iets.mporg.ir  ،www.nigc_isfahan.ir    یا با 
شماره تلفن 38132-031 داخلى 2573 تماس حاصل فرمایند .

 آگهى مناقصه عمومى – شماره مجوز( 1399،1137)

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت اول

 شهردارى شاهین شــهر باستناد مجوز شــماره 3059 /ش مورخ 98/12/28 و 
364/ش مورخ 99/03/10 شوراى محترم اسالمى  شهر در نظر دارد نسبت  به انجام 
عملیات اجرایى احداث ورزشگاه فاز5 گلدیس با اعتبار اولیه 52/000/000/000 ریال 

اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به معاونت فنى و عمرانى شهردارى  مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ  99/04/07 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند . 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهى مناقصه عمومى

حمید رضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

نوبت اول 

م الف: 867890
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تداد!قورت داد!قورتداد!وقورت داد! ق

لد ف ات قد له ان ا
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رئیس جمهورى گفت: بسته هاى حمایتى در قالب تسهیالت 
بانکى، صندوق بیمه بیکارى و بســته هاى معیشــتى تا 

زمانى که کووید- 19 روبه روى ماست ادامه خواهد یافت.
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى روز شنبه در 
جلسه ســتاد ملى مدیریت و مقابله با کرونا اظهار کرد:  این 
اپیدمى طوالنى است و پایان مشخص و روشنى براى آن 

در اختیار نداریم.  
روحانى تصریح کرد: اجتماعاتى که مردم در کنار همدیگر 
قرار مى گیرند؛ عروسى، عزا، اجتماعات قومى و قبیله اى و... 
را باید براى مدتى کنار بگذاریم تا زمانى که بهداشت و درمان 

ما اعالم کند و بگوید این احتیاط ها دیگر الزم نیست.  

وى با اشاره به شیوع کرونا در یک منطقه خاطرنشان کرد: 
وزیر بهداشــت اعالم کرد در یکجا شاهد پیک این اپیدمى 
هستیم که منشأ آن عروسى بوده و مشکل ایجاد کرده که 
این مشکل براى مردم، کادر درمانى و خسارت براى اقتصاد 

و نظام درمانى کشور است.  
روحانى ابراز کرد: هرچه جلوتر مى رویم، ابعاد این ویروس 
براى ما روشن تر مى شــود. در همان آغاز یک امید کاذبى 
براى مردم ایجاد شــده بود که با گرم شــدن هوا ویروس 
حذف مى شــود ولى دیدیم که گرماى هوا تأثیرى بر این 
ویروس نداشت. یا شــایع شــد که این ویروس به تدریج 

ضعیف مى شود. 

سخنگوى ستاد آزادسازى سهام عدالت گفت: امکان تغییر 
روش مستقیم به غیرمســتقیم در آزادسازى سهام عدالت 
وجود ندارد. حسین فهیمى با بیان اینکه سهام عدالت شامل 
36 شرکت بورسى و 13 شرکت غیربورسى است گفت: وقتى 
که فردى روش مستقیم در آزادسازى سهام عدالت را انتخاب 
مى کند در واقع دارایى هاى مذکور در شرکت هاى بورسى 

به نام این فرد به صورت اتوماتیک و خودکار ثبت مى شود.
وى افزود: بر این اساس سهام 36 شرکت بورسى در ملکیت 
فرد قرار مــى گیرد و بنابراین دیگر امــکان اصالح روش 
آزادسازى یا تغییر به روش غیرمستقیم وجود ندارد چرا که 
در این شرایط باید آن ســهام از ملکیت فرد خارج شود که 

چنین موضوعى امکانپذیر نیست.
این مقام مســئول گفت: متأســفانه امروز پرداخت سود 
سهام به صورت پراکنده انجام مى شــود و هر شرکتى از 
مکانیزم پرداخت سود مربوط به خود اقدام کرده و این سود 
از طریق بانک هاى مختلف پرداخت مى شود در حالى که 
اگر شرکت هاى بورسى ســود مجامع را به سامانه سجام 
پرداخت کنند امکان واریز متمرکز ســود به ســهامداران 
فراهم مى شود. پیشنهاد ما این است که شرکت هاى بورسى 
توزیع سود مجامع را براى سهامداران خرد یا سهامداران زیر 
یک درصد از طریق سامانه سجام یا شرکت سپرده گذارى 

مرکزى انجام دهند.

روحانى: عروسى و عزادارى 
را کنار بگذارید

امکان تغییر روش مستقیم به 
غیرمستقیم وجود ندارد

وقتى سفر واقعاً بد است
   انتخاب | فرمانده ســتاد مقابلــه با کرونا 
در تهران گفته است: در دو بیمارستان تهران 
افرادى بســترى شــدند که در ده روز گذشته 
داراى تماس با بیماران کرونا بوده اند و ســفر 
عامل اصلى ایــن انتقال بوده اســت و طبق 
یکى از مطالعات ما در یکى از بیمارستان هاى 
ارجاعى تهران، 60 درصد افراد بسترى شــده، 
سابقه مسافرت به استان هاى دیگر را داشتند 
که نشان مى دهد بخشــى از موج جدیدى که 
ممکن است در تهران به وقوع بپیوندد به دنبال 

سفرهاست.

شستن صورت با آب کولر!
   ایســنا | رئیس شوراى اســالمى روستاى 
رستمى شهرستان تنگستان در استان بوشهرگفت: 
آنچه مى گویم اغراق نیست و واقعیت منطقه است، 
اینجا مردم با آب کولر صورتشــان را مى شویند 
یا وضو مى گیرند. به ما راهــکار بدهید، مردم ما 
آب مى خواهند. سید نفیسه ابطحى تأکید کرد: تا 
اردیبهشت ماه آب داشــتیم ولى از اردیبهشت تا 
االن هیچ آبى نداریم. تا قبل از اسفند سال گذشته 
شاید در کل سال دو ماه آب داشتیم و بقیه آب چاه و 

تانکر و آب کولر بوده است. 

تیراندازى به رئیس اداره 
محیط زیست

   تابنــاك | در درگیــرى مســلحانه روز 
جمعه، شــکارچیان رئیس اداره محیط زیســت 
شهرســتان سروســتان اســتان فارس را مورد 
اصابت گلوله قرار دادند. عصــر روز جمعه، على 
اشــرف خانه اى، رئیــس اداره محیط زیســت 
سروســتان اســتان فارس، طى سرکشى هاى 
میدانــى در ارتفاعــات کوهنجان شهرســتان 
سروستان چند شــکارچى را رؤیت مى کند که 
قصد شکار داشتند که به آنها هشدار مى دهد، اما 
شکارچیان نه تنها به هشــدار وى توجه نکردند، 
بلکه به او تیراندازى کردند. او از ناحیه شکم و لگن 

مجروح شده اما حال عمومى اش مساعد است.

240 آتش سوزى
 در 11 استان

   فــارس | فرمانده یگان حفاظت ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى گفت: طى 74 روز 
نخست سال جارى 240 مورد آتش سوزى در 11 
استان کشور رخ داده است. سرهنگ على عباس 
نژاد تصریح کرد: از نیمه اردیبهشت  شاهد فراوانى 
باالى آتش ســوزى ها در مراتع جنوبى کشور از 
جمله استان هاى بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و 

بویراحمد هستیم.

داللى مسکن مهر!
   تسنیم | مدیر عامل شــرکت عمران پرند 
گفت: بسیارى از واحدهاى مســکن مهر در پرند 
توسط دالالن خریدارى شــده اند که طبق برنامه 
ریزى هاى صورت گرفته سعى داریم پاى سوداگران 
را از بازار مســکن مهر قطع کنیم. محســن وطن 
خواهى تصریح کرد: برخى از دالالن بیش از 500 تا 
600 واحد مسکن مهر را خریدارى کرده اند که سعى 
داریم با رصدهاى مداوم از طریق اتحادیه ها به یک 

جمع بندى براى حذف دالالن برسیم. 

تکمیل 93 درصد ظرفیت
   تسنیم | سرپرســت معاونت حج و عمره 
سازمان حج و زیارت با اشــاره به پرشدن بیش از 
93 درصد ظرفیت تخصیص یافته به کاروان هاى 
حج آینده گفت: با وجودى که کمتر از یک ماه به 
آغاز اعزام زائران به سرزمین وحى باقى مانده ولى 
همچنان منتظریم تا عربستان موضع خود را درباره 

حج پیش رو مشخص و اعالم کند.

با آمریکا پدرکشتگى داریم
   بهار | عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در صفحه 
شخصى اش در توییتر به اظهارات رئیس جمهور آمریکا 
مبنى بر امکان مذاکره بهتر پیــش از انتخابات واکنش 
نشان داد. محسن پیرهادى در توییتى نوشت: «ترامپ 
گفته تا انتخابات، صبر نکنیــم و االن، امکان مذاکره 
بهترى هست! اوًال غلط مى کند کسى با قاتل حاج قاسم، 
مذاکره کند. یادمان نمى رود ما با آمریکا، پدرکشــتگى 
داریم. ثانیًا آمریکا "ال الــه اّال ا..." هم بگوید، ما قبول 
نداریم؛ چه رسد به حاال که دســت از فساد و خونریزى 

برنمى دارد.»

احمدى نژاد مى آید
   باشــگاه خبرنگاران جوان | عضو شــوراى 
مرکزى و مسئول کمیته روابط عمومى حزب جمهوریت 
از حضور احمدى نژاد در انتخابات ریاســت جمهورى 
1400 خبر داد. عبداللهى نوشــت: احمدى نژاد آمادگى 
این را دارد که در کارزار انتخاباتى 1400 شــرکت کند، 
ولى باید از تأیید شوراى نگهبان اطمینان حاصل کند؛ 
از همین رو نیز نزدیکان او در تالش هستند تا مقدمات 
تأیید صالحیت احمدى نژاد را فراهم کنند؛ من بیشتر از 

این نمى توانم توضیح دهم.

قطعنامه به روسیه رسید
   فارس | «کلى کرافت»، سفیر آمریکا در سازمان 
ملل اعالم کرد که ایــاالت متحده آمریکا، پیش نویس 
قطعنامه تمدید تحریم هاى تسلیحاتى سازمان ملل علیه 
ایران را به روسیه ارائه داده است. «واسیلى نبنزیا»، سفیر 
روسیه در سازمان ملل ماه گذشته تأکید کرد که مسکو 
مخالف هرگونه تالش آمریکا براى تمدید تحریم هاى 

تسلیحاتى سازمان ملل علیه ایران است. 

مى دانیم شکست مى خورى 
   انتخاب | حسام الدین آشــنا در توییتى خطاب به 
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا نوشت: «تو در 
انتخابات، شکســت خواهى خورد؛ ما این را مى دانیم. 
بنابراین، تو باید امتیاز بیشترى نســبت به "اوباما"، به 
ایران بدهى.» ترامپ در دو پیام توییترى مجزا، از ایران 
بخاطر همکارى و آزادى «مایکل وایت» تشکر کرد. او در 
توییت دوم نوشت: «بسیار عالى است که مایکل به خانه 
بازگشته است. تازه رسیده است. بسیار هیجان انگیز است. 
ایران متشــکریم.» وى افزود: «براى انجام آن توافق 
بزرگ، تا بعد از انتخابات صبر نکنید. من پیروز [انتخابات] 

مى شوم. االن شما توافق بهترى انجام مى دهید.»

به دولت نمره مى دهیم
   عصرایران | حســینعلى حاجى دلیگانى، نماینده 
شاهین شــهر در مورد تعامل مجلس یازدهم با دولت 
دوازدهم گفت: یکى از مقاطع بســیار مهم و حســاس 
مرداد ماه اســت که برابر ماده 238آییــن نامه داخلى 
مجلس، دولت باید گزارش عملکــردش را به مجلس 
ارائه دهد و مجدد نمره قبولى یــا رد از مجلس بگیرد. 
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: اگر دولت به 
وظایفش طبق تشخیص مجلس عمل نکرده باشد ما نیز 
از ابزارهاى نظارتى نظیر سئوال، استیضاح و تذکر استفاده 
مى کنیم و در این رابطه رودربایستى نیز نخواهیم داشت.

تغییر نسبت در بازار 
   بهار | رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى 
گفت: هنوز اندك اجناس خارجى در بازار وجود دارند اما 
قیمت این محصوالت بسیار گران است به طورى که 
نرخ یک ماشین لباسشویى معمولى آلمانى هم اکنون 
بیش از 20 میلیون تومان اســت. مرتضى میرى تأکید 
کرد: در گذشته 70 درصد بازار ما در دست محصوالت 
خارجى بود و برندهاى ایرانى تنها ســهم 30 درصدى 
داشتند. اکنون این سهم کامًال برعکس شده و 70 درصد 
بازار در دست برندهاى داخلى است. اغلب محصوالت 
خارجى هم چون گذشته به سه کشور چین، کره جنوبى 

و آلمان تعلق دارد. 

خبرخوان

روانشناس و درمانگر اعتیاد درباره ماده مخدر وونگا گفت: 
وونگا مخدر بسیار ویرانگر با عوارض باال و ترکیبى از چند ماده 
سمى از جمله زهر موش، هروئین، پودر لباسشویى، داروهاى 

ضد ویروس، پودر شیر، شوینده استخر و نوشابه است.
پیمایى در ادامه گفت: وونگا که به شکل پودرى سفید رنگ 
است و اطالعات چندانى از روش ســاخت آن در دسترس 
نیست در سال 2010 رشد چشمگیرى پیدا کرد و افرادى که 
به مصرف این مخدر روى آورده اند، ترك کردن آن برایشان 

بسیار سخت و نوعى شکنجه طاقت فرساست.

این روانشناس و درمانگر اعتیاد درباره نحوه مصرف این مخدر 
گفت: وونگا در تکه اى کاغذ پیچیده شده و دود مى شود، پس 
از وارد شدن دود ناشى از سوختن این پودر به درون ریه ها، 
بدن شخص مصرف کننده خیلى سریع گرم خواهد شد که 
این حالت بین دو تا چهار ساعت دوام خواهد داشت و پس از 

آن تأثیرات دردآور این ماده مخرب خودنمایى مى کند.
او ادامــه داد: از تأثیرات دردآور این مخــدر مى توان به دل 
درد تحمل ناپذیر، درد در نواحــى مختلف بدن، اضطراب، 

افسردگى و استفراغ شدید اشاره کرد.

مخدرى که بدتر از مرگ موش است
روزنامــه «جــوان» در یادداشــتى از مجموعه جدید 
«عموپورنگ» با عنوان «بچه محــل» انتقاد کرد. این 

روزنامه نوشت: 
«نام مجموعه جدید "عموپورنگ"، "بچه محل" است و 
جالب است که در یکى از قسمت هاى اخیر ساکنان محل 
دور هم جمع مى شوند تا براى تأســیس مکان یا بنایى 

تازه در محله نیازسنجى و هم اندیشى کنند و هر یک از 
اعضا پیشنهادى مى دهد؛ یکى عنوان مى کند که مرکز 
فرهنگى تأسیس شود، یکى دیگر جایى براى تفریح، اما 
دریغ از یک پیشــنهاد براى ساخت مسجد... اما موضوع 
وقتى نگران کننده مى شود که این غفلت به جایى مى رسد 

که به تدریج شاهدیم سکوالریسم تنها آسیب برنامه هایى 
از این دست نیست و ردپاى پررنگ اومانیسم و ارجاعات 
همجنس بازانه نیز به برنامه هــاى پربیننده کودکانه اى، 
چون مجموعه "بچه محل" باز شده اســت. در برنامه 
"بچه محل" کاراکتر هاى جدیدى اضافه شــده اند که 
حضور آنها عجیب به نظر مى رسد. یک عروسک ساز در 
فضایى که قطعه هاى مختلف 
بدن انســان روى طبقه هاى 
کارگاهش به چشم مى خورد 
با عروســکى که خــود او را 
ساخته به نام "سرباال" حضور 
دارد... "ســرباال" در رفتار و 
گفتار و صورت بندى ظاهرى 
تداعى کننده فردى دوجنسیتى 
است که برخى مواقع با عقب 
زدن موهایش نقشى زنانه ایفا 
مى کند و برخــى مواقع براى 
ایفاکردن نقش پدر رفتار هاى 
مردانه بروز مى دهد؛ عروســکى که به خالقش مى گوید 
"بامان" (پدر و مادر). چگونه ممکن اســت این درهم 
تنیدگى جنســیتى که بى تردید با رنگ آمیزى دلقک وار 
یادآور نمادگرایى همجنس بازان اســت از چشم ناظران 

پخش و مدیران سیما دور مانده باشد.»

انتقاد از حضور یک ترنس در محله «عمو پورنگ»!

محســن پیرهادى، نماینده مردم تهران، رى، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس در حساب توییتر خود به 
نخستین دیدار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم 
اشــاره کرد. به گفته این نماینده مــردم؛ رئیس مجلس 
شوراى اسالمى نخستین دیدار خود را با مادر شهید خرازى 

تنظیم کرده است.
 در این توییت آمده است: «مادر شهید خرازى اولین مهمان 
قالیباف در مجلس یازدهم شد. مادر شهید که به تهران سفر 
عنوان اولین مهمان رئیس مجلس راهى بهارستان شد.»کرده پیغام داده بود که مى خواهــد قالیباف را ببیند که به 

نخستین مهمان رئیس جدید مجلس

عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون از پرداخت 15 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت جدید اشــتغال پایدار روستایى و 

عشایرى توسط این بانک خبر داد.
سید باقر فتاحى اظهار کرد: حضور مؤثر این بانک در فاز 
اول و دوم اجراى طرح اشتغال پایدار روستایى و عشایرى 
به عنوان یکى از چهار مؤسسه مالى عامل، موجب تداوم 
همکارى بانک با دســتگاه هاى مسئول شــده است. از 
این  رو با ادغام 7500 میلیارد ریال منابع داخلى بانک با 
همین میزان منابع صندوق توسعه ملى، ظرفیت مناسبى 
به میزان 15 هزار میلیارد ریال تسهیالت در این بخش 
ایجاد خواهد شد که با همکارى کارگروه هاى اشتغال در 
استان ها، این تسهیالت در مســیر حفظ، ایجاد و توسعه 
اشتغال و تولید در مناطق روستایى سراسر کشور به کار 

گرفته خواهد شد.
فتاحى در ادامه با اشاره به اهمیت شرکت هاى دانش بنیان 
در نگاه سیاســت هاى راهبــردى نظــام و برنامه هاى 
اقتصادى دولــت گفت: نقش مهم دانــش و نوآورى در 
پیشــرفته نمودن اقتصاد مــورد تأکید سیاســتگذاران 
اقتصادى کشور بوده اســت و در همین راستا نهادسازى 
و ساختارهاى متعددى طى سال هاى اخیر شکل گرفته 

است.
وى افزود: بانک توســعه تعاون نیز با انعقاد تفاهمنامه و 
قرارداد عاملیت با دستگاه هاى مسئول و مجرى به ویژه 
معاونت علمى و فناورى ریاســت جمهورى و صندوق 
نوآورى و شــکوفایى، همکارى هاى مناسبى در جهت 

حمایت از شرکت هاى دانش بنیان برقرار کرده است.

پرداخت تسهیالت جدید 
براى اشتغال پایدار روستایى و عشایرى

فصل ســوم از ســریال «بچه مهندس» با تمام فراز و 
فرودهایش بــه پایان رســید. درحالى کــه در روز هاى 
اخیر ضعف هاى ســریال «بچه مهندس 3» باعث خلق 
کلیپ هاى طنز در فضاى مجازى شــده است، در تیتراژ 
قسمت آخر این سریال، ســرود «اى ایران» پخش شد 
که خوانندگان آن لس آنجلسى بودند! این آهنگ سال ها 
پیش توســط لیال فروهر و گروه «ِد بویز» اجرا شده بود 
و ســازندگان «بچه مهندس 3» احتماًال بدون اطالع از 
هویت اجراکنندگان، آن را در تیتــراژ پایانى قرار داده اند! 
این اما تنها موردى نیســت که خوانندگان لس آنجلسى 

سر از صداوسیماى جمهورى اسالمى ایران در آورده اند.
در جریان پخش ســریال «معماى شــاه»، تصاویرى از 
بازیگرى در نقــش ابراهیم حامدى (ابــى) و صداى او 
پخش شد. با رسیدن داســتان این سریال به حضور فرح 
و دوستانش در دربار، خوانندگان پیش از انقالب هم وارد 
داستان مى شوند. در جریان پخش این سریال، سکانسى از 

بازى ستار به عنوان یکى از دوستان دربار و فرح پخش شد.
در برنامــه «صرفاً جهــت اطالع» هم در گزارشــى به 
کالهبردارى با استفاده از عنوان شهرام شب پره و حاشیه ها 
براى گرفتن عکس یادگارى با اندى پرداخته شد. هنگامى 
که برنامه «صرفًا جهت اطــالع» تصویر اندى مددیان، 
خواننده لس آنجلسى را در ســیماى جمهورى اسالمى 
پخش کرد این خواننده چنان به وجد آمد که در پست فیس 
بوکى خود نتوانست احساس ذوق زدگى خود را بروز ندهد 

و نوشت: «اندى در تلوزیون ایران.»
26 دى ماه 1392 خبــر 20:30 بخــش «صرفًا جهت 
اطالع»، آهنگ معین را از شبکه 2 سیما پخش کرد! در خبر 
ساعت 22 این قسمت حذف شد. این اتفاق باعث جنجال 
در شبکه هاى اجتماعى و نظرات مختلفى از سوى کاربران 
فضاى مجازى شــد. البته که پخش صداى این خواننده 
چندان خبر تازه اى نیست و این اتفاق چندین بار دیگر در 

صداوسیما رخ داده است.

خوانندگان لس آنجلسى در تلویزیون ایران!

به گزارش سایت «دیده بان ایران»، به دنبال انتشار اخبارى 
مبنى بر سابقه کیفرى حسین محمدصالحى دارانى، نماینده 
مردم فریدن، فریدونشــهر، چادگان و بویین میاندشت در 
مجلس شوراى اســالمى به علت ارتکاب به امور خارج از 
شرع، این نماینده مجلس ضمن رد این ادعا گفت: این موارد 
توسط زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس شوراى 
اسالمى مطرح شده است. به این صورت که وى اعتراض 
زده بود و مــن در واکنش به این اقدام مطــرح کردم یک 
نماینده باید حداقل مسائل حقوقى را بلد باشد اما او به اندازه 
یک مبتدى از مسائل حقوقى سر در نمى آورد چراکه تفاوت 
زیادى میان محکومیت، محکومیت کیفرى و محکومیت 
کیفرى مؤثر است. متعاقب استعالمى که شوراى نگهبان 
از دادگسترى مى گیرد، دادگسترى اعالم مى کند و جواب 

استعالم را مى دهد که بنده محکومیت دارم یا خیر.
این نماینده مجلس شــوراى اســالمى افــزود: من هیچ 
محکومیتى نداشتم. یک محکومیتى از طرف دادگاه بدوى 
بوده که در دادگاه تجدیدنظر برائت خورده است. این خانم 
وقتى اعتراض زده حکم بدوى را هــم ارائه کرده اما اینقدر 
متوجه نبوده که پایین حکم نوشته است تجدیدنظر و حکم 
تجدیدنظر را هم ارائه بدهد. مسائلى را هم که مطرح کرده 
بود شوراى نگهبان با شعبه اى که پرونده اینجانب را بررسى 
مى کرد، ارتباط گرفت و صحبت کردند و این سوءظن برطرف 
شد و اعالم کردند که این احکام کیفرى و احکامى که الهیان 
بر اساس آن مدعى است همگى را شوراى نگهبان بررسى 

کرد، که واهى بود. 
محمدصالحى با ادعاى به همدستى رقباى انتخاباتى اش 
با الهیان ادامه داد: متأســفانه حب و بغض هاى شخصى و 
اغراض سیاســى از طریق فردى که در انتخابات شکست 
خورد و در منطقه رقیب انتخاباتى بنده بود، این خانم را متقاعد 

کرده بود که اعتراض بزند که اعتراض هم به نتیجه اى نرسید 
و همه این مواردى که اشاره کرده بود، مستند نبود. همچنین 
احکام تجدیدنظر را به شعبه ارائه کردم و در نهایت اعتبارنامه 

در شعبه تأیید شد و این قضیه به اتمام رسید.
این نماینده مجلس شوراى اسالمى در مورد اعاده حیثیت 
نسبت به اقدام الهیان اظهار کرد: بعد از پایان کار قطعاً این کار 
را انجام خواهم داد اما نه به صورت شدید. چراکه معتقدم در 
این شرایط اقتصادى که تورم و فشار اقتصادى کمر مردم را 
شکسته و آنها براى خروج از این مشکالت به مجلس یازدهم 

چشم امید دارند و طبق فرموده مقام معظم رهبرى باید به 
دنبال همدلى و اتحاد و وفاق ملى باشیم، به نظر مى رسد این 
کارها غیر از اینکه وقت نماینده را بگیرد و وى را به حاشیه 

بکشاند، هیچ سودى نخواهد داشت.
محمدصالحى یادآور شد: همه اینها را به روز قیامت واگذار 
کردم و به خودشان هم گفتم که در آن روز معامله بزرگى با 
شما خواهم کرد. این خانم با این اقدام حتى شوراى نگهبان 
را هم زیر ســئوال برد چراکه ادعا کرده بود شوراى نگهبان 
صالحیت بنده را تأیید نکرده اســت، مگــر چنین چیزى 

مى شود؟!
این نماینده مجلس شوراى اسالمى در ادامه تصریح کرد: 
امیدوارم شوراى نگهبان در رابطه با این اقدام الهیان، برخورد 
قانونى انجام دهد. البته این نکته را هم به این خانم گفتم که 
به روز قیامت واگذار مى کنم تا خداوند گناه من را با حسنات 
شما اگر دارید معاوضه کند اما وقتى که مقدارى از این بحران 
عبور کنیم و این مسائل به اتمام برسد، قطعاً اقدام خواهم کرد 
چراکه وى با این حرکت به شــأن و شعور چهار شهرستان 

اهانت کرده است.

چرا اعتبارنامه نماینده فریدونشهر ابتدا رد و بعد تأیید شد

محمدصالحى: اعاده حیثیت مى کنم اما نه شدید
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دما 7 درجه کاهش مى یابد
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
با اشاره به روند کاهشى دما در استان گفت: وزش باد 
شدید پدیده غالب استان طى چند روز آینده خواهد بود. 
فاطمه زهرا سـیدین با بیان اینکه هواى اسـتان طى 
چند روز آینده روند کاهشـى را طى خواهد کرد، ادامه 
داد: طى چند روز آینده اکثر مناطق استان کاهش 2 تا 
4 درجه اى و مناطق شمالى اسـتان نیز کاهش 5 تا 7 

درجه اى دما دارند.

افتتاح نمایشگاه 
« طعم اصفهان»

مدیر عمارت هنرمند گفت: نمایشـگاه آثار نقاشـى و 
طراحى حسـین تحویلیان با عنـوان "طعم اصفهان" 
بـا محوریت طرح هـاى اصفهـان، روز یکشـنبه 18 
خردادماه (امروز) ساعت 18 در عمارت هنرمند وابسته 
به سـازمان فرهنگى اجتماعى ورزشـى شـهردارى 
اصفهان افتتاح مى شود. فرید صلواتى اظهار کرد: 35 
طرح از حسین تحویلیان استاد دانشـگاه و نقاشى، با 
سبک خاصى از هنر آبرنگ در قالب نمایشگاه "طعم 
اصفهان" مورد بازدید شهروندان قرار خواهد گرفت. 
این نمایشـگاه تا 25 خردادماه همه روزه از ساعت 9 
تا 12 و 17 تا 20 میزبان عموم عالقـه مندان به هنر 

نقاشى است.  

«هر یکشنبه، یک افتتاح»
 از امروز

شـهردار اصفهان گفـت: طـرح «هر یکشـنبه، یک 
افتتـاح» از روز 18 خرداد(امـروز) در اصفهـان آغـاز 
مى شود و هر یکشنبه بعد از پایان جلسه علنى شوراى 
شـهر با حضور اعضاى شوراى شـهر و مردم حداقل 
یک افتتاحیـه در مناطـق 15 گانـه و سـازمان هاى 
وابسته شهردارى انجام مى شـود. قدرت اله نوروزى  
اضافه کرد: اولین یکشـنبه قرار اسـت در منطقه 12 
فرهنگسراى دکتر کتابى و دو خیابان بهره بردارى و 

عملیات عمرانى یک خیابان آغاز شود.  

از سرگیرى طرح زوج و فرد 
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان گفت : طرح 
زوج و فرد در هسته مرکزى شهر اصفهان از روز شنبه 
17 خرداد ماه آغاز شـده است.  سـرهنگ محمدرضا 
محمدى اظهار داشـت: مبلغ جریمه طرح زوج و فرد 
نیز افزایش یافته و خودروهایى که وارد محدوده طرح 
شـوند 100 هزار تومان اعمال قانون مى شـوند. این 
مقام انتظامى بیان داشـت: شـایان ذکر است شماره 
تلفن همـراه برخى مالـکان خودروها به روز رسـانى 
نشـده و ممکـن اسـت برخـى شـهروندان از جریمه 
خودروى خود مطلع نشـوند و در بلند مدت ناآگاهانه 

متحمل جریمه هاى سنگینى شوند.

کاهش 16 درصدى نرخ موالید 
مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان اصفهـان گفـت: در 
اسـتان اصفهان بـا کاهـش 16درصدى نـرخ موالید 
مواجه هسـتیم که بـا فرهنگسـازى مى تـوان روند 
سالمند شـدن اسـتان را کاهش داد. حسـین غفرانى 
کجانى اظهار داشت: از سـال 1365 کاهش بارورى 
در دسـتور کار قـرار گرفـت و همیـن سیاسـت هاى 
جمعیتى بازدارنده موجب شد که هر روز به سالمندى 
نزدیک تر شویم. وى بیان داشت: براى ایجاد جمعیت 
متوازن وجود حداقل دو فرزند در یک خانواده الزامى

 است.

فعالیت کتابخانه هاى عمومى 
فعالیت کتابخانه هـاى عمومى اصفهان بـا توجه به 
دستورالعمل هاى ابالغ شده در چند مرحله به شکل 
عـادى برمى گردد. امیـر هالکویى،  سرپرسـت اداره 
کل کتابخانـه هاى اسـتان گفت: در مرحله نخسـت 
بازگشـایى کتابخانـه بـا مقدمـات اولیه و بر اسـاس 
دستورالعمل هاى بهداشتى ابالغ شده انجام شد و در 
مرحله دوم، کتابخانه ها طبق سـاعت کارى گذشته 

مشغول به خدمت رسانى هستند. 

خبر

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان در جلسه مالقات 
مردمى، تاکید کرد، باید در کوتاهترین زمان ممکن تدابیرى 
در نظر گرفته شود تا بازنشستگان آبفا روستایى، عضو کانون 
بازنشستگان آبفا اســتان اصفهان قرار گیرند، تا بتوانند از 

خدمات  و مزایاى این کانون بهره مند گردند.
هاشــم امینى با اشــاره به خدمات رســانى مطلوب به 
بازنشستگان تصریح کرد: مســئوالن امر در شرکت آبفا 
استان اصفهان باید با برنامه ریزى جامع و دقیق راهکارهاى 

خدمات رسانى گسترده به بازنشستگان را فراهم نمایند.
وى در پاسخ به برخى از درخواست هاى مردمى پیرامون 
حق انشعاب آب  بیان داشت: هم اکنون شرکت آبفا استان 

اصفهان از طریق ســامانه 1522 به صورت غیر حضورى 
حــق انشــعابات آب و فاضــالب را در 24 کاربرى ثبت 
مى نمایــد و پس از طــى مراحل قانونى به درخواســت 

مشترکین پاسخ داده مى شود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در پاسخ به درخواست 
برخى از افراد کــه خواهان تخفیــف در دریافت خدمات 
شرکت آبفا استان اصفهان بودند، اظهار داشت: طبق قانون 
به مددجویانى که تحت پوشــش کمیته امداد و سازمان 
بهزیستى هستند، با ارائه مدارك الزم در مواردى تخفیف 
داده مى شود، اما براى مابقى مشترکین مى توانیم با دریافت 

اقساطى بهاى خدمات نهایت همکارى را داشته باشیم.

عضو هیئت مدیرة شرکت فوالد مبارکه در جریان بازدید 
از خطوط تولید فوالد مبارکه اظهار داشت: شرکت فوالد 
مبارکه ســرآمد بازار ســرمایه و تولید در کشــور است و 
خوشــبختانه مدیران و کارکنان تالشــگر این شرکت، 
ســالى را  که جهش تولید نامگذارى شده است با کسب 
رکوردهاى پیاپى آغاز کردند و نویدبخش روزهاى خوبى 

براى ذینفعان بودند.
محمد زارع پور اشــکذرى با تأکید بر این که فوالد مبارکه 
داراى زنجیرة کامل تولید فوالد اســت، گفت: ان شاءا... با 
عملکرد بهینۀ این گروه، کشــورمان به برنامۀ بلندمدت 
افق 1404 دست خواهد یافت. زارع پور از پروژة نورد گرم 

2 فوالد مبارکه به عنوان یکى از مباحث مهم مطرح شده 
در هیئت مدیره نام برد و گفت: با اجرایى شــدن آن قطع 
به یقین ارزش بازار سرمایۀ فوالد مبارکه و زنجیرة ارزش 
گروه فوالد مبارکه بهتر از گذشــته خواهد شد و در بحث 
اشتغال، ارزش بازار، زنجیرة تأمین و نیز زنجیرة ارزش شاهد 
اتفاقات خوبى خواهیم بود. این عضو هیئت مدیرة شرکت 
فوالد مبارکه اظهار داشت: به نمایندگى از هیئت مدیره، از 
تمامى کارکنان و مدیران شرکت تشکر و قدردانى مى کنم، 
ان شاءا... با تالش هایى که در حال انجام است سهام شرکت 
ارزشمندتر مى شود و کلیه سهام داران، ذى نفعان و کارکنان 

شرکت از آن منتفع مى گردند.

فوالد مبارکه، سرآمد بازار 
سرمایه و تولید است

بازنشستگان آبفا روستایى، 
تحت پوشش بیمه تکمیلى

معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اصفهان با 
تاکید بر اینکه با افزایش دمــاى هوا به طور قطع با افت 
شدیدفشار آب مواجه خواهیم شد، گفت: از 25 خرداد ماه 
به بعد حدود 35 تا40 درصد مصرف آب استان اصفهان 

نسبت به فروردین ماه افزایش مى یابد.
ناصر اکبرى در گفت وگو با «ایسنا» با اشاره به افزایش 
دماى هوا و میزان مصرف آب در استان، اظهار کرد: طى 
10 روز گذشته در ســاعت 14 بعدازظهر دماى اصفهان 
به حدود 35 تا 36 درجه رســیده است که در این شرایط 
مصرف آب استان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 
16 تا 18 درصــد افزایش یافته اســت. وى تاکید کرد: 
افزایش مصرف آب در استان ناشــى از شیوع ویروس 
کرونا و رعایت موارد بهداشتى از سوى مردم، افزایش دما 

هوا و استفاده از کولر است.
معاون بهره بردارى شرکت آب و فاضالب اصفهان با بیان 

اینکه مطابق پیش بینى هواشناسى دماى هواى اصفهان 
از روز یکشنبه (امروز)حدود چند درجه خنک تر مى شود، 
افزود: البته از 25 خرداد ماه دماى هواى اســتان دوباره 
حدود 3 درجه نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
وى با اشاره به بسته شــدن رودخانه زاینده رود، گفت: با 
توجه به اینکه حدود 3 تا 5 درصد از نیاز آبى اصفهان از 
چاه هاى فلمن تامین مى شود، با بسته شدن رودخانه و 
خشکى این چاه ها میزان آبدهى آنها به صفر مى رسد، 
همچنین با پیش بینى افزایش 2 درجه اى دماى هوا در 
ماه هاى گرم سال (تیر و مرداد) نسبت به سال قبل به طور 
قطع حدود 6 درصد عالوه بر 17 درصد وضعیت موجود 
و در مجموع حدود 23 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته مصرف آب استان باالتر خواهد رفت.
اکبرى با بیان اینکه با افزایش هر درجه دماى هوا حدود 
2 تا 3 درصد مصرف آب در استان افزایش مى یابد، پیش 

بینى کرد: از 25 خرداد مــاه به بعد حدود 35 تا40 درصد 
مصرف آب استان اصفهان نسبت به فروردین ماه افزایش 
مى یابد که این به دلیل افزایش مصرف کولر، استحمام 

و کرونا است.
معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اصفهان با 
بیان اینکه به صورت نرمال 90 درصد آب مورد نیاز استان 
از تصفیه خانه باباشــیخعلى تامین مى شود و 10 درصد 
دیگر از منابع محلى اســت گفت: در مجموع در سامانه 
آبرســانى اصفهان بزرگ حدود 1.5 مترمکعب بر ثانیه 
آب از منابع محلى تامین مى شود که به دلیل برداشت در 
تابستان و افزایش دماى هوا میزان آبدهى چاه ها به دلیل 

کاهش آب هاى زیرزمینى افت پیدا خواهد کرد.
وى گفت: در صورتى که مردم در نقاط شهرى و روستایى 
 صرفه جویى نکنند شــاهد افت شدید فشار آب خواهیم 

بود.

تعداد باالى ماموریت هاى اورژانس اصفهان از روزى که 
کرونا در اصفهان شایع شد، نشان مى دهد که وضعیت 
این استان به لحاظ درگیر شــدن با این ویروس تا چه 
میزان بحرانى بوده اســت. این آمار روز گذشته توسط 
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان اعالم شد. 
غفور راستین با اشــاره به انجام حدود 4 هزار ماموریت 
پیش بیمارســتانى و 500 ماموریت بین بیمارستانى به 
صورت اختصاصى براى بیمــارى کووید 19 از ابتداى 
اســفند تاکنون گفت: متاســفانه نزدیک به 40 نفر از 
کارکنان اورژانس اصفهان کرونا مثبت شــده و مجبور 
شــدند به قرنطینه بروند، با این حال خوشبختانه هیچ 

مورد فوتى نداشتیم.
این در حالى است که همزمان با هشدار طاهره چنگیز، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان مبنى بر این که 
رعایت نکردن دستورات بهداشتى احتمال طغیان موج 
دوم کرونا را در این استان افزایش داده است، کارشناس 
مســئول برنامه آنفلوآنــزا و مراقبت بهداشــت مرزى 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم 

کرده روز17 خردادماه 9 شهرســتان استان اصفهان در 
وضعیت سفید کرونا و یک شهرســتان نیز در وضعیت 
قرمز قرار داشت و مابقى شهرستان ها نیز در وضعیت زرد 

بودند.
مهدى فارســى با بیان اینکه شهرستان فریدونشهر به 
دلیل کوچ عشایر و افزایش تعداد بیماران بسترى نسبت 

به جمعیت در وضعیت قرمز قرار دارد، افزود: کوچ عشایر 
در برخى از شهرســتان ها و همچنین مهاجرت اهالى 
استان خوزستان به شهرستان هایى مانند شاهین شهر 
منجر به افزایش تعداد بیماران مبتــال به کرونا در این 

شهرستان ها شده است.
وى در خصوص شهرســتان هاى سفید استان اصفهان 
از نظر شــیوع کرونا نیز گفت: شهرســتان هاى خور و 
بیابانک، فریدن، دهاقــان، بویین میاندشــت، نائین، 
اردستان، برخوار، تیران و کرون و گلپایگان در وضعیت 

سفید قرار دارند.
در همین حال على اصغر صبوحى، رئیس شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان سمیرم درباره وضعیت شیوع کرونا 
در این شهرســتان که در منطقه زرد قرار گرفته اظهار 
داشت: چند روز اخیر افزایش چشمگیر مبتالیان به کرونا 
را شاهد بوده ایم  .به گفته مسؤوالن، تعداد مبتالیان از 
ابتداى انتشار در کشور تا اواخر اردیبهشت در شهرستان 
سمیرم 33 نفر بود که با حضور گردشگران در شهرستان، 
برپایى مراسم، جشن و عدم رعایت فاصله اجتماعى به 

صد و ده نفر افزایش  یافت.  

در سال جهش تولید، نخستین محموله تولیدى ریل 
محور زاهدان – چابهار از تعهدات شرکت ذوب آهن 

اصفهان به قرارگاه خاتم االنبیاء تحویل داده شد.
مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان 
گفت: این پــارت هزار تنى شــامل ریــل خطوط 
پرسرعت با گرید E۱۶۰ اســت و پارت هاى بعدى 
نیز به زودى و براســاس پیشرفت این محور تحویل

 مى شود.
منصور یزدى زاده افزود: این محموله ریلى در قالب 
تفاهم نامه ذوب آهن و قــرارگاه خاتم االنبیاء براى 
تامین ریل مورد نیاز محور زاهدان- چابهار تحویل 

شده است.
وى گفت: پیش از تحویل ریل هاى تولیدى ذوب آهن 

به تایید مسووالن قرارگاه خاتم االنبیاء رسید.
ذوب آهن اصفهان تنها تولید کننــده انواع ریل در 
خاورمیانه اســت که در کارگاه نورد 650 خود براى 
ســال 99 تولید 100 هزار تن ریــل را برنامه ریزى 

کرده است.
 خط ریلى زاهــدان - چابهــار در دو قطعه چابهار به 
زاهدان به طول حــدود 720 کیلومتــر و زاهدان-

بیرجند-یونسى به طول حدود 760 کیلومتر ساخته 
مى شود.

قدمت نیــروگاه اصفهان و چاه هاى فلمن آن به ســال 
1346 باز مى گردد و در عین حال این نیروگاه از دیرباز 
داراى قــرارداد تامین آب به میــزان 530 لیتر برثانیه با 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان بوده اســت و با توجه 
به عبور رودخانه از وســط نیروگاه، بخشى از تاسیسات 
مورد نیاز تولید برق از جمله چاه هاى مذکور در دو طرف 
رودخانه همزمان با تاسیس نیروگاه که به نیم قرن پیش 

باز مى گردد، جانمایى و احداث شده است.
 به گزارش روابط عمومى شــرکت تولیــد نیروى برق 

اصفهان همچنین به منظور صرفه جویى هرچه بیشتر 
در مصرف آب، تصفیه خانه فاضالب نیروگاه اصفهان با 
اخذ تمامى مجوزها از جمله مجوزهاى زیست محیطى و 
با هدف صرفه جویى پنج میلیون متر مکعب آب در سال 

احداث شده است. 
بنابر این گزارش، نیــروگاه اصفهان بارها آمادگى کامل 
خود را جهت ساماندهى رودخانه زاینده رود در محدوده 
نیروگاه، اعالم نموده اســت. بدین منظور با هماهنگى 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان و با استفاده از خدمات 

یکى از مهندسین مشاور رشته آب، طرح مناسبى آماده 
شده است.  

یادآورى مى نماید نیروگاه اصفهان که تامین قریب به دو 
سوم برق کالن شهر اصفهان و 14 شهر و بخش حوزه 
فرماندارى شهرســتان اصفهان را به عهــده دارد، طى 
سال هاى اخیر امکان صرفه جویى بیش از ده میلیون متر 
مکعب آب در ســال را فراهم نموده است که این میزان 
آب، معادل مصرف یک شهر دویست هزار نفرى در سال، 

برآورد مى شود.

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع 5 
حادثه رانندگى در تعطیالت سه روزه نیمه خرداد در 
اســتان اصفهان خبر داد و گفت: در این حوادث یک 

نفر فوت و 30 نفر مصدوم شدند.
عباس عابدى در گفت و گو با «ایســنا» اظهار کرد: 
در روزهاى تعطیــل 14، 15 و 16 خردادماه، وقوع 
پنج حادثه رانندگى به اورژانس استان گزارش شد که 

شامل سه واژگونى، یک انحراف و یک تصادف بود.
وى با اشــاره به اینکه در ســاعت 5 و 29 دقیقه روز 
14 خرداد در محور خور ســه راهى جندق یک مورد 
واژگونى تیبا به اورژانس اســتان گزارش شد، گفت: 
در این حادثه یک دختر 10 ســاله فوت کرد و یک 
زن، یک مرد و دو کودك مصدوم شدند. مدیر روابط 
عمومى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان با بیان اینکه ساعت 15 و 27 دقیقه روز 15 
خرداد، تصادف موتورسیکلت و پژو 405 در محدوده 
پارك الله به ســمت پل چمران اتفاق افتاد، گفت: 

6 مصدوم این حادثه که 5 مــرد و یک زن بودند به 
بیمارستان کاشانى منتقل شدند.

وى افزود: در ســاعت 20 روز 15 خرداد نیز انحراف 
پراید در ورودى خیابــان امام خمینى(ره) اتفاق افتاد 

که در این حادثه 4 زن و 4 کودك مصدوم شدند.
عابدى همچنین به واژگونى سمند در ساعت 8 و 31 
دقیقه روز 16 خــرداد در کیلومتر 2 جاده کوهپایه به 
اصفهان اشاره و اظهار کرد: در این حادثه سه زن و یک 
دختر بچه و چهار مرد مصدوم شدند که چهارمصدوم 
توســط امداد هوایى به بیمارســتان الزهرا و چهار 

مصدوم به بیمارستان فارابى منتقل شدند.
سخنگوى اورژانس اصفهان خاطرنشان کرد: ساعت 
9 و 30 دقیقه روز 16 خرداد حادثه ویژه واژگونى سمند 
در محور هرند به اورژانس اصفهان گزارش شــد که 
دو  مرد، یک زن و یک دختربچه مصدوم و توســط 
بالگرد اورژانس به بیمارســتان الزهرا (س) اصفهان 

منتقل شدند.

معاون امور اجتماعى بهزیستى استان اصفهان گفت: 
وضعیت فعالیت مهدهاى کودك در اصفهان هفته 

جارى مشخص مى شود.
مجتبى ناجى با بیان اینکه 730 مهدکودك در استان 
اصفهان مجوز فعالیت دارند، اظهار کرد: این مراکز 
از ابتداى شــروع بحران کرونا در کشــور تعطیل و 
تاکنون فعالیتى نداشته اند. وى با بیان اینکه در حال 
حاضر مهدهاى کودك تنها به منظور ثبت نام براى 
سال تحصیلى آینده باز هستند، ادامه داد: هیچ یک 
از مهدهاى کودك اجازه پذیرش کــودکان در این 

ایام را ندارند.
معاون امور اجتماعى بهزیستى استان اصفهان با بیان 
اینکه تعداد زیادى از مادران شاغل با توجه به تعطیلى 

مهدهاى کودك براى نگهدارى کودکانشــان دچار 
مشکل شده و درخواست بازگشــایى آن ها را دارند، 
افزود: مطالبات این افراد در قالب نامه پیشنهادى به 

ستاد استانى مبارزه با کرونا ارسال شده است.
 بر اساس بررســى هاى شــده طى هفته جارى در 
خصوص روند فعالیت مهدهاى کودك در اســتان 

اصفهان تصمیم گیرى خواهد شد.
ناجى با بیان اینکه در برخى از شبکه هاى اجتماعى 
گزارشاتى مبنى بر فعالیت زیرزمینى مهدهاى کودك 
در اصفهان ارائه شده بود، ادامه داد: همه موارد اعالم 
شده بررسى شد و نتایج نشان داد که هیچ مهدکودکى 
در اســتان اصفهان فعالیت زیرزمینى و غیرمجاز در 

بحران کرونا نداشته است.

اوقاف ناحیه2 اصفهان درصدد ثبت 300 فقره سند 
مالکیت موقوفه ها تا پایان سال جارى است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریــه ناحیه 2  اصفهان، 
نهضت سند دار کردن موقوفات را از اولویت هاى این 
اداره در سال جارى دانســت و گفت: تثبیت مالکیت 
موقوفات و دریافت اسناد مالکیت موقوفات یکى از 
اولویت هاى ادارات اوقاف و امور خیریه و ثبت اسناد 
و امالك استان است و در این زمینه همکارى خوبى 

بین ادارات برقرار است.

حجت االسالم روح ا... بیدرام افزود: در سال جارى در 
توافقى بین اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو و ادارات 
ثبت شمال و شرق، جنوب و بهارستان، مقرر شد براى 
سند دار کردن موقوفات بدون سند همچنین تبدیل 

اسناد دفترچه اى به تک برگى اقدام شود.
وى گفت: در نشست هاى برگزارشده در سال جارى 
بین دو دستگاه، مقرر شــد اداره اوقاف ناحیه 2 آمار 
پالك هاى بدون سند مالکیت را به ادارات ثبت اعالم 

کند تا در روند دریافت اسناد بیشتر شود.

سرپرست ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى شــهرضا گفت: در یک ماه اخیر چندین 
عملیات مارگیرى از منازل شــهروندان شهرضایى 
توسط آتش نشانان انجام شده و از شهروندان خواستار 

توجه به هشدارهاى ایمنى هستیم.
ابراهیم على اکبرى با بیان اینکه با آغاز فصل بهار و 
پایان خواب زمســتانه مارها، مشاهده این حیوان در 

سطح شهر افزایش مى یابد، اظهار کرد: در این فصل 
مارها پس از خواب زمستانه بیدار شــده و به دنبال 
تغذیه هستند و تخم پرندگان محبوب ترین خوراکى 
براى این خزنده است. وى افزود: مارها به دنبال پیدا 
کردن النه پرندگان از درخت باال مى روند و اغلب در 
نقاطى مانند زیرزمین و بین شکاف دیوارها دنبال پیدا 

کردن طعمه هستند.

واگذارى نخستین محموله تولیدى ریل 
محور زاهدان – چابهار

تأمین آب مورد نیاز نیروگاه اصفهان از زاینده رود، سابقه نیم قرنى دارد

40 نفر از کارکنان اورژانس اصفهان مبتال به کرونا شده اند
از ابتداى اسفند 98 تا کنون؛

خطر افت شدید فشار آب 
از 25 خرداد

30 مصدوم و 1 فوتى، ثمره 3 روز تعطیلى

مهدهاى کودك زیرزمینى نداریم 

نهضت سند دار کردن موقوفات 

هجوم مارها به شهرضا

مانى مهدوى
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در صنعت سینما به سه فیلم مرتبط با یکدیگر که داستان، 
شخصیت ها و مضمون اصلى آنها مشترك است، «سه گانه» 
مى گویند. فیلم هاى سه گانه معموًال توسط یک کارگردان 
ساخته مى شــوند و در پایان فیلم سوم، داستان فیلم ها به 
پایان مى رسد. اگرچه تاریخ سینما سه گانه هاى بسیارى را 
دیده اما تعداد اندکى از آنها در لیست بهترین سه گانه هاى 
تاریخ ســینما قرار مى گیرند. این روزها که ویروس کرونا 
روزهاى تکرارى و خســته کننده اى را بــراى ما رقم زده ، 
تماشاى فیلم هاى ســه گانه فرصتى براى غرق شدن در 

جهان سه گانه هاى سینمایى یک انتخاب منطقى است.
ماتریکس

نخســتین فیلم «ماتریکــس» در ســال 1999 اکران 
شــد. اســتقبال از این فیلم به حدى بود کــه «برادران 
واچوفسکى» که به عنوان کارگردانان فیلم حاضر بودند، 
تصمیم گرفتند دو فیلم بعدى ایــن مجموعه با نام هاى 
«ماتریکس: بارگذارى مجدد» و «ماتریکس: انقالب ها» 

را در سال 2003 اکران کنند. 
در فیلم هاى «ماتریکس» مى توانید تماشا کنید که چگونه 
هوش مصنوعى که توسط انسان ها اختراع شده، مى تواند 
آهسته آهسته نسل جدیدى از روبات هاى مستقل را خلق 
کند که شهروندان سراسر دنیا را در یک سیستم واقعیت 
مجازى به نام «ماتریکــس» زندانى مى کند. این هوش 

مصنوعى با کمک حرارت و انرژى بدن انســان، نیروى 
خود را تأمین مى کند اما گاهى ممکن اســت گروهى از 
مردم گرفتار در این سیســتم، فرصت فرار را پیدا کنند. 
بنابراین هوش مصنوعى براى بازگرداندن آنها به درون 
هویت مرگبار خود وارد عمل مى شود. «نئو»، «ترینیتى» 
و «مورفئوس»، افرادى هستند که تصمیم دارند انسان ها 
را از چنگال هوش مصنوعى نجات دهند اما مأمورى به 
نام «اسمیت» باید مانع موفقیت آنها باشد. برخالف ظاهر 
علمى تخیلى این ســه گانه باید بدانید که «ماتریکس» 
مفاهیم بسیار پیچیده اى دارد. بنابراین پس از تماشاى این 

فیلم ها، به مطالعه نقد آنها بپردازید.
مرد عنکبوتى

«مرد عنکبوتى» شخصیت محبوبى است که نخستین بار 
در کتاب هاى مصور دیده شد و اما حضور او در فیلم هاى 
سینمایى تا سال 2002 ممکن نبود. وقتى «سم ریمى»، 
کارگردان توانمند آمریکایى، تصمیم گرفت نخستین فیلم 
این شخصیت را بسازد، آماده بود تا آن را به یک سه گانه 
موفق تبدیل کند امــا هرگز تصور نمى کرد اســتقبالى 
باورنکردنى از فیلم نخست شــود. فیلم هاى دوم و سوم 
سه گانه «مرد عنکبوتى» به ترتیب در سال هاى 2004 و 
2007 اکران شد. پس از پایان حضور «توبى مگوایر» در 
نقش «مرد عنکبوتى»، در سال 2012 «اندرو گارفیلد» به 

عنوان بازیگر جدید این شخصیت ابرقهرمانى در فیلم هاى 
«مرد عنکبوتى شگفت انگیز» حاضر شد.

ارباب حلقه ها
رمان هاى «اربــاب حلقه ها» در ســال هاى میانى دهه 50 
میالدى و توسط «جان رونالد روئل تالکین» نوشته شدند. 
این رمان هاى فانتزى بیش از صد میلیون نسخه در سراسر 
دنیا فروش داشتند و به بیش از 30 زبان ترجمه شدند اما نباید 
فراموش کنید که تالکین براى نوشتن این کتاب ها بیش از ده 
ســال از عمر خود را صرف کرد. با این حال صنعت سینما تا 
سال هاى آغازین قرن 21 براى ساخت فیلم هاى سینمایى از 
کتاب هاى «ارباب حلقه ها» وارد عمل نشد اما در نهایت «پیتر 
جکسون» یکى از کارگردانان موفق آمریکایى تصمیم گرفت 
سه گانه اى از این کتاب ها را کارگردانى کند. فیلم هاى «ارباب 
حلقه ها» به ترتیب در سال هاى 2001 تا 2003 اکران شدند. 
بعدها و در سال هاى 2012 تا 2014 هم سه گانه دیگرى از 
شخصیت هاى این مجموعه به نام «هابیت» ساخته شد. اگر 
پس از تماشاى شــش فیلم دنیاى جادویى و فانتزى «جان 
رونالد روئل تالکین» به تماشاى دوباره آنها عالقه مند بودید، 
باید بدانید در سال 2021 سریالى تلویزیونى از شخصیت هاى 

اصلى رمان «ارباب حلقه ها» منتشر مى شود.
بتمن

«کریســتوفر نوالن» این روزها به کارگردان محبوب و 

مشهورى تبدیل شده که همه هواداران سینما از تماشاى 
آثار او لذت مى برند. اما بخش عظیمى از شهرت او پس 
از کارگردانى سه گانه «بتمن» شکل گرفت. کریستوفر 
نوالن ابتدا تصمیم داشــت از شــخصیت «بتمن» که 
یکى از محبوب ترین شخصیت رمان هاى مصور است، 
سه گانه اى تاریخى بســازد اما فیلم هاى او یک تفاوت 

اصلى با فیلم هاى قبلى «بتمن» داشت.
 نوالن تصمیم داشــت تنها نام و ظاهرى از «بتمن» را 
درون فیلم هایش به نمایش بگــذارد و بخش عظیمى 
از داســتان فیلمنامه ها را تغییر داد. بنابراین شــباهت 
زیادى میان فیلم هاى او و داستان هاى مصور شخصیت 
«بتمن» وجود ندارد. با این حال سه گانه «بتمن» بدون 
شک یکى از مهمترین ســه گانه هاى تاریخ سینماست 
و فیلم «شــوالیه تاریکــى» محبوب تریــن فیلم این

 سه گانه است.
پدرخوانده

سه گانه «پدرخوانده» شــاید یکى از معدود سه گانه هاى 
تاریخ سینما باشد که هر فیلم جدید آن، کیفیت و محبوبیت 
کمترى از فیلم قبلى دارد. اگرچه بیشتر هواداران و منتقدان 
ســینما درباره بهتربودن فیلم هاى «پدرخوانده: قسمت 
اول» یا «پدرخوانده: قســمت دوم» اختالف نظر دارند 
اما همه آنها یقین دارند که این دو فیلم به مراتب کیفیت 

بهترى از «پدرخوانده: قســمت ســوم» دارند. با وجود 
ضعف هایى که در قسمت سوم سه گانه «پدرخوانده» وجود 
دارد، این سه گانه به کارگردانى «فرانسیس فورد کاپوال» 

ساخته شد و جوایز متعددى را کسب کرد.
داستان هاى این سه گانه براساس رمانى جنایى به همین 
نام نوشــته «ماریو پوزو» ساخته شــدند. با کشش هاى 
داســتانى و شــخصیت هاى جذاب، فیلم هاى سه گانه 
«پدرخوانده» به محبوب ترین فیلم هــاى جنایى تاریخ 

سینما تبدیل شده اند.
بازگشت به آینده

اگر به تماشاى فیلم هاى علمى تخیلى با مضمونى کمدى 
و خنده دار و البته هیجان انگیز عالقــه دارید، فیلم هاى 
سه گانه «بازگشت به آینده» مى توانند به عناوین محبوب 
شما تبدیل شوند. شــاید تماشــاى فیلم هاى فانتزى و 
اســاطیرى یا جنایى و اکشــن در این روزهاى تکرارى 
قرنطینه کمى حوصله ســربر باشــد اما فیلم هاى علمى 
تخیلى و کمدى گزینه هاى مناســبى هســتند. سه گانه 
«بازگشــت به آینده» از مهمتریــن مجموعه فیلم هاى 
علمى تخیلى تاریخ سینماســت که بسیارى از فیلم هاى 

پس از خود را تحت تأثیر قرار داد.
در این سه گانه با پسرى نوجوان به نام «مارتى مک فالى» 
آشنا مى شویم. او به صورت تصادفى در زمان سفر مى کند 

و از سال 1985 به 1955 منتقل مى شود. مارتى این فرصت 
را دارد تا والدین خود را در دبیرستان مالقات کند اما مسیر 
آشنایى آنها را خراب مى کند. پس از این حادثه باورنکردنى 
که ممکن مسیر زندگى مارتى را براى همیشه تغییر دهد، 
او با دانشمند دیوانه اى به نام «امت براون» آشنا مى شود. 
رابطه دوستانه اى میان مارتى و امت شکل مى گیرد که در 

دو فیلم بعدى سه گانه هم وجود دارد.
دالر

هواداران فیلم هاى وســترن شــناخت خوبى از سه گانه 
«دالر» دارند. این فیلم ها به ســه گانه «مرد بى نام» هم 
مشهور هســتند. فیلم هاى «بخاطر یک مشت دالر»، 
«بخاطر چند دالر بیشــتر» و «خوب، بد، زشت» توسط 
«سرجیو لئونه»، کارگردان مشهور سینماى ایتالیا ساخته 
شدند. این ســه گانه مشهور، بخشــى از تاریخ سینماى 
وسترن است و در ژانر فیلم هاى وســترن اسپاگتى قرار 
مى گیرد. فیلم هاى وسترن اسپاگتى به فیلم هاى وسترنى 
گفته مى شود که توسط عوامل ایتالیایى ساخته مى شوند 

و معموًال ویژگى هاى خاصى دارند.
فراموش نکنیــد که «کلینــت ایســتوود»، کارگردان 
شناخته شده سینما با ســه گانه دالر به شهرت بسیارى 
دست پیدا کرد و موفق شد مسیرش براى حضور در سینما 

را هموارتر کند.

مهمترین سه گانه  هاى تاریخ سینما را بشناسید

«ماتریکس»، «مرد عنکبوتى»، «بتمن» و رفقا!

سریال «قورباغه» با حضور جمعى از بازیگران شناخته شده، از نوید محمدزاده و صابر ابر تا سحر دولتشاهى و فرشته حسینى، به زودى از شبکه نمایش 
خانگى پخش خواهد شد.

سریال «قورباغه» از آثار مورد انتظار سال 1399 است که دیگر چیزى هم به پخشش در شبکه نمایش خانگى نمانده است. این سریال پر از اولین هاست؛ 
از جمله اولین تجربه سریال سازى هومن سیدى و اولین تجربه حضور نوید محمدزاده و صابر ابر در یک سریال تلویزیونى. همچنین ترکیب 
بازیگران سریال هم جالب است و بسیارى از ستاره هاى این سریال براى نخستین بار در مقابل هم بازى مى کنند. به همین دلیل 
مخاطبان زیادى مشتاقند این سریال را تماشا کنند. این مجموعه داستانى درام و اجتماعى به مشکالت جامعه و تأثیرات آن 
بر روى هر فرد مى پردازد. صابر ابر که یکى از بازیگران اصلى «قورباغه» است، در واپسین روزهاى فیلمبردارى سریال از 
دشوارى هاى آن نوشت. ابر تصاویرى از خود در «قورباغه» منتشر کرد و نوشت: «قورباغه را قورت دادم. یکسال و چند 
ماه پیش وقتى پیشنهاِد ســریال "قورباغه" پیش آمد، پیش از هر چیز برایم همکارى با گروهى درجه یک و حرفه اى 
خوشحال کننده بود. اما مدام فکر مى کردم چطور باید یکسال و چندى خودم را مدیریت کنم. خیلى سخت است، باور 
کنید! براى من که تجربه سریال نداشته ام. امروز 380 روز است که من براى سریال "قورباغه" آفیش مى شوم.روزها 

و شب ها. حاال به راستى قورباغه ام را قورت دادم.»
این سریال 16 قسمتى تابستان سال جارى با تهیه کنندگى على اسدزاده به شبکه نمایش خانگى خواهد آمد.

جمعه شب، مهران مدیرى با احترام برومند همسر زنده یاد 
داوود رشیدى گفتگو کرد. این هنرمند درباره زندگى خود با 
همسرش بیان کرد: زندگى خوبى با آقاى رشیدى داشتم؛ 
هیچ لحظه اى از زندگى با او خســته نشدم. او برعکس 
نقش هایى که بازى مى کرد، بســیار انسان شوخ طبعى 
بود. در تمام دوران زندگى یک بار غر زدن آقاى رشیدى 

را نشنیدم. در بخشــى از این 
گفتگو، مدیرى با بیان 

خاطره اى از مرحوم رشیدى گفت: آقاى رشیدى خیلى تند 
رانندگى مى کرد و شما هم همیشه حرص مى خوردید؛ 
همسرتان باید از همه ماشین ها سبقت مى گرفت و آنها را 
رد مى کرد. زمانى هم که پلیس جلوى ایشان را مى گرفت، 
ناراحت مى شدند و مى گفتند باید دوباره از همه ماشین ها 
سبقت بگیرم!  برومند هم گفت: بله دقیقاً؛  همیشه بعد از 
اینکه از مسافرت مى آمدیم به من مى گفت، این آخرین 

بارى بود که تو را با خودم مسافرت بردم (خنده).

ضبط مرحله مقدماتى از فصل دوم «عصر جدید» به 
پایان رسیده و به زودى مرحله نیمه نهایى این مسابقه 

مقابل دوربین مى رود.

برنامه «عصر جدیــد» با اجراى احســان علیخانى، 
یک ویژه برنامه اســتعدادیابى است که فصل دوم آن 
اسفندماه سال گذشته آغاز شــد و تابحال 12 قسمت 
از آن روى آنتن رفته است. با پخش چند قسمت دیگر 
مرحله مقدماتى به پایان مى رسد و مرحله نیمه نهایى با 

حضور راه یافتگان به این مرحله مقابل دوربین مى رود.
ضبط مرحله نیمه نهایــى از فصل دوم «عصر جدید» 
با وقفه اى کوتاه آغاز مى شــود و راه یافتگان به این 
مرحله با تمرینات بیشتر و اتفاقاتى جدید 
به اجراهایى متنوع در این برنامه خواهند 

پرداخت.
پخش فصل دوم مسابقه «عصر جدید» 
اسفندماه سال 98 از شبکه 3 سیما آغاز شد 
و بعد از پخش چند قسمت به دلیل شیوع 
ویروس کرونا متوقف شد و بعد از گذشت 
حدود دو ماه از عید فطر از سر گرفته شد 
و امشب سیزدهمین قسمت از این برنامه 

پخش خواهد شد.
رؤیا نونهالى، امین حیایى، آریا عظیمى نژاد و سیدبشیر 
حســینى به مانند فصــل اول داورى این مســابقه 

استعدادیابى را برعهده دارند.
مسابقه «عصر جدید» هر هفته شنبه و یک شنبه شب 

بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما پخش مى شود.

«کریستوفر نوالن» به تازگى افشا کرد که به چه دلیل 
روى صندلى کارگردانى «جیمز باند» بیست و پنجم 
ننشست و مدتى  اســت دیگر «جیمز باند» هم تماشا 

نکرده است.
پیش از اینکه «دنى بویل» و بعد از او «کرى فوکوناگا» 
به عنوان کارگردان فیلم جدیــد «جیمز باند» یعنى 
«زمانى براى مردن نیست» معرفى شوند، کریستوفر 
نوالن چهره محبوب هواداران براى نشســتن روى 
کارگردانى فیلم بعدى «007» بود. این فیلمساز 49 
ســاله تمام طول عمرش هوادار پر و پا قرص «باند» 
بوده و حتــى با تهیه کنندگان «بانــد» صحبت هایى 
درباره کارگردانى کردن یکى از قســمت هاى آینده 

این مجموعه جاسوســى داشته اســت اما نوالن در 
مصاحبه اى جدید افشــا کرد که چرا فعًال از فیلم هاى 

«باند» فاصله گرفته است.
دلیل این امر این است که جدیدترین فیلم نوالن یعنى 
«تِنِت» یا «عقیده» یک تریلر علمى تخیلى جاسوسى 
است و او نمى خواست بیش از حد در ساخت آن تحت 

تأثیر «باند» قرار بگیرد.
معموًال نوالن پیش از ساختن فیلم جدید، مجموعه اى 
از فیلم ها را براى بازیگران و دســت اندرکاران پروژه 
خود به نمایش مى گذارد؛ اما این بار مى خواست الهام 
گرفتن از «007» از غریزه نوســتالژى و خاطراتش 

نشأت بگیرد.

صابر ابر، قورباغه را قورت داد!
سریال «قورباغه» با حضور جمعى از بازیگر

خانگى پخش خواهد شد.
9سریال «قورباغه» از آثار مورد انتظار سال 9
از جمله اولین تجربه سریال ساز
بازیگران سریال هم ج
مخاطبان زیادى
بر روى هر فرد
دشوارى هاى
ماه پیش و
خوشحال
کنید! برا
و شب ه
این سر

بازیگر «بچه مهندس 3» از بیمارستان مرخص شدصا
کریم قربانى، بازیگر ســریال «بچه مهندس 3» بعد جراحى 

قلب به تازگى از بیمارستان مرخص شد.
امین قربانى فرزند کریــم قربانى گفت: پدرم بــه تازگى از 
بیمارستان مرخص شــد و در منزل دوران نقاهت را سپرى 
مى کند. وى ادامه داد: حال روحــى و عمومى وى نیز خوب 
اســت و امیدوارم دوباره بتواند به زودى فعالیت هاى هنرى 

اش را از سر گیرد.
بازیگر نقش «عمو رحمت» در ســریال «بچه مهندس 3» 
مدتى پیش به دلیل ســکته قلبى و مســدود شدن رگ هاى 
قلبش در بیمارستان قلب شهید رجایى بسترى شد و بعد از چند 

روز تحت عمل جراحى قلب قرار گرفت.
سریال «بچه مهندس 3» به کارگردانى على غفارى و تهیه 

کنندگى سعید سعدى چندى پیش از شبکه 2 پخش شد.

دلیل انصراف «کریستوفر نوالن» از کارگردانى «جیمز باند»پایان مرحله مقدماتى فصل دوم «عصر جدید»

درحالى که از چند ماه گذشته پیش تولید جدیدترین فیلم اصغر فرهادى آغاز شده و قراراست فیلم «قهرمان» به زودى در شیراز جلوى دوربین برود، خبرهاى رسمى حکایت از این دارد که امیر 
جدیدى و رعنا آزادى ور به عنوان بازیگران نقش هاى اصلى این فیلم قطعى شده اند و این روزها مشغول دورخوانى فیلمنامه هستند.

پیش از این نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار براى دونقش اول فیلم «قهرمان» انتخاب شده بودند و حتى چند ماه با گروه تمرین کردند اما به دالیلى از این فیلم کنار گذاشته شدند.
فیلم «قهرمان» به کارگردانى اصغر فرهادى قرار است تابستان امسال در شیراز جلوى دوربین برود و روایتى متفاوت از تمامى فیلم هاى این کارگردان خواهد داشت.

بازیگران فیلم جدید اصغر فرهادى مشخص شدند

خاطره جالب احترام برومند از رانندگى داوود رشیدى

را نشنیدم. در بخشــى از این 
گفتگو، مدیرىبا بیان

درحالى
جدیدىو
پیش از این
فیلم «قهرم
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مهدى رجب زاده، یکى از فوتبالیست هاى ماندگار دیار زاینده رود محسوب مى شود که 
همواره در اوج قرار داشت و خاطرات خوبى را از خود بر جاى گذاشته است. رجب زاده 

در گفتگویى از دالیل عدم حضورش در تیم هاى سرخابى حرف زد.
چه زمانى فوتبال را شروع کردید؟

سال 69 بود که به باشگاه جم شیراز رفتم و چند سالى در این تیم عضویت داشتم، 
بعد براى پشت سر گذاشتن خدمت مقدس سربازى به فجر سپاسى شیراز رفتم.

فجر سپاسى اولین تیم شما در لیگى  بود که آن سال ها با نام 
آزادگان شناخته مى شد؟

نیم فصل دوم لیگ سال 75 بود که راهى این تیم شدم، از سال 77 تقریبًا در فوتبال 
ایران شناخته شدم و روزهاى خوبى را در آنجا پشت سر گذاشتم.

بعد به ذوب آهن اصفهان رفتید؟
سال 81 بود که به اصفهان رفتم، در این تیم چهار ســال عضویت داشتم تا اینکه 
پیشــنهاد خوبى را از  امارات دریافت کردم، در دو تیم اماراتــى به نام هاى الظفره و 
االمارات بازى کردم و بعد به مس کرمان رفتم، یکسال در فجر سپاسى حضور داشتم 

و بعد به اصفهان برگشتم.
اما شناسنامه فوتبالى شما ذوب آهن اصفهان است؟

خب روزهاى بسیار خوبى را در این تیم پشت سر گذاشتم که با هیچ  کلمه اى قابل 
توصیف نیســت، 14 ســال از بهترین  روزهاى فوتبالى ام را در ذوب آهن پشت سر 
گذاشتم و لطف هواداران شــامل حال من شده است و مرا شناســنامه و اسطوره 
ذوب آهن معرفى مى کنند همین که آنها خاطــرات خوبى از من در ذهن خود دارند 

برایم دنیایى ارزش دارد.
در تمام این ســال ها چرا بــا وجود آنکه از اســتقالل و 

پرسپولیس پیشنهاد داشتى اما به این دو تیم نرفتى؟
سالى که در فجر سپاسى بازى مى کردم پرسپولیس پیشــنهاد داد و در اوج جوانى 
تصمیم داشــتم به این تیم بروم اما باشــگاه رضایتنامه نداد. حتــى یادم مى آید با 

غالم حسین پیروانى هم سر این موضوع جر و بحث کردم.
جر و بحث؟

خب بازیکن جوانى بودم و همیشه بابت این موضوع از او عذرخواهى کرده ام. وقتى 
آنها مخالفت کردند در این تیم ماندم تا قراردادم به پایان رسید.

چرا پس از پایان قراردادتان به این تیم نرفتید؟
وقتى قراردادم به پایان رسید باز هم پیشنهاد داشتم، این بار نه تنها پرسپولیس بلکه 
استقالل و پاس و چند تیم دیگر مرا مى خواستند اما پیشنهاد مالى ذوب آهن بهتر بود 
و با توجه به اینکه تازه ازدواج کرده بود و دخترم شش ماهه بود ترجیح دادم به جایى 

بروم که حاشیه نداشته باشم و در فضایى آرام به کارم ادامه دهم. ولى...
ولى چى؟

هر سال از استقالل و پرسپولیس پیشنهاد داشتم اما محافظه کارى کردم و براى رفتن 

به این دو تیم بزرگ پایتخت ریسک نکردم. براى نرفتن خودم نیز دالیلى داشتم.
چه دالیلى؟

من همواره اعتقاد داشتم وقتى مى خواهید تیمتان را تغییر دهید باید از شرایطى که 
دارید ناراضى باشید و براى من این اتفاق نیافتاده بود. به خودم مى گفتم وقتى همه 
چیز روبه راه اســت چرا باید ذوب آهن را ترك کنى. من براى هواداران استقالل و 
پرسپولیس احترام و ارزش زیادى قائل هستم و از آنها به عنوان سرمایه هاى فوتبال 

نام مى برم اما وابستگى من به ذوب آهن باعث شد تا اصفهان را ترك نکنم.
از این اتفاق پشیمان نیستى؟

خیر.  هیچ وقت پشیمان نیستم و از انتخابى که داشتم، راضى هستم.
بهترین گلى که در سال هاى بازیگرى به ثمر رساندید؟

من تمام گل هایم را دوست دارم اما چند گل برایم خاطره انگیزتر بوده است.
کدام گل ها؟

گل هایى که با پیراهن تیم ملى به کشورهاى بالروس و عراق زدم. مى توانم از گلى 
که در ورزشگاه آزادى با شوتى از راه دور به پرسپولیس زدم یاد کنم و یا از گلى بگویم 
که در اصفهان از روى یک ضربه ایستگاهى وارد دروازه استقالل کردم و البته یک 

گل دیگر...
به کدام تیم؟

در شهرآورد اصفهان از پشت محوطه جریمه ذوب آهن توپ را گرفتم و تا هجده قدم 
سپاهان پیشروى کردم و یک گل فنى را به ثمر رساندم.

حسرت فوتبالى تان؟
دو حسرت بزرگ در دلم مانده است، اینکه چرا با تیم ملى به جام جهانى 2006 آلمان 
نرفتم، شایستگى این اتفاق را داشتم اما به ناحق از سوى مربیان تیم ملى خط خوردم 

و دومین حسرتم مربوط به قهرمان نشدن با ذوب آهن در لیگ برتر است.
راز ماندگارى شما در فوتبال؟

یک فوتبالیست اگر مى خواهد تداوم داشته باشد باید خودش بخواهد و سالم زندگى 
کند، باید خوب تمرین کند و خانواده و دوســتان او در ایــن راه نقش مهمى را ایفا 
مى کنند. من باید از «یحیى گل محمدى» نام ببرم که اعتماد کامل و کافى به من 
داشت و باعث شده بود اعتماد به نفسم چند برابر شود، زمان نمازى نیز همین اتفاق 
افتاد اما قلعه نویى کمتر به من اعتماد داشت اما چون این باور در ذهنم بود هر وقت به 

زمین فراخوانده مى شدم گل مى زدم یا پاس گل مى دادم.
چه زمانى سرمربى ذوب آهن مى  شوید؟

این موضوع دست من نیست، مســئوالن این تیم باید تصمیم بگیرند، دوست دارم 
همانطور که در دوران فوتبالم براى ذوب آهن بازى کردم روى نیمکت این تیم هم 
بنشــینم. باید اعتماد صورت بگیرد، امیدوارم همانطور که باشگاه سایپا به ابراهیم 
صادقى و باشگاه استقالل به فرهاد مجیدى اعتماد کرد باشگاه هاى دیگر هم چنین 

کارى را انجام دهند.

سایپا به صادقى و استقالل به مجیدى اعتماد کرد، بقیه هم یاد بگیرند!

بى قرارى رجب زاده براى 
سرمربیگرى در ذوب آهن

ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان از جدایى روى تاوارس از مجموعه تیم فوتبال 
سپاهان خبر داد.

 طى روزهاى اخیر روى تاوارس یکى از چهره هاى خبرســاز فوتبال در اصفهان 
بوده است؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که یکى از رسانه هاى اصفهانى با انتقاد از مربى 
گلرهاى پرتغالى ســپاهان از تالش او براى جدا کردن نیازمند از سپاهان گالیه 
کرده بود. این خبر البته خیلى زود واکنش تاوارس را به همراه داشت و این مربى با 
انتشار پستى ویدیویى تأکید کرد که در صورت انتقال نیازمند به فوتبال پرتغال حتى 
یک ریال هم نصیب او نخواهد شد. حاال قلعه نویى در کشاکش این ماجراها و در 
گفتگوى رادیویى که اخیراً برقرار کرد، از جدایى روى تاوارس گفت و اینکه با یک 

مربى پرتغالى دیگر براى حضور در سپاهان مذاکرات آغاز شده است.
قلعه نویى در این رابطه اینطور توضیح داد: «از بین خارجى ها فقط روى تاوارس 
نیامده که من از او تشکر مى کنم. چند سال به عنوان یک همکار خیلى خوب وفادار 
در کنار هم بودیم. خیلى به فوتبال ما کمک کرد. تمام دروازه بان هایى که زیرنظر 
او کار کردند همیشه در بهترین شرایط خودشان بودند. او دالیل خودش را داشت 
و نیامد، اما از عزیزانى که آمدند تشکر مى کنیم و مترصد این هستیم از وجود یک 
مربى دروازه بان هاى پرتغالى که رزومه اش را دیده ایم و با او در ارتباطیم استفاده 

کنیم که قرار است در این یکى دو روز مشخص شود.
تاوارس با اولیویرا سرمربى پرتغالى تراکتور به ایران آمد و پس از حضور امیرقلعه 
نویى در تراکتور، با این مربى همکارى اش را آغاز کرد و این فعالیت مشترك در 

تیم هاى ذوب آهن و سپاهان نیز ادامه پیدا کرد.
تاوارس طى دوران همکارى بــا امیرقلعه نویى همواره با احتــرام از این مربى 
صحبت مى کرد. او از دورى همسر و فرزندانش ناراحت بود و این موضوع را مى 
شد در مصاحبه ها و حرف هایش به سادگى تشخیص داد. البته باید منتظر بمانیم 
و ببینیم که این جدایى عجیب در این مقطع از فصل که گلرهاى ســپاهان را با 
مشکالتى مواجه خواهد کرد، به دلیل دریافت پیشــنهاد کارى از پرتغال بوده یا 
حرف و حدیث هایى که پیرامون نقش او در انتقال پیام نیازمند وجود داشته، سبب 

ناراحتى و تصمیم براى عدم بازگشت به ایران شده است.

و ناگهان تاوارس
 ساز جدایى سر داد

ى
م 
ک 

م 

ن 
م

ى 
ا 
ن 
ق 
ه

م 
م 
م 
ن 

هافبک تیم فوتبال ســپاهان که به صــورت قرضى در این تیم 
بازى مى کند به احتمال بازگشتش به تیم شارلوا براى فصل بعد 

واکنش نشان داد.
امید نورافکن، هافبک فوتبال ایران در حالى که با تیم شارلوا بلژیک 

قرارداد دارد، این فصل به صورت قرضى به تیم ســپاهان اضافه شــد و 
عملکرد خوبش در جمع شاگردان قلعه نویى، سپاهانى ها را به فکر جذب دائمى 

این بازیکن انداخت. حتى منوچهر نیکفر، سرپرست باشگاه سپاهان سفرى به 
بلژیک داشت تا با مالکان ایرانى این باشگاه براى به خدمت گرفتن نورافکن مذاکره 
کند؛ اتفاقى که هنوز به صورت رسمى به توافق منجر نشده و وضعیت این هافبک 

ایرانى براى فصل بعد مشخص نیست.
نورافکن درباره وضعیتش گفت: نمى دانم در آینده چه اتفاقى مى افتد. اگر شــارلوا 
به من نیاز داشته باشد، از بازگشت به بلژیک خوشحال مى شوم. این هافبک ایرانى 
ادامه داد: سپاهان دوست دارد مرا حفظ و به صورت دائمى و قطعى به خدمت بگیرد. 

مهدى بیات (مالک ایرانى باشگاه شارلوا) هم این را مى داند.
نورافکن که این روزها به ویروس کرونا مبتال شده و در قرنطینه است، گفت: من 
گزینه اى را انتخاب مى کنم که براى فوتبال و البته حضورم در تیم ملى ایران بهترین 

تصمیم باشد.

با وجود اینکه اعالم شــده مســابقات لیگ برتر از 29 خرداد بــا انجام دیدار 
عقب افتاده فوالد و استقالل آغاز خواهد شد، هنوز کشمکش ها بر سر پیگیرى 
یا عدم پیگیرى لیگ نوزدهم ادامــه دارد. همه چیز را خودتان بهتر مى دانید و 
جناح بندى به وجود آمده اصًال نیازى به شرح بیشتر ندارد. مخالفان دنبال فرار از 
ناکامى یا صرفه جویى اقتصادى هستند و موافقان هم صرفاً چشم انداز بهترى 

در ادامه مسابقات مى بینند.
با این همه اما، اگر فقط یک استدالل محکم براى دنبال کردن و تالش براى 
از سرگیرى مســابقات وجود داشته باشــد، آن هم این است که براى تعطیل 
کردن بازى ها دیر نمى شــود. در حقیقت الگویى که بســیارى از کشورهاى 
صاحب فوتبال دنیا از آن پیروى کردند همین بود. آنها صبر کردند و اجازه دادند 
ابتدا تکلیف ویروس کرونا و شــکل مبارزه با آن مشخص شود. این پرهیز از 

شتاب زدگى موجب شد کشورهایى همچون آلمان، اسپانیا، ایتالیا و انگلستان 
تصمیم درست ترى بگیرند. این در حالى است که وضع دو کشور اسپانیا و ایتالیا 
در زمینه شــیوع کرونا واقعاً فاجعه بار بود، اما حاال لیگ هر دو کشور در آستانه 

بازگشایى است.
آینه عبرت در این زمینه اما فرانسه است؛ کشــورى که در تصمیمى عجیب 
خیلى سریع تسلیم ویروس شد و حکم به تعطیلى مسابقات الشامپیونه داد. در 
حال حاضر مى بینیم که اقدام فرانسوى ها با چه واکنش هاى خشمگینانه اى 
در داخل آن کشور همراه شده است. بسیارى از فرانسوى هاى این تصمیم را با 
کلماتى همچون حماقت و رسوایى توصیف مى کنند. در این میان شاید اعالم 
قهرمانى پارى سن ژرمن که فاصله زیادى با رقبا داشت چندان محل اعتراض 
واقع نشده باشد، اما تیمى مثل آمیان که به دسته پایین تر سقوط کرد، شکایتش 
را به محاکم بین المللى کشانده و خودش را به در و دیوار مى کوبد. شاید اصًال 

پیگیرى حقوقى آمیان به جایى نرسد، اما هر وجدان بیدارى مى داند که در حق 
این تیم ظلم شده است.

مخلص کالم اینکه پرهیز از شــتاب زدگى و میزان تاب آورى مدیران فوتبال 
ایران در داستان کرونا واقعًا جالب توجه بود. االن همه ما خیلى خوشحالیم که 
در روزهاى اوج شیوع و قرنطینه، حکم به تعطیلى مسابقات داده نشد. در حال 
حاضر با روایت هایى که از ضعیف تر شدن ویروس، خلوت شدن بیمارستان ها و 
درمان سرپایى بسیارى از مبتالیان وجود دارد، همه ما این شانس را متصوریم 
که لیگ برتر از اواخر همین ماه دنبال شود و هیجان به زندگى کسالت بار خیلى 
از مردم برگردد. مخالفان هم نگران نباشد؛ اگر بلیت آنها برد و قرار شد لیگ را 
تعطیل کنند، چیز زیادى از دست نرفته. فقط بازیکنان تحت تدابیر بهداشتى، 
دو سه هفته تمرین کرده اند. ما مى توانیم لیگ را یک ماه دیگر تعطیل کنیم، اما 

کشورى مثل فرانسه دیگر نمى تواند تصمیم افتضاحش را اصالح کند.

از صبورى ضرر نمى کنیم

از بازگشت به بلژیک 
خوشحال مى شوم

تصمیم باشد.

مهاجم برزیلى سپاهان طبق برنامه وارد اصفهان شد و بالفاصله تحت آزمایشات 
پزشکى قرار گرفت.

کى روش استنلى، مهاجم تیم فوتبال سپاهان که دیروز صبح وارد اصفهان شد، پس 
از پشت سر گذاشتن مراحل آزمایش کرونا به منزل رفته تا پس از مشخص شدن 
جواب آزمایشات به تمرینات ملحق شود. استنلى به دلیل قرنطینه ایالتى در برزیل 
نمى توانست این کشور را ترك کند ولى به زودى در دسترس قلعه نویى خواهد بود.

آسمانخراش در قرنطینه

 امیر قلعه نویى در گفتگویى رادیویى با رادیو 
تهران شرکت کرد. مصاحبه او طوالنى بود 
و حرف هاى جالب و البته تکرارى قلعه نویى 

در این مصاحبه شنیدنى بود. مثًال در بخشى 
از این مصاحبه گفت: «روزى به کمپ تیم 
ملى رفتم. ابراهیمى مســئول کمپ بود، 
دیدم چمن در حال خشــک شدن است. 
گفتم چرا؟ ابراهیمى گفت پمپ ما سوخته 
و چهار میلیون پول نیست. من با شهردارى 
هماهنگ کردم و هر روز با آبپاش مى آمدند 
چمن تیم ملى را آب مى دادنــد. ما با این 
شرایط رفتیم و امتیاز گرفتیم. در گروه مرگ 
بازى هاى آسیایى قرار گرفتیم. دادگاهى 
شــدم، اما یک مربى خارجى هم رفت به 
عراق ده نفره باخت.» قطعاً منظور او از گروه 
مرگ گروهى متشکل از چین، ازبکستان و 
مالزى است و خب هیچکس جز خود قلعه 
نویى نمى تواند چنین گروهى را گروه مرگ 

معرفى کند.

جدیدترین تعریف بزرگوار از گروه مرگ

سعید نظرى

احمد خلیلى
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فقدان سند مالکیت 
 شــماره: 139985602030000159      آقاى رضا قدیریان نجف آبــادى فرزند قربانعلى 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى  شماره 400 باقیمانده که شماره هاى یک الى سه از 
آن مجزى شده واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 415 دفتر 
47 امالك ذیل ثبت 5367بنام حســن محمدى نجف آبادى فرزند محسن  ثبت و سند به 
شماره چاپى 329315صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 39803 مورخ 
1352/4/29 دفترخانه 88 نجف آباد  به غالمرضا افشار خمسه فرزند حسن انتقال شده است 
و سپس بموجب سند انتقال شــماره 65250 – 1366/12/22  دفترخانه 88  نجف آباد  به 
متقاضى مذکور انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1399/03/18، 867329/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/3/157
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 139985602030000150      آقاى رضا قدیریان نجف آبــادى فرزند قربانعلى 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى  شماره 36 فرعى از 878 اصلى  واقع در قطعه 5 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 297دفتــر 207 امالك ذیل ثبت 46729 بنام 
نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 313764 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 

قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/03/18، 867333/م الف- مهدى 

صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/3/158
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 139985602030002254      آقاى رضا قدیریان نجف آبادى فرزند قربانعلى باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى  شــماره 772/1 فرعى از اصلى  واقع در 
قطعه 2 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 432 دفتر 203 امالك ذیل ثبت 
45978 بنام حسین یوسفى نجف آبادى فرزند قاسم ثبت و سند بشماره چاپى 135933 صادر 
و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 104466 مورخ 1370/03/29 دفترخانه 23 
نجف آباد به او انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1399/03/18، 867335/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/3/159
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 139985602030002266      آقاى رضا قدیریان نجف آبــادى فرزند قربانعلى 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 

که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى  شماره 772/1 فرعى از اصلى  
واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 100 دفتر 29 امالك ذیل 
ثبت 2953 بنام قاسم یوســفى نجف آبادى فرزند جعفر بمیزان 4 دانگ مشاع ثبت و سند 
به شماره چاپى 135931 صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 98259-
1368/10/19 دفترخانه 23 نجف آباد تمامت 4 دانگ به حسین یوسفى نجف آبادى فرزند 
قاسم انتقال قطعى شده است سپس بموجب سند انتقال شماره 102115-1369/9/7 دفتر 
23 نجف آباد تمامت سه دانگ به بتول شاهپورى ورپشتى فرزند محمد انتقال قطعى شده 
است و بنام بتول شاهپورى سند صادر شده است   سپس بموجب سند انتقال شماره 104466 
مورخ 1370/03/29 دفترخانه 23 نجف آباد تمامت یک دانگ به او انتقال و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1399/03/18، 
867336/م الف- مهــدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجــف آباد از طرف زهرا 

لطفى نجف آبادى/3/160
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 139985602030002246      آقاى رضا قدیریان نجف آبادى فرزند قربانعلى باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى  شــماره 772/1 فرعى از اصلى  واقع در 
قطعه 2 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 429 دفتر 203 امالك ذیل ثبت 
45977 بنام حسین یوسفى نجف آبادى فرزند قاسم ثبت و سند بشماره چاپى 947467 صادر 
و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 104466 مورخ 1370/03/29 دفترخانه 23 
نجف آباد به او انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 

به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1399/03/18، 867338/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف زهرا لطفى نجف آبادى/3/161
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 139985602030002276      خانم ملک قدیریان نجــف آبادى فرزند رضا 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى 
شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى  شماره 772/1 فرعى 
از اصلى  واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش یازده ثبــت اصفهان که درصفحه 487 دفتر 
289 امالك ذیل ثبت 73145 بنام بتول شاهسوارى ورپشتى فرزند محمد ثبت و سند به 
شماره چاپى 991939 صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 104466 
مورخ 1370/03/29 دفترخانه 23 نجف آباد به او انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/03/18، 
867340/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف زهرا 

لطفى نجف آبادى/3/162

معاون آب و آبفاى وزیر نیرو گفت: شیوع بیمارى کرونا 
باعث تغییر الگوى مصرف آب خانوارها شــده و میزان 

مصرف آب شرب در کشور را 35 درصد افزایش داد.
قاسم تقى زاده خامسى اظهار کرد: در موج نخست بیمارى 
کرونا با توجه به حساسیت شهروندان، حضور خانواده ها در 
محیط خانه و خانه تکانى هاى نوروزى، میزان مصرف آب 
شهروندان افزایش چشمگیرى پیدا کرد. اما این وضعیت 
افزایش سرانه مصرف آب شرب خانوارها ناشى از شیوع 
بیمارى کرونا، زیاد پایدار نبــود و به تدریج خانواده ها به 
این شــرایط عادت کردند و مصرف آب در بســیارى از 

استان هاى کشور متعادل تر شد.

وى ادامه داد: ظرفیت تصفیه خانه ها محدود است و براى 
جلوگیرى از کمبود آب آشامیدنى، ضمن تأکید بر رعایت 
اصول بهداشتى به خصوص شســتن دست ها، باید در 
مصرف آب دقت کرد تا همه ایرانیان بتوانند از آب شرب 

مطلوب بهره مند شوند.
معاون آب و آبفاى وزیر نیــرو در خصوص ذخیره آب در 
پشت ســدهاى کشور نیز گفت: امســال با وجود اینکه 
میزان بارش هاى کشور حدود 7  درصد در مقایسه با سال 
قبل کاهش پیدا کرده اما با توجــه به برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته ذخیره آبى ســدهاى کشــور مناســب 

است.

رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور گفت: مردم 
سه ماه از زندگى خود را در قرنطینه سپرى و با سختى هایى 
دست و پنجه نرم کردند، اما درنهایت از شرایط خسته شدند 
دیگر نکاتى مانند «در خانه بمانید»، «با فرزندانتان بازى 
کنید» و... که به مردم توصیه مى کردیم، جوابگو نیست. 
باید طرح هاى جدیدترى جهت مدیریت کرونا اتخاذ شود تا 

با شرایط موجود تطبیق داشته باشد.
محمد حاتمى درباره علت بى توجهى برخى مردم نسبت 
به رعایت مسائل بهداشتى در راستاى مقابله با کرونا اظهار 
کرد: على رغم اینکه مسئوالن وزارت بهداشت به صورت 
مداوم از طریق رسانه ملى و رسانه ها از مردم مى خواهند که 

فاصله گذارى اجتماعى و مسائل بهداشتى را رعایت کنند، 
اما برخى مردم چندان به این مســائل توجه نمى کنند، به 
نظر مى رسد اولین علت بى توجهى مردم ناشى از این است 
که وزارت بهداشت تنها در حیطه مسائل وزارت بهداشت 
عمل مى کند. رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره 
کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم از زیر بار فشار 
روانى سه ماهه خارج شده اندگفت: پس از دوران قرنطنیه 
مردم در معرض اختالالت جســمانى، روانى، فرسودگى 
شغلى هستند و همچنین مسائل روانى ناشى از دست دادن 
عزیزان یا بهبود یافتگى در دوران کرونا و مسائل اقتصادى 

یا اجتماعى ناشى از کرونا بروز یافته است. 

کرونا مصرف آب در کشور را 
35 درصد افزایش داد

شیوه هاى مدیریت کرونا 
باید تغییر یابد

آغاز به کار سینماها و مهدها
در جلسـه دیـروز سـتاد ملـى مقابله با    ایرنا |
کرونا مصوب شـد تا عالوه بر مناطق سفید از ابتداى 
تیرمـاه در تمامـى مناطـق زرد نماز جمعه بـا رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى و توافق با ستاد اقامه نماز 
جمعه برگزار شود. همچنین در این جلسه مصوب شد 
مهدهاى کـودك، کالس هاى قرآن و آموزشـگاه ها 
مانند آموزشگاه زبان نیز از 24 خرداد با رعایت تمامى 
دسـتورالعمل ها فعالیت خـود را آغاز کند. بر اسـاس 
مصوبه سـتاد ملى مبارزه با کرونا تورهاى مسـافرتى 
داخلـى هـم از 24 خـرداد مى تواننـد فعالیت خـود را 
شـروع کنند اما در زمینه انجام تورهـاى خارجى باید 
بررسـى هاى الزم انجام شـده و چارچوب هـا در این 
راستا مشـخص شود. سـینماها و کنسـرت ها هم به 
شـرط حضور 50 درصد ظرفیـت سـالن ها و رعایت 
کامل پروتکل هـا مى توانند از ابتـداى تیرماه فعالیت 
خود را آغاز کنند. مراسـم در فضاى باز آرامسـتان ها 
هم مى تواند با توافـق بخش هاى ذیربط بر چگونگى 

برگزارى و چارچوب ها آغاز شود.

اولین کشور موج دوم
روزنامـه «دیلى میـل» چـاپ    آفتاب  نیوز|
انگلسـتان گزارش داد کـه ایران با مـوج دوم ابتال به 
کرونا مواجه شده است. به گزارش این روزنامه، ایران 
به اولین کشورى در جهان تبدیل شده است که موج 
دوم شـیوع کروناویروس را گزارش داده اسـت. این 
کشـور خاورمیانه روز چهارشـنبه رکورد 3574 مورد 
ویروس را ثبت کـرد که باالترین آمـار ابتال به کرونا 
تا به امروز در این کشور محسـوب مى شود. بنابراین 

ایران رسماً وارد موج دوم کرونا شده است.

کرونا افراد طاس را 
دوست دارد!

  تسنیم| تحقیقـات جدیـد نشـان مى دهد 
مردانى که موى سـر کمترى دارند بیشتر در معرض 
خطر ابتـال به کرونا قـرار خواهند داشـت! «کارلوس 
ومبیر»، استاد دانشگاه براون با تأیید این مطلب گفت: 
نتایج دو تحقیق ما در اسپانیا نشان مى دهد که مردانى 
که طاس هسـتند بیشـتر از سـایرین به کرونا مبتال 
مى شـوند! در تحقیق اول مشخص شد که 71 درصد 
از مردانى که به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان هاى 
اسـپانیا بسـترى بوده اند، طاس هسـتند و در تحقیق 
دوم در سـطح بیمارسـتان هاى مادرید مشخص شد 
که 79 درصد از مردان مبتال بـه کرونا طاس بوده اند. 
به گفته محققان، مشخص شدن دلیل ابتالى بیشتر 
افراد طـاس به کرونـا به بررسـى هاى بیشـترى نیاز

 دارد.

روى موج کووید-19

شــیوع مجدد ویروس کرونا، وضعیت دو جزیره مهم 
کشور را بحرانى کرده اســت. موج دوم شیوع ویروس 
کرونا پس از آن آغاز شد که بر اساس تصمیم ستاد ملى 
مبارزه با کرونا محدودیت هاى سفر بین استانى برداشته 
شد؛ بااین حال مقام هاى دولتى و وزارت بهداشت از مردم 
خواســتند تا حد امکان از انجام سفرهاى غیرضرورى 

خوددارى کنند.
در جزیره قشــم، طى سه هفته گذشــته آمار مبتالیان 
جزیره قشم به ویروس کرونا به بیش از چهار برابر رسیده 
و زنگ خطر را براى مردم این منطقه در جنوب کشور به 
صدا درآورده است. در جزیره کیش هم موارد جدید ابتال 
به کرونا نشان مى دهد شیوع این ویروس در این جزیره 
شتاب بیشترى گرفته است. این در حالى  است که چندى 
پیش، جزیره کیش در شمار مناطق سفید ابتال به کرونا 
قرار داشت.  با رفع محدودیت هاى پروازى و آغاز سفرها 
به کیش،  پیش بینى مى شــد که کرونا در مناطق سفید 

دوباره شیوع یابد.
در همین حال فرماندار شهرســتان قشم اظهار کرد: با 
توجه به افزایش شدید مبتالیان به ویروس کووید- 19 
(کرونا) در قشم، هموطنان تا اطالع ثانوى به این جزیره 
ســفر نکنند. علیرضا نصرى ادامه داد: از 17 خرداد به 
مدت یک هفته بر روند فعالیت هاى تولیدى و کارهاى 

عمرانى با جدیت بیشتر نظارت خواهد شد.
فرماندار قشــم ادامه داد: هیچ مراســم عروسى و ختم 
نباید به مدت یک ماه در این شهرستان برگزار شود و از 
ورود گردشگران به روستاهاى هدف در جزیره قشم هم 

جلوگیرى خواهد شد.
رئیس ستاد کروناى شهرستان قشم بیان کرد: عوامل 
تولید و عمرانى با رعایت پروتکل هاى بهداشتى و ضد 
عفونى  کردن اماکن عمومــى مى توانند به فعالیت هاى 

خود ادامه دهند و مجتمع هاى بــزرگ و بازارها هم به 
مدت یک هفته تعطیل خواهند بود. فرماندار شهرستان 
قشم همچنین با تأکید بر تعطیلى پارك ها و محل هاى 
تجمیع افراد تا اطالع ثانوى، افزود: بخشداران، مسئوالن 
شوراهاى اسالمى و دهیاران هم با کمک به برنامه هاى 
ستاد کروناى شهرستان، تالش کنند مردم روستاها را 

نسبت به خطر جدى کرونا بیش از پیش آگاه کنند.
مدیر فنى و امور شــهرى معاونت عمرانى و زیربنایى 
ســازمان منطقه آزاد کیش هم از افزایش گروه نظارتى 

مدیریــت حمل ونقل بــر رعایت ضوابط بهداشــتى 
راننده هاى تاکسى و مینى بوس ها در سطح این منطقه 
خبر داده و گفته بود که «تمام راننده هاى وسایل نقلیه 
عمومى موظف هســتند از ماسک اســتفاده کنند و در 
صورت عدم توجــه به رعایت موازین بهداشــتى برابر 

قانون خودروى متخلف توقیف مى شود».
بر اساس مشاهدات میدانى،   هنوز در بسیارى از اماکن 
عمومى و پرتردد این جزیره   فاصلــه اجتماعى رعایت 
نمى شود و بســیارى از کیشوندان یا مســافران خود را 

ملزم به استفاده از ماسک نمى بینند. از همین رو نیاز به 
سختگیرى و کنترل بیشــتر بر اماکنى مانند فرودگاه یا 

بازارها،   بیشتر از قبل احساس مى شود.
سفرخیز بودن کیش و ورود مســافران از نقاط مختلف 
کشور،  افزایش تعداد مبتالیان به کرونا را در این جزیره، 
محتمل مى کند. بر همین اساس بود که با آغاز شیوع این 
ویروس در کشور و ابتالى 50 نفر به کرونا در اسفندماه 
گذشــته در کیش، تمامى پروازها به این جزیره ممنوع 

اعالم شد.

افزایش آمار ابتال به کرونا در کیش و قشم

بحران در جزایر جنوب
15 تن از شهروندان کنیا به علت نقض مقررات 
منع آمد و شد مربوط به مقابله با ویروس کرونا به 

ضرب گلوله پلیس این کشور کشته شدند.
خبرگــزارى «فرانس پرس» به نقــل از هیئت 
مستقل نظارت بر پلیس گزارش داد که این هیئت 
از زمان اعمال مقررات منع آمد و شد در ماه مارس، 
87 شکایت از اقدامات پلیس کنیا دریافت کرده 
اســت. این هیئت در این ارتباط گزارش داد که 
تحقیقات اولیه اثبات کرده که کشته شدن 15 تن 
و همچنین 31 حادثه دیگر در زمان منع آمد و شد 

در این کشور ناشى رفتار پلیس کنیا بوده است.
روزنامه کنیایى «Star» هــم در این خصوص 
گزارش داده که یک مأمور پلیس این کشــور به 
اتهام کشتن «یاسین حسین مویو» (13  ساله) که 
به هنگام اعمال مقررات منع آمد و شد در بالکن 

خانه ایستاده بوده، بازداشت شده است.

در پى باال گرفتن تنش ها بین چین و استرالیا، دولت 
پکن به شهروندانش توصیه مى کند تا به استرالیا 

سفر نکنند.
دولت چین تبعیض نژادى و خشونت علیه آسیایى ها 
را دستاویزى براى توصیه خود به شهروندانش در 
عدم سفر به استرالیا قرار داده که البته جدیدترین 
تالش بــراى مجازات اســترالیا بخاطــر دفاع از 

تحقیقاتى مربوط به پاندمى کروناویروس است.
در اعالمیه وزارت فرهنگ و گردشگرى چین آمده 
که افزایش واژگان و توهین هاى مربوط به تبعیض 
نژادى و رفتارهاى خشــونت آمیز علیه چینى ها و 
آسیایى ها در استرالیا به دلیل شیوع ویروس کرونا 
دیده مى شود. به همین دلیل، به گردشگران چینى 
توصیه مى شــود تا آگاهى هاى مربــوط به حفظ 
امنیت خود را مدنظر قرار دهند و از سفر به استرالیا 

اجتناب کنند.
اســترالیا در میان کشورهایى اســت که به دنبال 
تحقیقــات بین المللــى دربــاره منشــأ  پاندمى 
کروناویروس و واکنش به آن است. پکن اما گفته 
این اقدامات علیه استرالیا درباره ممنوعیت واردات 
جو و گوشت گوســاله ربطى به تالش این کشور 

براى انجام تحقیقات ندارد.
سازمان بهداشت جهانى به درخواست ها از سوى 
اکثر کشورهاى عضو براى انجام چنین تحقیقاتى 

متعهد شده است.

پلیس کنیا، ناقضان 
مقررات کرونا را 

کشت!

چین استرالیا را 
تنبیه کرد!

قدرت ویروس کرونا در کشور کم نشده است 
رئیس اداره مراقبت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى گفت: در پاساژهاى ویروسى، 
احتمــال کاهش قدرت ویــروس وجــود دارد، اما هیچ 
شواهدى در مورد کاهش قدرت ویروس کرونا در شرایط 

فعلى نسبت به اسفند ماه وجود ندارد. 
حسین عرفانى اظهار کرد: موج فعلى بیمارى در کشور، 
موج اول بیمارى اســت و هنوز این موج را پشــت سر 
نگذاشــتیم. با توجه به پهناورى کشور، اینکه هر کدام از 
نواحى در کدام قســمت موج اول قرار گرفته اند، تفاوت 
دارد. وى روز شنبه در نشست خبرى ویدیوکنفرانس که 
از وزارت بهداشت برگزار شد درباره موج ویروس کرونا در 

فصل پاییز به همراه آنفلوآنزاى فصلى گفت: این احتمال 
وجود دارد که با شروع فصل سرما و پاییز، با افزایش موارد 
ابتال به ویروس کرونا درگیر باشــیم. در این صورت هم 
آنفلوآنزاى فصلى و هم کووید-19 فصلى وجود خواهد 
داشت تا راهکارهاى مبارزه با این بیمارى از جمله واکسن 
در دسترس باشد. از طرفى امسال امید بستن به دسترسى 

به واکسن کووید- 19 واهى است.
عرفانى اظهار کرد: در هفته هاى گذشته شاهد این بودیم 
که بنا بر دالیلى، موارد ابتال به کووید- 19 در کشور رو به 
افزایش بوده و مقدارى از آن به کمتر شــدن حساسیت 
مردم در رعایت موارد بهداشتى و پیشگیرى بر مى گردد . 

اگر اصول بهداشتى رعایت شود، در مدت زمان کوتاهى 
مى توان این همه گیرى را کنترل کــرد. باید این باور را 
داشته باشــیم که همه گیرى کووید- 19 یک واقعیت 

عینى است و وجود دارد.
عرفانى گفت: اگر ســفرها به ســفرهاى ضرورى براى 
رفع مشــکالت کاهش پیدا کند با اینکه خانواده را سوار 
ماشین کرده و بى جهت به سفر برویم و نکات بهداشتى 
را رعایت نکنیم، متفاوت است. همه ما در معرض خطر 
ابتال قرار داریم. خطــر ابتال ممکن اســت با عوارضى 
مثل کم شــدن ظرفیت تنفســى و احتمال فوت همراه 

باشد.

آرمان کیانى
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گیالس این میوه خوشمزه تابستانى فواید بى شمارى دارد. گیالس 
منبع عظیمى از انواع ویتامین ها و مواد عالى است که در طب سنتى 
کاربرد زیادى دارد، این میوه داراى طبع ســرد و  تر و حاوى آب، 

پروتئین، فیبر، چربى، قند، آهن، کلسیم و گوگرد است. 
یک فنجان گیالس حاوى 90 کالرى و سرشــار از فیبر، پروتئین 
و ویتامین هاى A و C اســت. مصرف این میوه به افزایش فعالیت 
آنتى اکسیدانى در بدن کمک مى کند و مطالعات بالینى محققان 
دانشگاه میشیگان این را ثابت کرده است. فراتر از خاصیت آنتى 
اکسیدانى، این میوه منبع طبیعى مالتونین است، یعنى هورمونى 

که چرخه خواب و بیدارى را در بدن تنظیم مى کند.
کمک به بهبود ورم مفاصل و بیمارى هاى التهابى:

 مصرف منظم گیالس به کاهش ســطح اکســید نیتریک که با 
استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید در ارتباط است، کمک مى کند. 
رابطه بین مصرف گیالس و کاهش حمالت نقرس نیز به اثبات 
رسیده است. چون مقدار اسید اوریک را که در نقرسى ها باالست، 
کاهش مى دهد. اسید اوریک یک ماده زاید و دفعى است که در اثر 
هضم و جذب مواد غذایى در بدن به وجود مى آید و اگر مقدار آن 
در بدن افزایش یابد، به کریستال هایى در مفاصل تبدیل مى شود 

و درد و تورم را در آن قسمت ایجاد مى کند.
سطوح پایین تر قند خون در افراد دیابتى: 

گیالس حاوى آنتوسیانین است؛ یک رنگدانه طبیعى که خواص 
درمانى متعددى دارد از جمله اینکه منجر به افزایش تولید انسولین 
به میزان 50 درصد مى شود و کنترل بهتر قند خون را به دنبال دارد. 
قند گیالس براى افراد دیابتى مضر نیست، چون از نوع سوربیتول 
اســت که 70 درصد آن در بدن بدون اینکه تبدیل به گلوکز شود، 

صرف تولید انرژى مى شود.
کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى: 

گیالس مزایاى ســالمت قلب و عروق را به دنبال دارد و درست 
مانند دارو هاى تجویز شده براى کمک به تنظیم چربى و قند خون 
در بیماران مبتال به سندرم متابولیک عمل مى کند. مصرف منظم 

گیالس همچنین خطر ابتال به سکته مغزى را کاهش مى دهد.
کمک به کاهش خطر ابتال به سرطان روده بزرگ:

فیبر موجود در گیالس خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را کاهش 
مى دهد. مصرف منظم گیالس به دلیل وجود فیبر فراوان با کاهش 

و کنترل وزن نیز در ارتباط است.
کمک به بهبود حافظه:

گیالس منبع خوبى از آنتوســیانین براى بهبــود حافظه و بهبود 
عملکرد حرکتى است.

پیشگیرى از پیرى زودرس: 
آنتى اکسیدان هاى موجود در این میوه جلوى عمل رادیکال هاى 
آزاد را در بدن مى گیرند. رادیکال هاى آزاد مولکول هاى ناپایدارى 
هستند که با حمله به سلول هاى ســالم بدن، باعث تخریب آنها 
مى شوند. تخریب سلولى توســط رادیکال هاى آزاد، باعث ایجاد 

استرس اکسیداتیو در بدن و پیرى زودرس سلول ها مى شود.
خواب خوب شبانه: 

مالتونین موجود در گیالس براى تنظیم ســاعت داخلى بدن و 
چرخه خواب و بیدارى مفید است. خوردن یک فنجان گیالس در 

روز به بهبود خواب شبانه کمک مى کند.
پیشگیرى از پوسیدگى دندان: 

عصاره گیالس یک ضد باکترى علیه فســاد و پوسیدگى دندان 
است. در بررسى ها مشاهده شــده که عصاره گیالس سیاه تا 89 
درصد فعالیت آنزیم هاى عامل تشــکیل پالك دندان را متوقف 

مى کند.
 کمک به کاهش وزن:

آلبالو و گیالس داراى کالرى و چربى کمى هستند و مقدار زیادى 
آب دارند. تحقیقات نشان داده که افزایش مصرف آب سطح انرژى 
و متابولیسم بدن را افزایش مى دهد، در نتیجه انرژى بیشترى در 
بدن مى سوزد. بســیارى از افراد اثرات مفید میوه هایى مثل آلبالو 
و گیالس را کــه داراى آب زیادى هســتند، در کاهش وزن خود 

مشاهده کرده اند.
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آخرین تحقیقات نشــان دهنده این اســت که باال رفتن از پله یکى از 
بهترین راه ها براى سوزاندن کلى کالرى و تقویت قلب است! بر طبق 
یک تحقیق انگلیسى، باال رفتن از پله ها با کاهش ریسک بیمارى هاى 
قلبى ارتباط مستقیم دارد. آنطور که گفته شده، شخصى که داراى اضافه 
وزن است، مى تواند به واسطه باال رفتن از پله هاى دو طبقه، در هر روز، 

به مدت یکسال حدود 6 کیلو وزن کم کند.
به نظر مى رسد که فقط فعالیت هاى شدیدى همچون کشیدن وزنه با 
طناب و دوى سرعت مى توانند بیشتر از باال رفتن از پله در یک دقیقه 
کالرى بســوزانند! باال رفتن از پله به طور منظم، مى تواند یک ورزش 

مفید و یک تمرین کاردیوى قوى به حساب بیاید.
بیشتر کالرى بسوزانید

باال رفتن از پله، بزرگ ترین گروه عضالت بدن شما را به کار مى گیرد 
تا بتوانید به طور مکرر و قدم به قدم وزن بدنتان را باال بکشید. به عالوه 
استفاده از عضالت براى حمل وزن بدن در باال رفتن از پله، در مقایسه 

با دویدن بسیار بیشتر است.
تمرینات کاردیوتان را تقویت کنید

باال رفتن از پله بالفاصله ضربان قلب شــما را افزایش مى دهد، بدین 
جهت یک تمرین کاردیوى خوب هم به حساب خواهد آمد.

قدرت عضالتتان را افزایش دهید
باال رفتن از پلکان یک راه عالى بــراى افزایش قدرت عضالت اصلى 

بدن شماست.
خوش اندام کنیدبدنتــان را ســفت و 

تمام عضــالت بزرگ همچنیــن ایــن حرکت، 
ســرینى بــدن شــما همچــون  ماهیچــه 
همسترینگ، ماهیچه بــزرگ، ماهیچــه هاى 
را به کار وا داشته و چهارسر رانى و ساق پایتان 

سفت و خوش به همین جهت بدن شــما 
اندام خواهد شد.

یک تمرین کم فشار
ن نیازى نیســت تا در بــاال رفتن از  پلــکا
روز یک عرقتان در بیایــد! تنها چند پله در 
زد!تمرین خوب را برایتان رقم خواهد 

باال رفتن از پله را 
به ورزش تبدیل کنید!

یک متخصص درد گفت: آقایان بیشتر از خانم ها در معرض 
خطر بیرون زدگى دیسک کمر قرار دارند.

مجید حیدریان، متخصص درد درباره اهمیت تشــخیص 
نشانه هاى بیرون زدگى دیسک کمر، همچنین درمان سریع 
و به موقع آن اظهار کرد: بیرون زدگى دیسک کمر عالئم 
و نشانه هاى مختلفى دارد. معموًال درد در ناحیه کمر بوده 
که با احساس خشکى و انتشار این نوع درد به نقاط تحتانى 
ظاهر خواهد شــد. دیسک ها به دو دســته حلقه دیسک 
(آنولوس فیبروزوس) و دیگــرى (نوکلئوس پولپوزوس) 

تقسیم مى شوند. 

او افزود: معموًال آقایان بیشــتر از خانم ها در معرض خطر 
بیرون زدگى دیســک کمر قرار دارند. ســن شایع ابتال به 
این بیمارى حدود 30 تا 50 سالگى اســت، زیرا در سنین 
کمتر معموًال آب اطراف دیسک ها هنوز خشک نشده اند. 
همینطور در ســن باالتر هم معموًال حجم زیادى از آن از 
بین رفته و بیرون زدگى قابــل توجهى رخ نخواهد داد. اما 
اگر فشارهاى فیزیکى نامناسبى به فرد وارد شود مى تواند 

آسیب هاى جدى رخ دهد.
حیدریان تصریح کرد: انجام حرکات یا عدم وجود اطالعات 
کافى در مورد نحوه و شــدت اجراى آنها در باشــگاه هاى 

بدنسازى مى تواند آسیب رسان باشد. عوامل تأثیرگذارى 
مانند ســقوط از ارتفاع یا تصادف مى توانند آســیب هاى 
جدى بر روى ستون فقرات فرد وارد کنند. احساس گزگز و 
مورمور و بى حســى که در یک یا هر دو پا اتفاق مى افتد از 
نشانه هاى آن خواهد بود. همچنین درجاتى از سردى و درد 
یا حتى گرفتگى عضالنى از عالئم بیرون زدگى دیســک 

کمر هستند.
او افزود: کمى عجیب به نظر مى رســد، اما مصرف سیگار 
هم در بروز این بیمارى مؤثر است. افراد سیگارى با فشار 
فیزیکى کمترى دچار بیرون زدگى دیسک کمر خواهند شد 

زیرا این افراد زودتر از دیگران آب اطراف دیسک خود را از 
دست مى دهند. 

این متخصص درد گفــت: این عالئم بایــد جدى گرفته 
شوند. تشــخیص به موقع بیرون زدگى دیسک، درمان را 
ســاده تر خواهد کرد. به همین دلیل اگر مراجعه به پزشک 
با تأ خیر انجام نشود، مى توان راه را براى یک درمانى ساده 
و بدون عارضه هموار کرد. درمان طیف وســیعى دارد؛ از 
درمان هاى دارویى و ورزش گرفتــه تا انجام جراحى هاى 
مداخله اى که از راهکارهاى ساده به رفع این عارضه کمک

 مى کند.

یک متخصص پوست، مو و زیبایى درخصوص احتمال انتقال 
ویروس کرونا از طریق پوســت و موى افرادى توضیحاتى را 

ارائه کرد.
هدى عین اللهى اظهار کرد: خطر ویروس کرونا براى افرادى 
که در محیط هاى مختلف کار مى کنند، متفاوت است. افراد 
به دو دسته کلى تقسیم مى شوند و دســته اول کادر درمان و 
افراد شاغل در بیمارستان ها هستند. دسته دیگر شامل افراد 
متفرقه اى است که در اجتماع مشغول به کار هستند. افرادى 
که در بخش هاى خاص بیمارستان فعالیت دارند باید بدانند که 
ذرات معلق ویروس کرونا براى چند ثانیه هم که شده مى تواند 
براى فرد خطرناك باشند. یکى از خطرات آن نشستن ذرات 
معلق ویروس بر روى موى فرد است که درصورت لمس موها 

توسط فرد امکان انتقال کرونا ویروس به او وجود دارد.
او در ادامه با بیان اینکه ویروس کرونا مى تواند هنگام عطسه و 
سرفه 2 الى 4 متر پرتاپ شوند، افزود: زمانى که در مکان هایى 

مانند مترو یا اتوبوس حضور پیدا مى کنیم با یک عطســه یا 
سرفه ذرات ویروس کرونا مى توانند به راحتى بر روى موهاى 
فرد قرار گیرند. به همین دلیل اســت که تأکید مى شــود در 
مکان هاى عمومى حتماً ماسک زده شود. با بازگشایى بسیارى 
از مشاغل نباید تصور کرد که اوضاع به حالت عادى بازگشته 
است، بلکه باید مراقبت هاى فردى شدیدترى را نسبت به قبل 

اعمال کنیم. 
 عین اللهى گفت: ویروس کرونا یا همان کووید-19 از پوست 
سالم عبور نخواهد کرد. اما زمانى که پوست آسیب دیده باشند، 
حتمًا ویروس از این طریق منتقل خواهد شد. احتمال انتقال 
کرونا در بسیارى از بیماران که ضایعات پوستى دارند ممکن 

است با قطع کردن دارو افزایش یابد.
او در ادامه افزود: تظاهرات پوســتى کرونا متفاوت اســت، 
برخى عالئم به صورت کهیر هاى موضعى و ضایعات پوستى 
شبیه به مخملک و ضایعاتى مانند سرمازدگى و خون مردگى 

گزارش شده است. اما باید گفت این عالئم در تعداد کمى از 
افراد ممکن است بروز کند. 

پژوهشگران اتریشى در پژوهش جدید خود، ارتباط میان اشتها و میزان غذا خوردن هر فرد را با احساسات 
منفى او مورد بررسى قرار دادند.

شاید خوردن یک ظرف بزرگ پر از بستنى پس از یک اتفاق ناراحت کننده، واکنش پیش پا افتاده اى 
باشد، اما حقایقى وجود دارند که خوردن را به عنوان یک واکنش در برابر احساسات منفى تأیید 

مى کنند. خوردن عالوه بر واکنش نسبت به اســترس، در زنده ماندن، لذت و راحتى نیز نقش 
دارد، اما این نوع از پرخــورى عاطفى که در واکنش به احساســات منفى صورت مى گیرد، 

مى تواند یک عامل خطر براى بروز اختالل در خوردن از جمله «پرخورى عصبى» باشد.
«ربکا اسکنپر»،  پژوهشگر دانشگاه زالتسبورگ اتریش و از نویسندگان این پروژه گفت: حتى 

اگر شاخص توده بدنى فرد سالم باشد، پرخورى عاطفى مى تواند براى او مشکل ایجاد کند.
اسکنپر و همکارانش در این بررسى دریافتند کسانى که به پرخورى عاطفى دچار هستند، در 

مقایسه با کسانى که احساسات آنها خنثى اســت، واکنش اشتهایى قوى ترى دارند و هنگامى 
که احساســات منفى را تجربه مى کنند، غذا خوردن به نظر آنها لذت بیشترى دارد. از سوى دیگر، 

شرکت کنندگانى که محدودیت غذایى داشتند، در شــرایط منفى، توجه بیشترى به غذا نشان دادند؛ 
اگرچه این موضوع تأثیرى بر اشتهاى آن ها نداشــت و تغییر قابل توجهى میان شرایط عاطفى منفى و 

خنثى مشاهده نشد.

بیرون زدگى دیسک کمر در کمین مردان

ویروس کرونا از طریق پوست و مو هم منتقل مى شود؟ احساسات منفى شما را چاق مى کند!

شما هم مثل بســیارى از مردم وقتى دردهاى بدنى 
گریبان گیرتان مى شــود، احتماًال به سراغ مسکن و 
کیسه آب گرم مى روید. اما یک کارشناس بیان کرده 
چیز دیگرى هم هست که با استفاده از آن مى توانید 
دردهاى خفیف بدنى، به خصوص در ناحیه  گردن را 
تسکین دهید. سیب زمینى شاید همان چیزى باشد 
که بتواند به بدن شــما کمک کند. بله ماجرا کامًال 
جدى است! این کارشناس اخیراً گفته سیب زمینى 
مى تواند عضالتى که بعد از مــدت طوالنى تحت 
فشار قرار گرفتن، آسیب دیده اند را «به حالت اولشان 

برگرداند».
این پزشک گفته: از زمان شــروع قرنطینه به علت 
شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش مراجعه کنندگانى 
با مشکالت گردنى و میگرن مرتبط با خشکى گردن 
بوده ایم. این مشکل به نحوه  قرارگیرى پشت مربوط 

مى شود.
وقتى به صفحه  یک وسیله  الکترونیکى نگاه مى کنید، 
اگر نگاه تان مســتقیم رو به جلو باشد مشکلى پیش 
نمى آید. اما اگر نگاه تان به پایین باشد، یعنى همان 
کارى که هنگام کار با لپ تاپ انجام مى دهید، اتفاقى 
که مى افتد این است که سر کم کم به جلو خم مى شود 

و این مسئله فشار زیادى به پشت وارد مى کند.
این مسئله اغلب مى تواند باعث یک حس سوزش 
در ماهیچه هــاى ذوزنقــه اى شــود و روى دیگر 
عضالت گردن، ســتون فقــرات و عصب ها تأثیر 

بگذارد.
این کارشناس در ادامه درباره  اینکه چطور با دو عدد 
سیب زمینى مى توان به حل این مشکل کمک کرد 
توضیح داد: توپ تنیس براى این مورد بســیار مفید 
است، اما بیشــتر مردم در خانه توپ تنیس ندارند. 
پس ســیب زمینى پخته هم مى تواند کمک کننده 
باشد.کافى است سیب زمینى ها را با چسب نوارى به 
هم ببندید و صاف روى زمین دراز بکشید. بعد سیب 
زمینى ها را پشت سر، پایین آن بگذارید. بعد گردن 
خود را شــل کنید. این کار کمک مى کند گردن به 
حالت اول خود برگردد و ماهیچه ها شل شوند. این 

کار خیلى مؤثر است.
او در ادامه افزود: این یک کار خیلى ساده و تأثیرگذار 
است که مردم مى توانند آن را در خانه براى کم کردن 
تنش گردن و فشارى که پیرامون آن وجود دارد انجام 

دهند. 

درمان گردن درد و میگرن با سیب زمینى

عضو ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: ویروس کرونا از 
طریق دست آلوده و تماس با سطوح پوست صورت 
به سرعت قابل انتقال اســت و افراد به هیچوجه به 

صورت خود دست نزنند.
مسعود مردانى افزود: از طریق دست آلوده، تراوش 
ویروس کرونا در سطوح پوست صورت زیاد است و به 
سرعت به نقاط بینى، چشم و دهان مى رسد، به عبارت 
دیگر دســت آلوده داراى میلیاردها ویروس است و 
وقتى ناخودآگاه به صورت خود دست مى زنیم ممکن 

است به چشم، دهان و یا بینى نفوذ یابد. 

وى ادامه داد: به همین دلیل به مردم توصیه مى کنیم 
به طور مرتب دست هاى خود را ضدعفونى کنند و یا 
با آب و صابون شستشو دهند، اگر روزى 12 بار این 
کار را انجام دهند از ابتال بــه کرونا در امان خواهند

 بود.
این فوق تخصص بیمارى هاى عفونى ادامه داد: افراد 
حتماً  هنگام خروج از منزل ماسک بزنند و اگر عطسه 
کردند، ماسک را داخل سطل زباله بیاندازند و ماسک 
جدیدى را استفاده کنند زیرا انتقال ویروس کرونا از 

بیرون از ماسک نیز وجود دارد.

کرونا در ایران بیشتر از چه طریقى 
انتقال مى یابد؟

یک متخصص
خطر بیرون زد
مجید حیدریان
نشانه هاىبیر
و به موقع آن
م و نشانه هاى
که با احساس
ظاهر خواهد
(آنولوس فیبر
تقسیم مى شو

کاهش خطر
گیالس مزایاى ســ
مانند دارو هاى تجوی
مبتالبهدر بیماران مبتال به بیماران مرارابیمبیمدردردر البهالبهبتالبتالنمن

احساسات  ن غذا خوردن هر فرد را با

ننده، واکنش پیش پا افتادهىىى اى
برابر احساسات منفى تأیید 

ن، لذت و راحتى نیز نقش 
 منفى صورت مى گیرد، 

رى عصبى» باشد.
ن این پروژه گفت: حتى 

ى او مشکل ایجاد کند.
عاطفى دچار هستند، در 

 قوى ترى دارند و هنگامى 
ت بیشترى دارد. از سوى دیگر، 

غذا نشان دادند؛  وجه بیشترى به
جهى میان شرایط عاطفى منفى و 

مى کند!

ى توانند آن را در خانه براى کم کردن 
شارى که پیرامون آن وجود دارد انجام 
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با دویدن بسی
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگرى! آینده نگرى! و استقامت! استقامت! 
آنگاه، بردبارى! بردبارى! و پرهیزکارى! پرهیزکارى! براى هر کدام از 
شما عاقبت و پایان مهلتى تعیین شده، با نیکوکارى بدانجا برسید. همانا پرچم 
هدایتى براى شما برافراشتند، با آن هدایت شوید و براى اسالم نیز هدف و 
نتیجه اى اســت به آن دسترســى پیدا کنید و با انجام واجبات، حقوق الهى را 
ادا کنید که وظایف شما را آشکارا بیان کرده و من گواه اعمال شما بوده و در 

روز قیامت از شما دفاع مى کنم و به سود شما گواهى مى دهم. 
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با تشکر فراوان از زحمات جبران ناپذیر مدیریت محترم دبستان: سرکار خانم محقق، معاون آموزشى: خانم یعقوبى، معاون پرورشى: خانم علیخانى، معاون اجرایى: خانم دادرس، آموزگاران پایه اول، خانم ها:بیگى- میرزاخانى، آموزگاران پایه دوم، خانم ها: رضایى - 
حقیقیان، آموزگاران پایه سوم، خانم ها: باتقوا - شعبانى،آموزگاران پایه چهارم خانم ها: احمدى -نورى،آموزگاران پایه پنجم،خانم ها: رحیمى - ابراهیمى، آموزگاران پایه ششم، خانم ها: رسولیان- یاراحمدى، مربى بهداشت: خانم الهى دوست، مربى ورزش، 

خانم ها:مرادى- شاهسوند، و با تشکر از نیروى خدماتى: آقاى بیاتى.

دانش آموزان ممتاز و ستارگان درخشان از دبستان فدك1
سال تحصیلى 1398-99

مبینا غفورى

ترانه موسوى فاطمه زهرا 
نیرومند

هستى بازوکار سودا جمالى

آویسا شفیع زاده

هستى مهدیخانىرها عباسى

ستایش نقوى

آنیا بادمهره

الهه همامى

رویا فیضىیوکابد عامرى

یلدا مهربان 

آیناز نیکدل رقیه ظهیرى پور یکتا کریمى ستایش چاهکى

یگانه فریدونىبهار رسول زاده 

آوین باحیدرى

ماهک مقدسیان

رکسانا قدمیان

فاطمه رضایى 
فائزه زاهدىاردبیلى

زهرا دارم ویستا شیرانى پورآیه بغالنى پرنیا توفیقىساره طهماسبى

یسنا مهربان

سارینا ملیانى

فاطمه فرجى

یکتا عمرانى

النا قاسمى

مهرناز خدارحمىعسل علیدادى

عسل رپو

درسا خسرجى 
اصل

ستایش قالوند

آندیا بهرامى

مهدیس پروانه

ساره استاد زاده

آیسان صفرنژاد

حدیث حق شناس

آوا حسین زاده

آوا فتاحى

دریتا رحیمى

آال استکى

ثمین الرى

نرگس توکلى

باران مؤید

فاطمه زهرا 
ظهیرى پور

سارا مکرمى مقدم

آرمیتا صالحى

(شاهین شهر)

دوم
س 

کال

ول
س ا

کال
ول

س ا
کال

وم
س س

کال

جم
س پن

کال

ارم
 چه

س
کال

با تشکر فراوان از زحمات جبران ناپذیر مدیریت محترم دبستان: سرکار خانم فرشته شکوهى، معاون آموزشى: خانم بهیان، معاون پرورشى: خانم وزیرى، آموزگار پایه اول: خانم میرزایى، آموزگار پایه دوم: خانم شیرزادى،
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دانش آموزان ممتاز از دبستان دکتر سعید انصارى 
سال تحصیلى 1398-99

(شاهین شهر)

سارا نورى پور

ترالن قباشى

سوگل ثنایى

الینا سهیلیان

آنیسا پایاب

هستى رجبى

روژان سمیعى

ملیکا قربانى

سالینا آقازاده گلنوش هادى زاده حنانه باقریان

ترانه محمودى

سیده زینب شهرى

مهیا شاه محمدى

ملینا سلیمانى آیسانا عطایى

راحیل فوالدى سارا صاحب کار یکتا طاهریان

هلیا شیرزاد

سوین خسروى

آویسا کریمیان

نیکا نیک فلک

عسل ابراهیمیان

مهان مختارى

ستایش شریفیان


