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با خوردنى ها از کرونا بگذریممراقبت از راه دور بیماران بهبودیافته از کرونا احمد نجفى فیلم جنگى بازى مى کندپرستاران بار سفرشان را بسته اند آه و فغان هاى تمام ناشدنى پرسپولیس سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فایده هاى
شگفت انگیز 

چغندر 

ایجاد گذر تاریخ، از کوه آتشگاه تا منارجنبان
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چه خبر از فروش
 اوراق سلف نفتى؟ 

کیفیت آب زاینده  رود هنوز 
بحرانى نشده است

منع تردد کرونایى 
28600 خودرو را از 
اصفهان بازگرداند

5

استان اصفهان 
نخستین برف پاییزى 

را تجربه کرد

چغندر لزوماً در رژیم هاى غذایى اصلى بسیارى از افراد وجود ندارد. 
اما این سبز ریشه اى منحصر به فرد ممکن است مجموعه اى از 

مزایاى سالمتى را فراهم کند.  چغندر حاوى نیترات است که 
بدن آن را به اکسید نیتریک تبدیل مى کند. اکسید 

نیتریک یک رگ گشاد کننده عروق است که...

بارش بــرف پاییــزى ارتفاعات شهرســتان بویین 
میاندشت را سفیدپوش کرد. رئیس اداره هواشناسى 
فریدن و بویین میاندشت روز گذشته اعالم کرد: میزان 
بارش در دوشنبه شب در بویین میاندشت 0/5 میلیمتر 
و در شهرستان فریدن 0/2 میلیمتر گزارش شده است. 
نوروز ملکى افزود: بارش در ارتفاعات شهرستان بویین 
میاندشت به شــکل برف بوده و میزان آن تا پیش از 
ظهر روز سه شنبه (دیروز) 3 سانتیمتر برآورد مى شود.

در همین حال کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى 
استان اصفهان گفت: بارش باران، رگبار و رعد و برق 
در بسیارى از مناطق استان و بارش برف در ارتفاعات 

اصفهان پیش بینى مى شود...
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تاج سـرتاج سـر
 فوتبال اصفهان  فوتبال اصفهان 
آسمانى شدآسمانى شد

جناب سرهنگ دوست داشتنى جناب سرهنگ دوست داشتنى 
فوتبال درگذشتفوتبال درگذشت

5

مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان در نشست خبرى تبیین پروژه هاى این منطقه خبر داد

پایان تصویربردارى 
آخرین سریال 
سیروس گرجستانى 

نباید در باد این بازى بخوابیم
کاپیتان ذوب آهن مى گوید امسال به دنبال جبران ناکامى هاى فصل 
پیش هستند و تمام تالششان را مى کنند که در رده هاى باالیى جدول 
قرار بگیرند. قاسم حدادى فر، هافبک باتجربه تیم فوتبال ذوب آهن 
در خصوص بازى ذوب آهن مقابل فوالد گفت: پس از وقفه اى که به 
وجود آمده بود و  تغییراتى که در تیم ما صورت گرفت و رفتن بازیکنان 

تیم و آمدن بازیکنان جدید و حضور یک کادر فنى جدید...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برنامه بزرگداشت
 روز 25 آبان اصفهان
 برگزار نمى شود

برگزارى جشنواره «زاینده رود رشته همدلى» 
3

خسته شدیم خسته!خسته شدیم خسته!

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 99/08/20 تا ساعت 10:00 صبح دوشنبه  مورخ 99/08/26 بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 99/08/27 به ترتیب جدول فوق تا ساعت 07:30 صبح روز دو شنبه 
مورخ 99/09/10 بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از طرق ذیل: 
1)ضمانت نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3)گواهى خالص مطالبات قطعى 
تایید شده از سوى شرکت 4)فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شرکت 
توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک 

شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نسل فردا و نصف جهان  بعهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد 

مناقصات تماس حاصل نمایند.
3- اســناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس

 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه در سایت  اینترنتی معامالت توانیر به 
 http://iets.mporg.ir  و در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس   http://tender.tavanir.org.ir آدرس

و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك 

غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت 

اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 
33999818 و  3319189

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان - امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومى دو 
مرحله اي اجرا نماید.

یف
شماره موضوع مناقصه رد

مناقصه
تاریخ بازگشایی 
پاکات مناقصه

ساعت 
بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ سپرده
شرکت درمناقصه 

(ریال)

مناقصه برونسپارى فوریتهاى برق 121 1
1827/991399/09/1008:301,979,000,000و دیسپاچینگ مرکز ، غرب و شمال 

آگهى مزایده عمومى
،D8 شرکت توکا بتن(ســهامى خاص)در نظر دارد یک دســتگاه بلدوزر
یک دستگاه مزدا دوکابین مدل 1381 و تعدادى از تجهیزات مستعمل خود را 
به فروش برساند.متقاضیان محترم مى توانند در تاریخ شنبه 1399/08/24 
از ساعت 8 صبح لغایت 13 بعدازظهر جهت بازدید و همچنین دریافت مدارك 
شرکت در مزایده به آدرس:اصفهان،مبارکه،مجتمع فوالد مبارکه جنب درب 

زرین شهر مراجعه نمایند.
ضمنا جهت کســب اطالعــات با شــماره تلفــن 09133079150 آقاى 

محمد کردنژاد تماس حاصل فرمائید.
شرکت توکا بتن(سهامى خاص)

آگهى استخدام
یک شرکت بزرگ تولیدي (صنعتی ) واقع در حوالی شهر اصفهان ، قصد دارد 
جهت تکمیل کادر مالى خود نسبت به استخدام نیرو بشرح ذیل اقدام نماید از 
واجدین شرایط تقاضا میشود رزومه کاري خود را حداکثر تا 30 آبان ماه به آدرس 

ایمیل officeteh5@gmail.com ارسال نمایند . 
1- مدیر مالی با حداقل ده سال سابقه کار در شرکتهاي تولیدي صنعتی و داراي 

مدرك حداقل لیسانس حسابداري 
2- رئیس حسابداري مالی با حداقل پنج سال سابقه کار در شرکتهاي تولیدي 

صنعتی و داراي مدرك حداقل لیسانس حسابداري 
3-کارشناس ارشد مالی با حداقل سه سال ســابقه کار در شرکتهاي تولیدي 

صنعتی و داراي مدرك حداقل لیسانس حسابداري
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در ماه هاى اخیر به نظر مى رســد نوع یا هدف سرقت ها 
در جامعه تغییر پیدا کرده است. اکنون تعداد قابل توجهى 
از سارقان نه براى تأمین نیازهاى اولیه زندگى شان مثًال 
تهیه غذا و دارو براى خود و خانواده شان بلکه براى پز دادن 

و خودنمایى بیشتر دست به سرقتمى زنند.
سرهنگ داوود سلطانى، معاون سابق مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهى تهران گفت:  در گذشــته ســارقان براى 
امرار معاش و تأمین نیازهاى اولیه زندگى شــان دست 
به ســرقت مى زدند امــا در حال حاضر طــرز فکرها، 
خواســته ها و انتظارات جامعه و به تبع آن نیاز سارقان 
نیز تغییر یافته اســت. به عنوان مثال در 10 یا 15 سال 

گذشته در جاده ها خودروهاى متعددى به فاصله هاى 
کمى در کنار جاده براى تعویض الســتیک ایســتاده 
بودند ولى اکنون با توجه به روز شــدن خودروها دیگر 
چنین وضعیتى را مشــاهده نمى کنیــم، بنابراین نوع 
شــیوه هاى ســرقت و هدف ســارقان نیز تغییر یافته

 است.
سرهنگ ســلطانى اظهار کرد: خانه، مسکن و خرج و 
مخارج سارقان همزمان با رشد جامعه پیشرفت کرده، 
بنابراین طبیعى است که ســارقان نیز به دنبال شیک 
پوشى، رفاه بیشــتر خود و خانواده شــان، خودروهاى 

لوکس و مواردى از این قبیل باشند.

دبیر ستاد توسعه فناورى فضایى و حمل و نقل پیشرفته با 
بیان اینکه پرواز تاکســى هوایى در بهمن ماه قطعى است، 

گفت: اولین پرواز از فرودگاه مهرآباد خواهد بود.
منوچهر منطقى اظهار کرد: پرواز تاکســى هاى هوایى دو 
مشکل داشــت که یکى مربوط به اخذ مجوزها و دیگرى 
مربوط به نحوه استفاده از فرودگاه ها بود. وى ادامه داد: به 
تازگى مجوز تاکسى هوایى از سازمان هواپیمایى کشورى 

اخذ شده است.
دبیر ســتاد توســعه فناورى هاى فضایــى و حمل و نقل 
پیشرفته گفت: براى پرواز تاکســى هوایى باید مسیر پرواز 
از هواپیماهاى تجارى جدا باشــد و روان بودن مسیرهاى 

تاکســى هوایى از نکات پر اهمیت براى پرواز بود که این 
مشکل نیز حل شد.

وى گفت: در حال حاضر 18 شرکت دانش بنیان درگیر پروژه 
تاکسى هاى هوایى هســتند و احتماًال تا 36 شرکت دانش 

بنیان بعد از اولین پرواز با یکدیگر مشارکت خواهند کرد.
وى در پاسخ به اینکه این تاکسى هاى هوایى برنامه ریزى 
پرواز هواپیماهاى دیگر را مختل مى کند یا خیر گفت: شرکت 
فرودگاه ها کل پروازها را تحت کنترل دارد و زمانى که خالى 

باشد این تاکسى هاى هوایى امکان جابه جایى دارند.
وى ادامه داد: همانطور که برنامه ریزى شده بهمن ماه اولین 

پرواز تاکسى هاى هوایى را خواهیم داشت.

افزایش سرقت هاى ُخرد
 بین جوانان بیکار

تاکسى هوایى
 مجوز گرفت

4 سال تا حل مشکل 
   باشــگاه خبرنگاران جوان | محســن 
حاجى میرزایى، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به 
اینکه چه زمان مشکل کمبود معلم در این وزارتخانه 
رفع مى شود، اظهار کرد: برنامه ریزى هایى در این 
مورد داریم که تا ســه تا چهار سال آینده مشکل 
کمبود نیروى انسانى در وزارت آموزش و پرورش 

برطرف شود. 

خداحافظى با بیمه کاغذى 
   آفتــاب نیوز | سرپرســت اداره کل تأمین 
اجتماعى البرز گفت: حذف دفترچه هاى کاغذى 
بیمه  باعث ذخیره سوابق پزشکى بیمار مى شود که 
همین مسئله مى تواند بر فرایند تشخیص و درمان 
دقیق تر تأثیر جدى بگذارد. ابوالحســن قورچیان 
اظهار کرد: با برنامه ریزى هاى صورت گرفته در 
تالشیم تا پایان آذر ماه دفترچه هاى کاغذى بیمه را 
به طور کامل حذف کنیم. وى ادامه داد: بدون شک 
با حذف دفترچه بیمه فرایند ارائه خدمات درمانى به 

بیماران بسیار ساده تر و دقیق تر مى شود.

آغاز فروش 7 محصول
   میزان | ثبت نــام از متقاضیان طرح فروش 
فوق العــاده هفت محصول گروه خودروســازى 
ســایپا که از روز 20 آبان ماه آغاز شده تا 23 آبان 
ادامه خواهد داشــت. محصوالت تیبا صندوقدار، 
تیبا 2، ســایپا 151، چهار مدل نیسان تک سوز و 
دوگانه ســوز خودروهایى هستند که در این طرح 
عرضه مى شــوند. متقاضیان شرکت در این طرح 
مى توانند بــا مراجعه به ســایت اینترنتى فروش 
محصوالت این گروه خودروسازى نسبت به ثبت 

نام خود اقدام کنند.

کاهش مصرف گوشت 
   پانا | على اصغر ملکى، رئیس اتحادیه گوشت 
گوســفندى مى گوید: اســتاندارد سرانه مصرف 
گوشت در ســطح جهان 12 تا 12/5 کیلو در سال 
است که قبًال ســرانه مصرف گوشت در ایران به 
همین میزان بود اما کم کم به دلیل افزایش قیمت، 
کمبود بودجه و کاهش تــوان خرید مردم اکنون 
سرانه مصرف گوشت مردم در ایران به 8 کیلو در 
سال رسیده است. البته ممکن است برخى از مناطق 
مرفه نشین توان بیشترى در خرید گوشت داشته 
باشد و برخى از مناطق محروم توان خرید گوشت 

شان کمتر باشد.

تاریخچه قرمه سبزى!
   روزنامــه خراســان | برخــى معتقدند 
قرمه سبزى دســتکم 5000 ســال قدمت دارد و 
نخستین بار، عشایر ایرانى که هم اهل قرمه کردن 
گوشــت بوده اند و هم از شناخت طعم و خاصیت 
گیاهان به خوبى سررشته داشته اند، قرمه سبزى را 
پختند.آغاز قرمه سبزى، چنان که از اسمش پیداست 
با قرمه کردن گوشت شــروع شد. گوشت یکى از 
مواد غذایى است که به ســرعت فاسد و غیرقابل 
استفاده مى شود به همین دلیل از قدیم االیام براى 
نگهدارى آن تمهیداتى مى اندیشــیدند؛ خشک 
کردن، نمک ســود کردن و البته قرمه کردن. طى 
قرن ها، پلو و دیگر افزودنى هاى خوشــمزه با این 
خورش خوش طعم همدم شد. بنابراین، قرمه سبزى 
دستپخت مادر شــما، با آنچه احتماًال داریوش یا 

کورش هخامنشى خورده اند، تفاوت اساسى دارد!

آخرین وضعیت سپرده ها 
   آفتاب نیــوز | میزان سپرده ها و تسهیالت 
بانکى تا پایان مرداد ماه سال جارى نسبت به سال 
گذشته معادل 36/7 و 35/5 درصد افزایش یافته 
اســت همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط 
به استان تهران با مانده 1677 هزار و صد میلیارد 
تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و 

بویراحمد معادل 7600 میلیارد تومان است.

در سیاست دخالت نمى کنیم
   جمــاران | ســردار على فضلى، جانشین معاونت 
هماهنگ کننده ســپاه پاســداران انقالب اســالمى 
مى گوید: ما هرگز در سیاست دخالت نمى کنیم. چون 
امام عظیم الشأن ما نهى کرده اند و نایب امام زمان(عج)، 
مقام معظم رهبرى هم ما را منع کرده اند در مســائل 
سیاســى ورود پیدا نمى کنیم و بناى ورود نداریم. چون 
ما متعلق به هیچ گروه، جناح و حزبى نیستیم و متعلق به 

مردم، اصل نظام و والیت هستیم.

سینماى عمومى مهمل است!
   فــارس | حسن عباسى، تحلیلگر مسائل سیاسى 
و نظامى مى گوید: رؤیاى ایرانى اسالمى در سینما تنها 
از طریق ســینماى دفاع مقدس نمایانده شده است، لذا 
سینماى استراتژیک ایران در سینماى دینى و سینماى 
دفاع مقدس خالصه مى شــود و اال سینماى عمومى 
ایران امروز به اذعان سینماگران ایرانى، یک سینماى 
ابزورد است؛ ابزورد یعنى مهمل! ســینماى ابزورد، نه 
تنها سینماى استراتژیک نیســت، بلکه سینماى ملى 

هم نیست.

خشم واکسنى «ترامپ»! 
   رکنا | «دونالد ترامپ»، رئیــس جمهور آمریکا از 
دیر اعالم شدن کشف واکســن کرونا از سوى شرکت 
«فایزر»، غول داروسازى این کشور انتقاد کرد. ترامپ 
اعالم کرد: آنها شجاعت نداشتند تا چنین خبرى را قبل 
از انتخابات اعالم کنند. رئیس جمهور آمریکا مدعى شد: 
دموکرات ها و سازمان غذا و دارو نمى خواستند با اعالم 
چنین خبرى در قبل از برگزارى انتخابات زمینه را براى 
پیروزى من فراهم آورند به همین دلیل آن را با پنج روز 

تأخیر اعالم کردند.

حمله به منزل خانم مدیر
   ایسنا | معاون سیاســى اجتماعى فرماندار قشم 
گفت: مدیرکل حقوقى و قراردادهاى ســازمان منطقه 
آزاد قشم مورد سوء قصد افراد ناشناس قرار گرفت. آرش 
نیرومند بیان کرد: منزل «محدثــه رزمجو»، مدیرکل 
حقوقى این سازمان ساعت 3 و 30 دقیقه بامداد دیروز 
سه شنبه (20 آبان ماه) با شلیک سالح ساچمه زنى مورد 
حمله قرار گرفت که خوشبختانه به وى آسیبى نرسید. 
وى ادامه داد: گزارش هاى اولیه حکایت از آن دارد فرد 
یا افراد حمله کننده قصد ترساندن وى را داشته اند و این 
حمله موجب شکسته شدن شیشــه پنجره هاى منزل 

وى شده است.

عجب!
   عصرایران | حشمت ا... فالحت پیشه، کارشناس 
مسائل بین الملل و نماینده سابق مجلس مى گوید: در 
مجلس دهم و در جلســه غیر علنى زمانى که بنده در 
مورد ضرورت تنش زدایى در سیاســت خارجى ایران 
صحبت کردم، چند نفر از نماینــدگان به تریبون بنده 
حمله کردند، آنها افراد محترمى بودنــد، یکى از این 
افراد کسى بود که چندى پیش به دلیل فساد اقتصادى 
بازداشت شد و اتفاقًا کســى بود که بیشتر از همه شعار 

مرگ بر آمریکا مى داد.

شاید «اوباما» سفیر شود!
   آفتاب نیــوز | روزنامه «ساندى تایمز» از قول 
منبعى ناشناس نوشت، شــاید «جو بایدن»، «باراك 
اوباما»، رئیس جمهورى ســابق آمریکا را به نشانه 
تشــکر و قدردانى براى پست ســفیر این کشور در 
انگلیس کاندیدا کند. اقدام بالقوه براى انتصاب اوباما 
به عنوان سفیر ممکن است براى «بوریس جانسون»، 
نخست وزیر انگلیس با توجه به اظهارات غیردوستانه 
قبلى اش در مــورد اوباما، خجالت آور باشــد. «تامى 
ویتور»، سخنگوى ســابق اوباما اخیراً توییتى نوشته 
بود که آنها هرگز اظهارات نژادپرســتانه جانســون 
درباره اوباما و ارادتمندى او به «ترامپ» را فراموش 

نمى کنند.

خبرخوان

یک روزنامه فرانسوى در تحلیلى از اینکه زندگى «دونالد 
ترامپ» پس از کاخ ســفید چگونه مى تواند باشد، چند 

سناریوى مختلف را در این باره مطرح کرد.
روزنامه «ون مینوت» نوشت: حتى اگر همچنان به نتیجه 
انتخابات اعتراض داشته باشــد، دونالد ترامپ باید براى 
ترك کاخ سفید تصمیم بگیرد. اما چه سناریوهایى براى 
او محتمل اســت؟ زندگى او پس از کاخ سفید در بیستم 
ژانویه 2021 شبیه چه خواهد شــد؟ اگر او به طور مرتب 
زندگى پیش از سیاســت خود را یادآورى کند که «من 
چنین زندگى باشکوهى داشتم» کمتر درباره زندگى پس 

از آن وراجى مى کند.
اشتیاق مورد مطالبه او به گلف مى تواند او را ناچار کند تا 
با سختکوشــى فراوان خود به چمن ها مکرر سربزند. در 
هنگامى که شبکه هاى تلویزیونى آمریکا شکست او را در 
روز شنبه اعالم کردند ترامپ در باشگاه گلف استرلینگ 
خود در ویرجینیا که از واشنگتن چندان دور نیست، حضور 
داشــت. با توجه به چهار سال گذشــته تصور تنها یک 
سناریو دشوار به نظر مى رســد: عقب نشینى مخفیانه و 

بى نام و نشان.
«ون مینوت» بــه احتمال راه انــدازى کانال خصوصى 
تلویزیونى توسط ترامپ اشاره مى کند و مى نویسد: ترامپ 
از زمان ورود به کاخ سفید در موارد مختلف تأسف خود را از 
وضعیت «فاکس نیوز» بیان کرده است. 2021 مى تواند 
فرصتى براى شروع باشد اما سرمایه گذارى اولیه مى تواند 

گران تمام شود.
«ون مینوت» همچنین مى نویسد: پس از ترك کاخ سفید 
افق حقوقى دونالد ترامپ مى تواند تا حدود بسیارى تاریک 
باشد. او در نیویورك با دو پرونده مواجه است که مى تواند 
منجر به پیگرد قانونى شود. اولى که جنایى بود و از سوى 
«سایروس ونس» دادستان منهتن آغاز شده که اقدام هاى 

احتمالى در خصوص کالهبــردارى مالیاتى و بیمه اى و 
دستکارى در امور مالى را مورد هدف قرار مى دهد.

پرونده دوم هم که مدتى است  توســط «لتیتیا جیمز»، 
دادستان نیویورك آغاز شده، مى کوشد مشخص کند که 
آیا سازمان او در مورد میزان دارایى هاى خود براى دریافت 

وام و مزیت هاى مالیاتى دروغ گفته است؟ 
«ون مینوت» همچنین این ســناریو را احتمال داده که 
ترامپ پس از چهار ســال دوباره به انتخابات برگردد و 
مى نویسد: او بر خالف سه ســلف خود «باراك اوباما»، 
«جورج دبلیو بوش» و «بیل کلینتون» نتوانســت دوره 

دوم ریاست جمهورى را از آن خود کند. در این انتخابات 
با رکورد مشارکت 70 میلیون (در مقابل 74 میلیون «جو 
بایدن» انتخابات 2020) رأى به دســت آورد. بنابراین 
مى تواند نسبت به اینکه در کانون مناظره ها باقى بماند 

وسوسه شود.
به لحاظ تئوریک چیزى نمى تواند مانع از این شود که او 

چهار سال دیگر شانس خود را امتحان نکند. 
«ون مینوت» از ســفر جاده اى همراه بــا «مالنیا» یا 
مهاجرت هم به عنوان دیگر گزینه براى سناریوى احتمالى 
زندگى ترامــپ پس از خروج از کاخ ســفید نام مى برد و 

مى نویسد: او در ماه ژوئن در کاخ سفید با لحنى طنزگونه 
از احتمال سفر جاده اى با همسرش مالنیا ترامپ نام برد 
و گفت: شــاید من با بانوى اول به نیویورك بروم. فکر 
مى کنم یک خودروى مسافرتى مى خرم و با بانوى اول 

سفر مى کنم.
این روزنامه فرانســوى در عین حال نوشت: یک گزینه 
افراطى تر مى ماند. ترامپ در تحقیرى که گمان مى کرد 
شکســت در برابر «جو خواب آلود» اســت گفت: «من 
احســاس خوبى نخواهم داشت. شــاید مجبور به ترك 

کشور شوم.»

پیش بینى یک روزنامه فرانسوى از آینده رئیس جمهور شکست خورده آمریکا 

زندگى «ترامپ» بعد از خروج از کاخ سفید 

مردى که با تبلیغ ویژگى هاى ظاهرى و رفتارى خود 
در فیسبوك به دنبال همســر دوم مى گردد، خبرساز 

شده است.
در سال هاى اخیر در فیســبوك با صفحات زیادى از 
اعالمیه هاى ازدواج روبه رو مى شــویم که به شکل 
پیچیده اى از خواستگارى اشــاره دارد. برخى از آنها 
دفاتر تخصصى ازدواج را نشان مى دهند، اما آنچه قبًال 
با آن روبه رو نشــده ایم این است که کسى تقاضاى 
ازدواج براى همسر دوم شدن مى دهد. برخى این تقاضا 
از طریق این کاربر فیسبوك را بهانه اى براى افزایش 

تعداد دنبال کنندگان مى دانند.
این اطالعیه بسیار مختصر و مفید بود و همه شرایط 
را مشــخص مى کرد: «همســر دوم مورد نیاز است. 
مشخصات او در سنى بین 30 تا 40 سال، براى یک 
مرد متأهل که کار او تجارت اســت. او خوش تیپ و 

ورزشکار و تحصیل کرده است.» 
هفت روز بعد از انتشار این پســت یکى از کاربران از 

طریق چت شخصى با او ارتباط برقرار کرد تا راز این 
پست او را متوجه شود. وى به این متقاضى توضیح داد 
که نامش «احمد.م» 39 ساله، فارغ التحصیل دانشکده 
هنر و دارنده فوق لیسانس تاریخ و دیپلم روانشناسى 
تربیتى و دیپلم مطالعات اسالمى اســت. او در مورد 
وضعیت تأهل و دلیل جستجوى همسر از این طریق، 
گفت: من متأهل هستم و بچه دارم و مى دانم که شما 
راضى نخواهید شــد، اما زن اول من این موضوع را 

پذیرفته است و من او را متقاعد کردم.
وى در مورد نظرات مخالــف دنبال کنندگان صفحه 
خود گفت: بــراى درك این موضــوع باید افق هاى 
دید خود را گســترش دهد چون من چیز اشــتباه یا 
ممنوعى نمى خواهم؛ من مى خواهم خانه و خانواده ام را 
گسترش بدهم. او در مورد رسیدن به هدف خود در این 
صفحه گفت: تاکنون بیشتر کسانى که با من تماس 
گرفته اند متعجب بودنــد و هیچکس این موضوع را 

جدى نگرفته است.

به همسر دوم نیازمندیم!

براساس داده هاى لحظه اى مرکز آمار ایران، تعداد 
جمعیت کشور بیش از 84 میلیون نفر است که طبق 
استانداردهاى بهداشت و درمان باید 400 هزار پرستار 
در مراکز درمانى و بیمارستانى کشور مشغول به کار 
باشند، اما تنها حدود 150 هزار پرستار در کشور وجود 
دارد و پرستاران مشــغول به کار در شرایط کرونایى 
فشــار کارى ســه برابرى را تحمل مى کنند. این در 
حالى است که در سال گذشته مبلغ کارانه ماهانه یک 
پرستار 800 هزار تومان بود اما دولت این مبلغ را براى 

تسویه چهار ماه کارانه پرداخت کرده است.
تعداد کم پرستاران و طبیعتًا فشار کارى باال، موجب 

شده که در شرایط کرونایى  35 هزار پرستار به کرونا 
مبتال شود. اما بیمارى، قرنطینه، مشکالت جسمى 
و... همه  ماجرا نیست، برخى از پرستاران به علت فشار 
کارى مجبور به ترك کار شده اند. برخى دیگر نیز به 

فکر مهاجرت افتاده اند.
شــریفى مقدم، دبیرکل خانــه پرســتار در این باره 
مى گوید: در داخل کشور از پرستارها حمایت نمى شود، 
مشوق هاى درآمدى وجود ندارد، فشار کارى باالست، 
تعداد پرســتاران نســبت به جمعیت خیلى کمتر از 
استاندارد جهانى است. اما مشوق هاى مالى و حمایتى 
براى پذیرش پرستار از کشورهاى دیگر باالست و در 
شرایط کرونایى هم بیشتر شده. حتى قوانین مهاجرت 
در برخى از کشورها تسهیل شــده و براى پرستارى 
کردن از بیمار کرونا میزان حقوق پرداختى در خارج 
از کشور بسیار باالست. طبیعى است که پرستاران ما 

هم به فکر مهاجرت مى افتد.
به گفته او، اقدام به مهاجرت پرســتاران نسبت به 
سال گذشته پنج برابر شده. اگر در سال گذشته 50 
نفر قصد مهاجرت داشتند، امســال 250 نفر براى 
مهاجرت اقــدام مى کنند. 50 هزار پرســتار بیکار 
داریم که طبیعتًا در بین این گروه اقدام به مهاجرت 

بیشتر است.

پرستاران بار سفرشان را بسته اند

فریدون عباســى دوانى، رئیس کمیســیون انرژى 
مجلس درباره آخرین وضعیت انتشار اوراق سلف نفتى 
اظهار کرد: موضوع اوراق ســلف قبل از اینکه جایى 
مطرح شده باشد و یا در این زمینه اتفاق نظر و یا کار 
کارشناسى صورت گرفته باشد به عنوان طرح گشایش 

اقتصادى مطرح شد اما جزئیات آن اعالم نشد. 
وى افزود: موضوع در یک کارگروه متشکل از رؤساى 

کمیسیون هاى اقتصادى مجلس و با حضور نمایندگان 
دولت بررسى شد اما در نهایت نتیجه اى از آن گرفته 
نشد و ظاهراً کًال توســط رئیس جمهور از دستور کار 

خارج شده است. 
رئیس کمیسیون انرژى مجلس گفت: رئیس جمهور 
وعده گشایش داد، اما جزئیات آن را اعالم نکرد و خود 

ایشان باید جزئیات را توضیح دهند. 
وى توضیح داد: طبق گفته رئیس جمهور اوراق سلف 
به میزانى در این دولت به فروش برسد و تحویل نفت 
را به دولت بعدى موکول کرد، مجلس با اصل موضوع 
موافقت کرد که تا حدى کار انجام شود اما بنا به اتفاق 
نظر در مجلس، تحویل نفت نیــز نباید به دولت بعد 
حواله شــود در دولت فعلى باید به خریداران تحویل 

داده شود.
عباسى دوانى ادامه داد: با توجه به اعالم نظر مجلس 
در خصوص نحوه و زمان تحویل نفت، رئیس جمهور 
این برنامه را از دستور کار خارج کرده و از ادامه موضوع 

صرفنظر کردند.

چه خبر از فروش اوراق سلف نفتى؟ 

رئیس کل دادگسترى استان گلستان از آغاز رسیدگى 
به پرونده افرادى خبر داد که با استفاده از کارت هاى 
بازرگانى اجاره اى، صد میلیارد تومــان فرار مالیاتى 

کرده اند.
هادى هاشمیان گفت: متهم این پرونده، براى افراد 
بى بضاعــت کارت بازرگانى مى گرفــت و در ازاى 
پرداخت 200 تا 500 هزار تومــان این کارت ها را از 
آنان مى گرفت که تعدادى را به بازرگانان اجاره مى داد 
و با تعدادى هم خودش اقدام بــه واردات و صادرات 

کاال مى کرد.
وى بیان کرد: این فرد در یکســال با استفاده از صد 
کارت بازرگانى، صد میلیارد تومان فرار مالیاتى داشته 

است. سه متهم با شکایت اداره کل امور مالیاتى استان 
و با تالش اداره کل اطالعات استان شناسایى و هم 
اکنون دستگیر شــده اند و این پرونده هم اکنون در 

دادسراى گرگان در حال رسیدگى است.
رئیس کل دادگســترى گلســتان با بیان اینکه همه 
عواقب قانونى و تجارى کارت هاى بازرگانى بر عهده 
صاحبان این کارت هاست، گفت: افراد مراقب باشند و 
براى اینکه به دردسر نیافتند، کارت هاى بازرگانى خود 

را در اختیار دیگران قرار ندهند.
به گفته وى بى خبرى از موضوع کالهبردارى و یا سوء 
استفاده از کارت هاى بازرگانى که به نام افراد است، از 

آنان سبب مسئولیت نمى کند.

100 میلیارد تومان فرار مالیاتى کشف شد
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500 دانش آموز گوشى ندارند
مصطفى مهدیـان، مدیر آموزش و پرورش شهرسـتان 
گلپایگان در حاشیه جلسه مشترك خیرین مدرسه ساز و 
مدیر کل نوسازى مدارس استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر 500 دانش آموز گلپایگانى فاقد گوشى و یا تبلت 
براى استفاده درسى هستند. مهدیان تهیه گوشى مناسب 
براى دانش آموزان محروم را مهمترین دغدغه آموزش 

و پرورش شهرستان دانست.

 
بررسى فرصت ها و تهدیدها 

مدیر فرهنگسراى تخصصى رسانه گفت: فرهنگسراى 
رسانه وابسته به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان براى شناخت فرصت ها و تهدیدهاى 
فضـاى مجـازى، وبینار آموزشـى «فرهنگ شـهرت و 
خانواده در فضاى مجازى» را 24 و 25 آبان ماه سـاعت 
16 برگزار مى کند. فاطمه شفیعى اظهار کرد: این وبینار 
با حضور دکتر احسان شاه قاسـمى، عضو هیئت علمى 
دانشـگاه تهران برگزار مى شـود که حضور براى عموم 

مردم آزاد و رایگان است.

اصالح شبکه فاضالب 
اجراي اصالح شبکه فاضالب خیابان میرزا طاهر غربی 
توسـط بهره برداري و توسـعه منطقـه در دسـت اقدام 
اسـت. به گزارش روابط عمومی آبفا منطقـه 3، به دلیل 
فرسـودگی و تخریب بعضی از نقاط این شـبکه اصالح 
شـبکه فاضالب به طول 200 متر باقطر لولـه 600 و7 
حلقه منهـول به عمـق 4 متر توسـط پیمانـکار در حال 

اجراست.

خمینى شهرى ها
 چقدر صدقه داده اند؟

مردم شهرسـتان خمینى شـهر امسـال بیش از هشـت 
میلیارد ریـال صدقه پرداخت کرده انـد. نصرا... قصرى، 
رئیـس کمیتـه امـداد امـام خمینـى (ره) شهرسـتان 
خمینى شـهر گفـت: کمیتـه امـداد امـام خمینـى (ره) 
شهرستان خمینى شهر از ابتداى سـال تاکنون بیش از 
ده میلیارد ریال کمـک بالعوض و بیـش از 35 میلیارد 
ریال تسهیالت در زمینه هاى حمایت و سالمت خانواده، 
اشتغال و خودکفایى، مسکن و ساختمان و طرح اکرام و 

محسنین به مددجویان پرداخت کرده است.

رهایى 2 برادر از چوبه دار
2 برادر محکوم به قصاص از چوبه دار در زندان مرکزى 
اصفهان رهایى یافتند. یدا... سـعیدى، سرپرست زندان 
مرکزى اصفهان گفـت: مددجویان «م. الـف» و «الف. 
الف» دو برادر محکوم به قصاص هشـت سال پیش در 
جریان درگیرى بر سر زمینى، جوان 22 ساله اى را بر اثر 
ضربات چاقو به قتل رسانده بودند که با تالش بى وقفه 

مددکاران زندان مرکزى رضایت اولیاى دم فراهم شد.

راه اندازى آرامستان
 امامزاده سیدمحمد(ع) 

حسـن توکلـى، رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه 
خمینى شهر با اشاره به آغاز عملیات راه اندازى آرامستان 
جدید امامزاده سـید محمد (ع) خمینى شـهر گفت: این 
آرامستان در ضلع شرقى این امامزاده در دستور کار است 
که خاکبردارى آن با اعتبار 350 میلیون ریال انجام شده 
و در آینـده نزدیک بـراى بهره بردارى کامل بـه مزایده 

گذاشته مى شود.

افزایش ظرفیت بسترى 
رئیس بیمارسـتان شـهید صدوقى اصفهان با اشـاره به 
بسـترى روزانـه 70 تـا 80 بیمـار کووید در بیمارسـتان 
صحرایى اصفهـان، از افزایش دو برابـرى ظرفیت این 
بیمارستان در روزهاى آتى خبر داد. سیدرضا مرتضویان 
گفت: باتوجه به وضعیت شیوع کرونا، بیمارستان شهید 
صدوقى اصفهـان براى مختل نشـدن درمـان بیماران 
غیرکرونایى، اقدام به برپایى یک بیمارسـتان صحرایى 

کرد.

خبر

ســامانه مراقبت از راه دور ویژه پیگیرى بیماران مبتال 
به کووید- 19 ترخیص شده، توسط یک شرکت دانش 

بنیان دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد رونمایى شد.
این سامانه حاصل تالش پژوهشگران مرکز تحقیقات 
توسعه علوم پرســتارى و مامایى و مرکز تحقیقات مه 
داده دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد است که در 
قالب یک اپلیکیشــن بر روى تلفن هاى همراه نصب 
مى شود و در برخى از بیمارستان هاى منتخب اصفهان 

اجرا خواهد شد.
دبیر علمى همایش ملى «تولید دانش سالمتى در مواجهه 
با کرونا و حکمرانى در جهان پساکرونا» در آیین افتتاحیه 

این همایش اظهار کرد: با توجه بــه آمار باالى بیماران 
مبتال به کرونا در کشور به ویژه در استان اصفهان، نیاز به 
پیگیرى وضعیت بیماران ترخیص شده در مرحله قرنطینه 

خانگى وجود دارد.
مریــم مقیمیان گفت: بخشــى از بیماران موج ســوم 
کرونا درمان هاى مورد نیــاز را از مراکز درمانى دریافت 
کرده انــد و هم اکنــون دوران تحت حــاد و یا نقاهت 
خود را در منزل ســپرى مى کنند و ایــن افراد از طرفى 
همچنان ناقل بیمارى هستند و ضرورى است به صورت 
تخصصى تحت نظر قرار گیرند و با ارائه شرح حال روزانه، 

برنامه هاى مراقبتى دریافت کنند.

مدیر خدمات عمومى و امور رفاهى فوالد مبارکه گفت: به 
منظور رعایت هرچه بهتر فاصله گذارى هاى اجتماعى و 
تحقق استراتژى تولید پایدار در این شرکت، 240 دستگاه 
اتوبوس و مینى بوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومى 

فوالد مبارکه اضافه شد.
صادق فرخى گفت: یکى از اســتراتژى هایى که براى 
مقابله با ویروس کرونا در شــرکت فوالد مبارکه تدوین 
شد، رعایت فاصله گذارى اجتماعى بود که این استراتژى 
در حوزه ایاب و ذهاب کارکنان به صــورت کامل اجرا 

مى شود.
وى با تأکید بر اینکــه یکى از ابزارهــاى اجرایى این 

سیاســت افزایش تعداد ناوگان حمــل و نقل عمومى 
است گفت: در همین خصوص همچنین سیستم تردد 
به صورت شــناور تغییر کرد و بازه زمانى ورود و خروج 
کارکنان گســترده تر و این باعث کاهش بار ترافیکى 
جاده اى و کاهش ازدحام در پارکینگ هاى ســبک و 

سنگین فوالد مبارکه شد.
مدیر خدمات عمومى و امور رفاهى فوالد مبارکه در ادامه، 
آموزش و افزایش سطح آگاهى رانندگان را از دیگر مباحث 
مهم کنترل ویروس در ناوگان ترابرى اعالم و اظهار کرد: 
مقرر شد از دانش استادان راهنمایى در این زمینه و سایر 

موضوعات مرتبط بهره گیرى شود.

افزایش 240 دستگاه خودرو 
در ناوگان فوالد مبارکه 

مراقبت از راه دور بیماران 
بهبودیافته از کرونا 

بارش برف پاییزى ارتفاعات شهرستان بویین میاندشت 
را سفیدپوش کرد. رئیس اداره هواشناسى فریدن و بویین 
میاندشت روز گذشته اعالم کرد: میزان بارش در دوشنبه 
شب در بویین میاندشــت 0/5 میلیمتر و در شهرستان 
فریدن 0/2 میلیمتر گزارش شده است. نوروز ملکى افزود: 
بارش در ارتفاعات شهرستان بویین میاندشت به شکل 
برف بوده و میزان آن تا پیش از ظهر روز سه شنبه (دیروز) 

3 سانتیمتر برآورد مى شود.
در همین حال کارشــناس اداره پیش بینى هواشناسى 
اســتان اصفهان گفت: بارش باران، رگبار و رعد و برق 
در بسیارى از مناطق اســتان و بارش برف در ارتفاعات 

اصفهان پیش بینى مى شود.

حجت ا... على عسگریان به تداوم ناپایدارى هاى جوى در 
سطح استان اصفهان در روزهاى پیش رو اشاره و اظهار 
کرد: با تقویت ســامانه ناپایدار از روز چهارشنبه (امروز) 
تا روز جمعه، افزایش ابر، وزش باد به نســبت شــدید و 

بارش هاى متناوب در سطح استان پیش بینى مى شود.
وى بــا بیان اینکــه بارش هــا در مناطق سردســیر و 
کوهستانى به شــکل برف خواهد بود، افزود: دماى هوا 
از روز چهارشنبه در بسیارى از مناطق استان تا 5 درجه 

کاهش مى یابد.
اداره کل هواشناسى استان اصفهان هم با صدور اطالعیه 
هشدار در ســطح زرد، اعالم کرد: بارش باران گاهى به 
صورت رگبار و رعــد و برق، مه آلودگــى و بارش برف 

در مناطق سردسیر و کوهســتانى از چهارشنبه (امروز) 
بســیارى از مناطق به ویژه جنوب و غرب استان را فرا 
مى گیرد. فعالیت این ســامانه در روزهاى پنج شــنبه 
و جمعه نیــز ادامه دارد و شــدت آن در جنوب اســتان 
پیش بینى مى شــود. بر اثر فعالیت امواج بارشى احتمال 
آبگرفتگى معابر عمومى، لغزندگى جاده ها، کاهش دید در 
جاده هاى کوهستانى و محورهاى مواصالتى، اختالل 
در تردد و آسیب به محصوالت کشــاورزى وجود دارد. 
همچنین با توجه به کاهش نســبى دما در بســیارى از 
مناطق اســتان، اتخــاذ تمهیداتى بــراى جلوگیرى از 
خســارات احتمالى در بخش کشــاورزى و دامدارى و 

خوددارى از صعود به ارتفاعات ضرورى است.

استان اصفهان نخستین برف پاییزى 
را تجربه کرد

هواشناسى: تا روز جمعه بارش هاى متناوب در سطح استان پیش بینى مى شود

با هدف تأمین گاز طبیعی طرح بهبود فرآیند و بهینه 
سازي پاالیشــگاه اصفهان، پروژه ایستگاه تقلیل 

فشار گاز طبیعی به صورت EPC احداث می شود.
مدیر این پروژه افزود: طرح ایستگاه تقلیل فشار گاز 
با ظرفیت 300,000 استاندارد مترمکعب بر ساعت 
به همراه یک RUN(خــط) با ظرفیت 150,000 
اســتاندارد مترمکعب به صورت یدکى است که از 
سال 97 آغازشده و تاکنون حدود 90 درصد پیشرفت 

داشته است.
علی میثاقی زمان پایان اجراي طرح را آذرماه سال 
جاري اعالم کرد و گفت: مبلــغ اجراي پیمان 171 

میلیارد ریال بوده است.

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعى طرح 
بهینه سازى پاالیشگاه 

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اصفهان 
گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه هاى جمعى 
و میدانى به مناسبت روز 25 آبان در این استان برگزار 

نمى شود.
محمدعلى احمدى روز سه شنبه در جمع خبرنگاران 
افزود: از آنجایى که نمى توان نسبت به این روز مهم 
غفلت ورزید از طریق رسانه ها، صدا و سیما و فضاى 
مجازى برنامه ها را با شــعار محورى اصفهان شهر 

شهیدان نام آور به پیش خواهیم برد.
وى با اشاره به علت نامگذارى 25 آبان به عنوان روز 
حماسه ایثار، تصریح کرد: سال 61 حادثه عظیمى 
رخ داد و 370 شهید در یک روز در اصفهان تشییع 
شدند از این رو هنوز به صورت کامل به زوایاى روز 
حماسه و ایثار پرداخته نشــده است. رئیس شوراى 
هماهنگى تبلیغات اســالمى اصفهــان بیان کرد: 
شهردارى طى دوره هاى مختلف اقدامات متعددى 
براى گرامیداشت این روز انجام داد اما در سرفصل 

بودجه در دوره هاى مختلف اقدامى صورت نگرفته 
است. وى اظهارکرد: در جهت ثبت و بزرگداشت روز 

25 آبان همگان باید تالش کنند.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
اصفهان هم با بیان اینکه در آســتانه 40 ســالگى 
دفاع مقدس هســتیم، گفت: باید در شرایط کرونا 
برنامه هاى روز حماسه و ایثار به صورت فیزیکى و 

فضاى مجازى اجرایى شود.
سردار مجتبى شیروانیان 25 آبان را براى اصفهان 
روز خاصى دانســت و گفت: برگزارى نشست هاى 
همروایى عملیات محرم، نشست غنى سازى درس 
آشنایى با دفاع مقدس، اختتامیه جشنواره کتابخوانى 
دفاع مقدس، فعالیت گســترده در فضاى مجازى و 
سلسله نشســت هاى مجازى تبیین نقش زنان در 
ادبیات دفاع مقدس از اهم برنامه هاى بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش هاى دفاع مقدس به مناسبت بزرگداشت 

25 آبان است.

برنامه بزرگداشت روز 25 آبان اصفهان
 برگزار نمى شود

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در بازدید سرزده 
از مرکز شــهید روح االمین و اداره تعمیرات گفت: 
در شــرایط حاضر احیاى خط بازآفرینى و تعمیرات 

قطعات از ملزومات حرکت جهادى مخابرات است.
ناصر مشایخى شرط موفقیت در این مسیر را استفاده 
از تخصص نیروهاى جوان دانست و اظهار کرد: در 
شرایط کنونى و با توجه به وجود تحریم ها، بازیابى و 
تعمیر قطعات فنى قابل استفاده در شبکه مخابراتى 
عالوه بر جلوگیرى از خروج ارز و کاهش هزینه ها 

باعث شکوفایى استعدادهاى جوانان شاغل در این 
حوزه شده و نقش بســزایى در حمایت از کسب و 

کارهاى ایرانى در سال جهش تولید خواهد داشت.
وى در این بازدید که به منظور بررسى روند عملکرد 
مرکز مخابراتى شهید روح االمین و اداره تعمیرات 
صورت گرفت؛ در دیدار چهره به چهره با کارکنان در 
جریان دغدغه ها و مشــکالت آنان قرار گرفت و از 
برنامه ریزى براى حل و فصل موضوعات مبتال به 

این دو حوزه در آینده نزدیک خبر داد.

فرآیند بازآفرینى قطعات فنى در مخابرات
 قابل تحسین است

در آخرین جلســه کارگروه تخصصى آب، از پوستر 
نخستین جشنواره عکس «زاینده رود رشته همدلى» 

رونمایى شد.
کورش محمدى، عضو کمیسیون اجتماعى و محیط 
زیست شوراى اسالمى شــهر اصفهان در این جلسه 
گفت: این جشنواره در برنامه هاى اداره توسعه فرهنگ 
شــهروندى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان قرارگرفته و بناست که از یکم تا 
13 بهمن ماه ســال جارى که مصادف با روز جهانى 
تاالب هاست، تبلیغات گسترده  اى در قالب بنر، پوستر، 
موشن گرافى و... براى اطالع رسانى درباره حوضه آبریز 
زاینده رود انجام شود و در معرض دید شهروندان قرار 

بگیرد. محمدى با بیان اینکه جشنواره عکس زاینده 
رود به صورت دائمى در سطح ملى برگزار خواهد شد، 
گفت: این مسابقه داراى دو بخش حرفه اى و غیرحرفه 
اى است و امکان ارسال اثر به آن تا 30 آذر ماه وجود 
دارد. هدف آن نیز افزایش مشــارکت شهروندان در 
خصوص زاینده رود و آگاهى رســانى درباره ارزش و 

اهمیتى است که حوضه آبریز زاینده رود دارد.
وى خاطرنشــان کرد که اختتامیه این جشنواره 13 
بهمن ماه برگزار و به 50 نفر از برگزیدگان جوایزى اهدا 
خواهد شد تا پیوند عمیقى بین جامعه شهرى، هنرى 
و شهروندان عالقه مند با داشته هاى زیست محیطى 

ما اتفاق بیافتد.

برگزارى جشنواره «زاینده رود رشته همدلى» 

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
برق اصفهان گفت :28 خدمت در حوزه خدمات 
مشترکین و 12 خدمت در حوزه بهره بردارى که در 
کل 40 نوع خدمت مى باشد  در اپلیکیشن «برق 

من» توسط شرکت توانیر راه اندازى شده است .
مهرداد جنتیان در ادامه گفت: شــرکت توزیع 
برق اصفهان از ســال هاى گذشته درحوزه غیر 
حضورى نمودن  خدمات اقدامات خوبى را انجام 
داده است اما وجود درگاه هاى متفاوت خدمت 
رسانى به طور قطع شرایط مناسب ترى را براى 
ارائه خدمــت ایجاد مى کند و در همین راســتا 
مشترکین برق با نصب اپلیکیشن «برق من » 
مى توانند  ســوابق صورت حساب، ثبت قرائت 
توسط مشترك (خود اظهارى)،خدمات فروش 
و پس از فروش ،ثبت خاموشــى ،اعالم مشکل 
روشــنایى معابر ،اطالعات برق امید و مدیریت 
مصرف و ... را مشاهده و در هر زمنیه اى بدون 
حضور در مراکز خدماتى و پیشخوان هاى دولت، 
خدمات را به ســاده ترین روش ممکن دریافت  
نمایند. وى افزود: در اپلیکشن «برق من» نه تنها 
کلیه خدمات مشترکین ارائه شده  بلکه موقعیت 
مصرف کنندگان برق در سه سطح تعریف شده 
کم مصرف ها، (قبض صفر ) خوش مصرف ها و 
پر مصرف ها مشــاهده و با برنامه ریزى و بکار 
گیرى روش ها و توصیه ها ى مدیریت مصرف 
بهینه برق ؛ طرح هاى تشویقى صنعت برق نیز 

فراهم شده است. 

ارائه
 40 نوع خدمت با 

اپلیکیشن «برق من»
رئیس گروه کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه اى اصفهان 
گفت: با وجود ورود فاضالب شهرســتان چــادگان به زاینده 
رود، هنوز کیفیت آب در محدود سد زاینده رود تا تصفیه خانه 

باباشیخعلى به حالت بحرانى و قرمز نرسیده است.
نیاز وحدت پور در گفتگو با «ایســنا» در این خصوص برخى 
خبرها مبنى بر ورود فاضالب چــادگان به رودخانه زاینده رود 
و تهدید سالمت شــهروندان، اظهار کرد: متأسفانه فاضالب 
شهرستان چادگان به دلیل نداشتن تصفیه خانه وارد رودخانه 

زاینده رود مى شود.
وى با بیان اینکه طى چند سال گذشته همواره بر تکمیل تصفیه 
خانه چادگان تأکید شده است، گفت: متأسفانه طى چند سال 
گذشته به دلیل کمبود بودجه این طرح هنوز تکمیل نشده است 
و مطابق آنچه گفته شــده در حال حاضر تصفیه خانه چادگان 
تنها 60 درصد پیشرفت فیزیکى داشته و حتى برخى دستگاه 
هاى مورد نیاز آن تجهیز شده اما 40 درصد این طرح همچنان 
کامل نشده اســت. رئیس گروه کیفیت منابع آب شرکت آب 
منطقه اى اصفهان افزود: در جلســه پنج شنبه هفته گذشته 
مدیرکل مدیریت بحران استان دســتور جدى براى تکمیل 
طرح تصفیه خانه چادگان حداکثر تا یکسال آینده داد و خواستار 
مکاتبه با تهران براى جذب اعتبــارات براى بهره بردارى این 
طرح شد. وى در خصوص نگرانى هایى مبنى بر آلودگى آب سد 
زاینده رود به دلیل ورود فاضالب شهرستان چادگان به رودخانه، 

اظهار کرد: اگرچه این اتفاق مشکالت به همراه دارد، اما وضعیت 
سد زاینده رود همواره رصد و کیفیت آب و تغییرات آن پایش 
مى شــود. وحدت پور تصریح کرد: با وجــود ورود فاضالب 
چادگان به زاینده رود، خوشبختانه تاکنون وضعیت سد زاینده 
رود و کیفیت آب آن به شرایط بحرانى نرسیده است، اما باید هر 

چه سریع تر طرح تصفیه خانه چادگان به بهره بردارى برسد.
وى در خصــوص نگرانى هایى نســبت بــه ورود فاضالب 
شهرســتان چادگان به تصفیه خانه بابا شیخعلى، توضیح داد: 
باید توجه داشــت که رودخانه زاینده رود خاصیت خود پاالیى 
دارد و تا حدى مى تواند برخى آلودگى ها را از باال تا رسیدن به 
سد چم آسمان و قبل از ورود به تصفیه خانه بابا شیخعلى کاهش 
دهد. البته باید از ورود هر گونه پساب و فاضالب به زاینده رود 
جلوگیرى شود. وى با تأکید بر اینکه هر ماه وضعیت سد زاینده 
رود پایش مى شود، گفت: زمانى که حجم سد زاینده رود کاهش 
مى یابد، از سوى شــرکت آب منطقه اى، شرکت آبفا و مرکز 
بهداشت اســتان هر دو هفته یک بار از مخزن سد زاینده رود 
تا تصفیه خانه باباشیخعلى در چند نقطه نمونه بردارى و پایش 
انجام مى شود، همچنین اگر ذخیره سد بسیار رو به کاهش رود، 

پایش هاى آن روزانه انجام خواهد شد.
وحدت پور تأکید کرد: هنوز کیفیت آب در محدوده سد زاینده 
رود تا تصفیه خانه باباشیخعلى به حالت بحرانى و قرمز نرسیده 

است.

کیفیت آب زاینده  رود هنوز بحرانى نشده است

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: در اجراى 
طرح ممنوعیت تردد کرونایى 28 هزار و 600 دستگاه خودرو 

از ورودى اصفهان به استان هاى مبدأ بازگردانده شدند.
براســاس تصمیم کمیته امنیتى، اجتماعى و انتظامى ستاد 
ملى مدیریت بیمارى کرونا از ظهر روز دوشــنبه 12 آبان تا 
ساعت 24 روز جمعه 16 آبان طرح محدودیت رفت  و آمد در 

25 مرکز استان  از جمله اصفهان اجرا شد.

منصور شیشــه فروش افزود: در این مدت همچنین 107 
خودرو که حاضر به رعایت مصوبه ستاد کرونا نبودند توقیف 
و 460 خودرو مشمول اعمال جریمه پنج میلیون ریالى شدند.

وى ادامه داد: اجراى این طرح با هــدف ممنوعیت خروج 
خودروهاى شــخصى با پالك بومى از اصفهــان و ورود 
خودروهاى شــخصى با پالك غیربومى به این استان در 

128 نقطه اجرا شد.

منع تردد کرونایى 28600 خودرو را از اصفهان بازگرداند
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فیلم گانگسترى «پدرخوانده» در سال 1972 تمام رکوردهاى گیشه را 
جا به جا کرد. این فیلم سرگذشت جذاب خانواده  «کورلئونه» و تنش هاى 
میان این خانواده بــا افراد و خانواده هاى دیگــر مافیایى در نیویورك و 

سیسیل را به مخاطب خود معرفى مى کند. 
«پدرخوانده» نامزد 11 جایزه اسکار و در نهایت برنده  جایزه  اسکار بهترین 
فیلم، بهترین فیلمنامه  اقتباســى و بهترین بازیگر نقش اول مرد شــد. 
بســیارى از بازیگران این فیلم پس از موفقیت «پدرخوانده»، پیشرفت 
چشمگیرى را در کارنامه  کارى خویش تجربه کردند و  بسیارى از آنها نیز 

براى دو قسمت بعدى این فیلم باز هم گرد هم آمدند.
حال پس از گذشت 50 سال از اکران «پدرخوانده»، برخى از بازیگران آن 
درگذشته اند و برخى دیگر همچنان در حال ایفاى نقش در پروژه هاى 

جدید هستند. 
مارلون براندو

وقتى که «مارلون براندو» براى ایفــاى نقش «ویتو کورلئونه» انتخاب 
شد، کارنامه  کارى رو به افولى داشت. با اینکه در فیلم هاى موفقى مثل 
«قطارى به نام آرزو» و «شــهر ســاحلى» نقش آفرینى کرده بود، اما با 
نقش هایى که برعهده گرفت، نتوانست مسیر موفقیت خود را ادامه دهد. 

ایفاى نقش «ویتو کورلئونه» همه چیز را براى او تغییر داد و او اســکار 
بهترین بازیگر نقش اول مرد را به خانه برد.

او در اعتراض به پایمال شــدن حق بومى هاى آمریکا در مراسم اسکار 
شــرکت نکرد و جایزه  او را به نمایندگى از خود «برانــدو»، یک دختر 
سرخپوســت دریافت کرد. او پس از «پدرخوانــده» در فیلم هایى مثل 
«آخرین تانگو در پاریس» و «اکنــون آخرالزمان» نقش آفرینى موفقى 
داشت و به شدت مورد تحسین قرار گرفت تا جایى که مجله  «تایم» در 

سال 1998 لقب «بازیگر قرن» را براى او برگزید.
«مارلون براندو» در سال 2004 درگذشت و میراثى ماندگار از خود براى 
ســینماى جهان به یادگار گذاشــت. او در دو پروژه «بازى کامپیوترى 
پدرخوانده» و «مرد حشره اى بزرگ» صداپیشگى کرده بود که پس از 

مرگ او منتشر شدند.
آل پاچینو

«آل پاچینو» نقش «مایکل کورلئونه» پسر بى عرضه  «ویتو کورلئونه» 
را به تصویر مى کشد که با از سر گذراندن اتفاقاتى، تبدیل به مردى شده 
است که مى تواند جانشین شایسته اى براى پدرش به عنوان رئیس خانواده  
«کورلئونه» باشد. این فیلم باعث ارتقاى جدى کارنامه کارى پاچینو شد و 

حیثیتى کم نظیر براى او به ارمغان آورد.
امروز او یک بازیگر کهنه کار در هالیوود است و در سال 1993 نیز اسکار 
بهترین بازیگر نقش اول مرد را براى نقش آفرینى در فیلم «بوى خوش 
زن» دریافت کرد. شــاید به تازگى آل پاچینو را در فیلم هایى مثل «مرد 
ایرلندى» و «روزى روزگارى در هالیوود» دیده باشید. او هرگز قرار نیست 
استراحت کند. «پاچینو» همین االن مشــغول نقش آفرینى در دو فیلم 

«محور سالى» و «شاه لیر» است.
جیمز کان

«جیمز کان» در نقش «ســانى کورلئونه» ایفاى نقش کرده است. پسر 
بزرگ «ویتو کورلئونه» که به هیچ عنوان با خشــونت بیگانه نیســت و 
همچنین زود از کوره درمى رود، گزینه  اصلى جانشــینى پدرش بود که 
در بحبوحه  درگیرى پنج خانواده مافیایى کشــته شــد و جانشینى را به 

«مایکل» واگذار کرد.
کان در «پدر خوانــده 2» خیلى کوتاه در یک فلش بــک باز مى گردد و 
همچنین از صداى او در بسیارى از بازى هاى کامپیوترى «پدرخوانده» 
استفاده شده است. او پس از «پدرخوانده» در یک فیلم مافیایى دیگر به نام 
«دزد» ایفاى نقش کرد. کان ترجیح داده است تا فعالیت بیشترى در سینما 

نسبت به تلویزیون داشته باشد. او در چند فیلم تحسین شده  ایفاى نقش 
کرده است. کان اکنون نیز مشغول بازیگرى در چند پروژه  سینمایى است.

رابرت دووال 
«تام هگن» که توسط «رابرت دووال» ایفاى نقش شده است، مشاور 
«ویتو» بود و به عنوان فردى عاقل در خانواده شــناخته مى شد. او در 
کودکى در خیابان زندگى مى کرده اســت تا زمانى که «سانى» به او 
کمک مى کند و به طور غیررسمى توسط «ویتو» به سرپرستى گرفته 
مى شود. دووال در نقش «تام هگن» در قســمت دوم حضور دارد اما 
پیشنهاد حضور در قسمت ســوم را به دلیل اختالف نظر بر سر مسائل 
مالى نپذیرفت. اگرچه شما هنوز هم مى توانید صداى دووال در نقش 
«هگن» را در بازى هاى کامپیوترى «پدرخوانده» بشــنوید. او پس از 
«پدرخوانده»، بار دیگر با مارلــون براندو در فیلم «اکنون آخرالزمان» 

همبازى شد.
رابرت دووال در نقش «مک اسلج» در فیلم «بخشش هاى محبت آمیز»، 
خوش درخشید و توانست جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را به دست آورد. 
دووال چند اثر شــاخص دیگر را در کارنامه  خود دارد. او اکنون مشغول 

نقش آفرینى در فیلمى به نام «12 یتیم توانا» است. 

سرگذشت بازیگران مشهور فیلم «پدرخوانده»، نیم قرن بعد از اکران این شاهکار سینمایى 

4 مافیایى افتخارآفرین؛ 50 سال بعد

همزمان با پایان تصویربردارى سریال «شرم»، تدوین و 
سایر مراحل فنى این سریال براى پخش از شبکه 3 سیما 
ادامه دارد. طبق اعالم روابط عمومى پروژه، تصویربردارى 
سریال «شــرم» بعد از هفت ماه در لوکیشن پردیس تئاتر 

خاوران تهران به پایان رسید.
این سریال بر اساس داستانى از ســعید فرهادى، به تهیه 
کنندگى امیرپوروزیرى و کارگردانى احمد کاورى تیر ماه 

جلوى دوربین رفت و پنج شــنبه  هفته گذشته در پردیس 
تئاتر خاوران تهران به پایان تصویربردارى رســید. تدوین 
و سایر مراحل فنى این سریال به طور همزمان آغاز شده و 

قسمت هاى ابتدایى نیز آماده پخش شده است.
سریال «شــرم» یک ملودرام اجتماعى است که با حضور 
بازیگرانى، چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزى، فریبا 
متخصص، نسیم ادبى، سید مهرداد ضیایى، آشا محرابى، 

الهام طهمورى، میالد میرزایى، نیما نادرى، مرحوم 
سیروس گرجستانى و سیاوش طهمورث قرار 

است به زودى روى شبکه 3 سیما برود.
این ســریال آخرین مجموعه اى بود که 
زنده یاد سیروس گرجستانى در آن بازى 
کرد. او در میانه فیلمبردارى این سریال 

از دنیا رفت.

پایان تصویربردارى آخرین سریال سیروس گرجستانى 
درى، مرحوم 

رث قرار 

 که 
ى 
ل 

بازیگر مجموعه «صفر بیست ویک» از تجربه هاى 
اولین کار تلویزیونى و تلخ و شیرینى هاى فیلم کمدى 

صحبت کرد.
پادینا کیانى گفت: تجربه خیلى خوبى از همکارى با 
آقاى رضویان و آقاى انصارى داشته ام و تمام عوامل 
سریال «صفر بیست ویک»  خانواده من شدند نه تنها 
در خود داستان بلکه در واقعیت چیزى از یک خانواده 
کم نداشتند. با توجه به اینکه «صفر بیست ویک»  
اولین کار تلویزیونى بنده بود استرس بسیار زیادى 
براى بازى در این سریال داشــتم که با محبت ها و 

کمک هاى عوامل، این استرس از بین رفت.
او درباره نحوه دعوت به این کار مطرح کرد: به واسطه 
کار در تئاتر و حضور در فیلم کوتاه، با فضاى تلویزیون 
آشنا بودم و بعد از انجام تســت براى سریال «صفر 
بیست و یک» قبول شدم و خوشبختانه افتخار این را 

داشتم که در کنار این هنرمندان نقش آفرینى کنم. 
وى با اشاره به حضور خود در «صفر بیست ویک» از 
بازخورد مردم گفت: در فصل دوم هم حضور خواهم 
داشت کما اینکه زمان شــروع فیلمبردارى متعاقبًا 
از طرف عوامل اعالم خواهد شد. بازخورد خوبى از 
جامعه مخاطب گرفته ام. خصوصًا از همان قسمت 
اول تکیه کالم مــن در ســریال در بین مخاطبان 
استفاده شد که این به عنوان یک امضا براى نقش 

«شادى» است.
کیانى در پایان گفت: چون به عنوان اولین کار، سریال 
کمدى بازى کرده ام؛ هم برایم دشوار بود هم لذت 
بخش و فکر نمى کردم که اولین کار را در این قالب 

انجام بدهم.

ناگفته هاى بازیگر
 «صفر بیست و یک» از 
اولین کار تلویزیونى اش

«آلن دلون» یکسال پس از سکته مغزى اش و در 
حالى که مراحل بهبودى را پشت سرمى گذارد یک 
مصاحبه اختصاصى با «ژاك وندرو»، خبرنگار کهنه 
کار رادیو فرانسه به مناسبت تولد 85 سالگى خودش 
و پنجاهمین سالگرد درگذشــت «شارل دو گل»، 
شخصیت سیاسى محبوب زندگى اش انجام داده 
است. آلن دلون در ستایش شارل دو گل مى گوید: 

«او نمرده است.»
شــارل دو گل براى تو مظهــر و نمایانگر 

چیست؟
 براى من او نمرده است، دو گل هرگز نمى میرد، او 
سال هاست که در قلب من جا دارد براى من تاریخ 
درگذشت دو گل یک مراســم بزرگداشت است نه 

سالگرد درگذشت.
چرا اینقدر او را ستایش مى کنید؟

چون او چیزى بود که نشان مى داد. من او را تحسین 
مى کردم چــون او شــارل دو گل بود و شایســته 
ستایش بود. خیلى مضحک است، چند روز پیش در 
روزنامه  ها متوجه شــدم کسانى هســتند که او را 
ستایش مى کنند و کســانى هم وجود دارند که از 
او متنفرند. نمى فهمم چرا ما از او متنفر باشــیم. او 
(دو گل) را نمى توانم فراموش کنم. من اواخر خیلى 

به او نزدیک بودم.
آیا او را مالقات کردید؟

دو بار با او دیدار کردم، یک بار در کاخ الیزه و یک هم 
بار نمى دانم کجا بود، او را به خوبى به یاد دارم، چون 
همیشه به من مى گفت: از دیدنت خیلى خوشحالم و 

من هم در جوابش مى گفتم نه به اندازه من، ژنرال.
آیا او براى شما یک معیار به حساب مى آمد؟

همیشه بود و همیشه خواهد بود، مقایسه من ممکن 
است جسورانه یا تعجب آور باشد، اما افرادى چون او 
همانند «ناپلئون» بودند، این را نمى توان فراموش 
کرد باالتر از همه عظمت فرانسه بود، فرانسه اگر دو 

گل نداشت فرانسه نمى شد.
مى دانستى او هم تو را ستایش مى کرد؟

نه نمى دانستم.
او عاشق «لویى دو فونس» و «آلن دلون» 

بود.
خیلى هم خوب، موجب خشنودى من است.

«آلن دلون»: «شارل دو گل» 
مثل «ناپلئون» بود

تهیه کننده تلویزیون با اعالم این خبر که علیرضا افخمى، کارگردان پس از چهار سال دورى از 
تلویزیون قرار است با یک سریال ماورایى به سیما بازگردد، اظهار کرد: علیرضا افخمى کارگردان 

سینما و تلویزیون قرار است به زودى سریال ماورایى «دعوت نحس» را جلوى دوربین ببرد.
محمودرضا تخشید ادامه داد: این فیلمساز پیش تر با ســاخت «او یک فرشته بود»، «پنجمین 

خورشید» و... نشان داده 
بود در این ژانر از توانایى 
خوبى برخوردار اســت. 
به گفته این تهیه کننده، 
افخمــى  علیرضــا 
عالوه بــر کارگردانى، 
نویسندگى پروژه را نیز 

برعهده دارد.
تخشید با اشاره به اینکه 
این ســریال در صورت 

فراهم شدن شرایط یکى از گزینه هاى ماه رمضان سال آینده تلویزیون خواهد بود، عنوان کرد: 
این سریال در تهران جلوى دوربین خواهد رفت اسامى بازیگران نیز به زودى رسانه اى خواهد شد.

عباس غزالى دومین فیلم کوتاه خود به نام «لبخند ماسک» را که به موضوع ویروس کرونا پرداخته 
است، جلوى دوربین برد.

لبخند ماســک که قدمى جدى تر در پرونده کارى غزالى محسوب مى شــود؛ به معضل آشناى این 
روزهاى جامعه، ویروس کرونا پرداخته اســت. قصه این فیلم در کشــور ترکیه جلوى دوربین رفته 
و هــم اکنون بــا پایان 
مرحلــه تدوین؛ ســایر 
مراحل فنى خــود اعم 
از صداگذارى و اصالح 
رنــگ و نور را ســپرى 
مى کند. غزالى ســعى 
داشــته در «لبخنــد 
ماســک» همانند فیلم 
قبلــى خــود، قصه اى 
مینیمال و تأثیر گذار را که 
شخصیت محور است، روایت کند. عباس غزالى بیش از این، فیلم کوتاه «خواب عمیق» را ساخته بود 

که در دو جشنواره فستیوال راواك کشور مولداوى و فستیوال جهلوم کشور هندوستان حضور داشت.

فیلم تلویزیونى «اُپاتان» روایتى متفاوت از روزهاى اول جنگ در سال 1359 است که بازیگرانى همچون احمد نجفى در 
آن ایفاى نقش مى کنند.

فیلم تلویزیونى «اُپاتان» به سفارش معاونت امور استان هاى سازمان صداوسیما، در آبادان کلید خورد. این اثر به نویسندگى 
و کارگردانى حمیدرضا لبافى و تهیه کنندگى سعید مرادى روایت متفاوتى از روزهاى اول جنگ در سال 1359 است. 

داستان فیلم تلویزیونى «اُپاتان» به روایت روزهاى اول جنگ در سال 1359 مى پردازد که در روز عروسى «طیبه» و «یاسر»؛ 
داماد براى حفظ خاك و ناموس به ناگاه عروسى را ترك مى کند و «طیبه» در جستجوى همسرش تن به کوچ و جستجوى 

اجبارى مى دهد که...
این پروژه با حضور بازیگرانى نامى و مطرح همچون احمد نجفى، مهدى امینى خواه و شراره رخام، تولید مى شود.

یک نامزد دیگر براى نقش «جیمز باند» احمد نجفى فیلم جنگى بازى مى کند
نزدیک به یکسال قبل، تقریباً تردیدى وجود نداشت که «ادریس البا» بازیگر بعدى نقش 
«جیمز باند» خواهد بود و در مقطع فعلى به نظر مى رسد که «تام هاردى» جانشین «دنیل 
کرگ» مى شود و نقش ابرجاسوس بریتانیایى را بازى مى کند. اما یکى دیگر از گزینه هاى 

احتمالى تهیه کنندگان چندگانه «چارلى هانام» ستاره  40 ساله  بریتانیایى است.
هانام مشتاق بازى در نقش «باند» است اما مى گوید مردم نباید از اضافه شدن او به چندگانه 
اطمینان داشته باشند. ستاره  سریال «فرزندان آنارشى» در مصاحبه اى مى گوید 100 در 
صد براى بازى در قسمت بعدى «جیمز باند» آماده اســت اما معتقد است که این اتفاق 

روى نخواهد داد.
او مى گوید: به عنوان یک انگلیسى افتخار مى کنم که من را یکى از گزینه هاى بازى در 
نقش «جیمز باند» در نظر گرفته اند. اما احساسى به من مى گوید که نباید منتظر آن تماس 

تلفنى باشم. فکر مى کنم بازیگران بسیار زیادى در آن فهرست باالتر از من قرار دارند.
هانام اضافــه مى کند: اگر مردم مى خواهنــد در مورد بازى من در نقــش «جیمز باند» 

حرف بزنند مختارند. شاید گمانه زنى هواداران به گوش 
تهیه کنندگان صنعت فیلمسازى برسد و آنها به 

شکل جدى در موردش حرف بزنند.
او در ادامه از بازیگرانى نام مى برد که فکر 
مى کند در فهرســت جانشینان احتمالى 
دنیل کرگ باالتــر از او قرار دارند. هانام 
مى گوید: بازیگرى کــه نامش را در این 
بحث مى شنوم تام هاردى است. مى شنوم 
که او واقعاً انتخاب اول است. فکر مى کنم 

منطقى باشد. یکى از هواداران همیشگى تام 
هاردى هستم، بنابراین خوشحال مى شوم 

که او را در نقش «جیمز باند» ببینم.

کرونا سرنوشت فیلم عباس غزالى را
 در ترکیه رقم زد

علیرضا  افخمى
 با سریال سازى ماورایى برمى گردد
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محمود یاورى یا همان جناب سرهنگ فوتبال ایران دیروز بعد 
از مدتى دســت و پنجه نرم کردن با بیمارى در سن 81 سالگى 

درگذشت.
محمود یاورى، یکى از سرشناس ترین مربیان فوتبال ایران بود، 
او از 30 سالگى کار مربیگرى را به طور رسمى شروع کرد. او در 
دهه 50 یکى از شــاگردان دتمار کرامر یکى از سرشناس ترین 
مربیان و مدرسان مربیگرى جهان معروف به ناپلئون فوتبال بود. 
یکى از چند شــاگرد مرد آلمانى که بعدها توانست روى نیمکت 
تیم ملى و همچنین پاس یکى از مطرح ترین تیم هاى فوتبال 

ایران بنشیند.
محمود یاورى که نظامى بود و تا درجه ســرهنگى هم خدمت 
کرد را مى توان یکى از اصلى ترین مربیان مکتب ســپاهان و 
پاس دانست. او البته فوتبالش را از شــاهین اصفهان که بعدها 
سپاهان شد شروع کرد اما موفق ترین سال هاى فوتبالش را در 
پاس تهران و در فاصله سال هاى 1342 تا 50 که بازنشسته شد 
سپرى کرد. او مربیگرى را از 30 سالگى و از ذوب آهن شروع کرد 
و بعد از دوسال حضور در این تیم به سپاهان پیوست و هشت سال 
هدایت تیمى که فوتبالش را از آن شروع کرده بود به عهده داشت.

یاورى از سال 49 تا 93 و به مدت 44 سال در سطح اول فوتبال 
ایران مربیگرى کرد. او در این ســال هــا در 19 تیم مختلف و 
تقریبًا در تمامى مناطق فوتبال ایران کار کرد.  سرهنگ 27 بار 
در این سال ها از تیمى به تیم دیگر رفت و عالوه بر ذوب آهن و 
سپاهان، در تیم هاى برق شیراز، تیم جوانان ایران، تیم امید ایران، 
تیم ملى ایران، فجر سپاسى شیراز، پاس تهران، تراکتورسازى 
تبریز، ابومسلم مشهد، استقالل اهواز، راه آهن شهررى، شاهین 
بوشهر، صباى قم، پاس همدان، استیل آذین تهران، مس کرمان 
مربیگرى کرده است. او بیشــترین حضور را در فوتبال شیراز و 
تیم هاى برق و فجرسپاســى داشته اســت. یاورى چهار بار در 

مقاطع مختلف هدایت برق و ســه بار هدایت فجر سپاسى را به 
عهده داشته است. او سه بار روى نیمکت سپاهان نشسته، دو بار 
در استقالل اهواز، دو بار ذوب آهن و دو بار هم هدایت تیم جوانان 

ایران را در زمان هاى مختلف به عهده گرفته است.
محمود یاورى مثل اغلب شــاگردان دتمار کرامر توانست روى 
نیمکت تیم ملى ایران هم بنشــیند. او در ســال 1363 هدایت 
تیم ملى ایران را بــه عهده گرفت که با ســتاره هاى زیادى در 
بازى هاى آسیایى 1982 نتوانسته به فینال برسد. یاورى در شش 
بازى مقدماتى جام ملت هاى 1984 روى نیمکت تیم ملى ایران 
نشست و شش برد همراه یکى از بهترین تیم هاى ملى ایران از 

نظر تعداد ستاره ها به دست آورد. 
یاورى اما در مرحله نهایى مســابقات که در سنگاپور برگزار مى 
شد از تیم کنار کشید و ناصر ابراهیمى هدایت تیم ملى را به عهده 
گرفت. تیمى که شایستگى قهرمانى را داشت اما در نیمه نهایى 

مقابل عربستان شکست خورد و به فینال نرسید. 
او یک بار دیگر و در سال 1388 تا آستانه نشستن روى نیمکت تیم 
ملى ایران پیش رفت. کمیته فنى فدراسیون فوتبال در آن مقطع 
محمود یاورى را به عنوان سرمربى انتخاب کرد اما در نهایت این 
تصمیم توسط یکى از اعضاى سرشــناس فدراسیون وتو شد و  

افشین قطبى هدایت تیم ملى ایران را به عهده گرفت.
محمود یاورى یکــى از لژیونرهاى مربیگــرى اصفهان بود. او 
تقریبًا در تمام مناطق فوتبالى ایران کار کــرده بود. از اصفهان 
که زادگاهش بود تا کرمان، شیراز، اهواز، تهران، مشهد، تبریز، 
بوشهر و قم او هدایت تیم هاى مختلف را به عهده داشته است. 
خودش در یکى از گفتگوهایش در این ارتباط گفت: «مربیگرى 
کارى است که همیشه باید آماده سفر باشید. هرچند من در هر 
شهرى که کار کرده ام یک خانه خریده ام چون دیگر متعلق به 

آن شهر هستم.»

جناب سرهنگ دوست داشتنى 
فوتبال درگذشت

تاج سر 
فوتبال 
اصفهان 
آسمانى 

شد

پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: از ویژگى هاى 
مهم یاورى نظم و انضباط بود که به شدت روى این 
مسئله تأکید داشت و در تیم هایى که حضور داشت 

همیشه انضباط حرف اول را مى زد.
بیژن ذوالفقارنســب در گفتگویــى در خصوص 
درگذشــت محمود یاورى پیشکســوت فوتبال 
کشــورمان اظهــار کــرد: محمــود یــاورى از 
شخصیت هاى بارز و خوشنام فوتبال کشور بود که 
فوتبال خود را از اصفهان شروع کرد و در تیم هاى 
معتبر اصفهانى حضور داشت و در دوران بازیگرى 

هم فوتبالیست شاخصى بود.
وى ادامه داد: یــاورى در پاس تهــران و تیم ملى 
خدمات ارزنده اى داشت و در کنار مربیگرى به عنوان 
یک معلم و مدیر شناخته مى شد؛ از ویژگى هاى مهم 
وى نظم و انضباط بود که به شدت روى این مسئله 
تأکید داشت و در تیم هایى که حضور داشت همیشه 

انضباط حرف اول را مى زد.
پیشکســوت تیم ملى فوتبال تصریح کرد: 
یاورى این اواخر در کمیته فنى تیم هاى ملى 
حضور داشت و من و بسیارى از دوستان 

افتخار همکارى با ایــن معلم ارزنده را 
داشتیم و همیشــه توصیه هاى مهمى 
در عرصه فوتبال و ورزش داشتند؛ به نظر 

من فوتبال ایران یکى از بهترین معلم هاى 
خود را از دست داد.

بیژن ذوالفقارنسب: 

یاورى خوشنام بود و 
مدافع میانى تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید این تیم بازیکنان زیادى را از منضبط

دست داده و براى هماهنگى به زمان نیاز دارد.
وحید محمدزاده در گفتگویى در رابطه با نمایش خوب سبزپوشان اصفهانى 
در دیدار اول بیان کرد: قبل از بازى ما را از پیش باخته مى دانستند. خب به 
هر حال بازیکن هاى زیادى از جمع جدا شده اند و اکثرشان بازیکن فیکس 

بود ه اند. نیاز به زمان براى هماهنگى داریم.
بخش بعدى حرف هاى محمــدزاده گالیه از 
تکرار اشــتباهات داورى علیه ذوب آهن بود 
و اضافه کرد: خسته شــدیم از بس هر سال 
در مورد مسائل داورى صحبت کردیم. قطعًا 
قصد و غرضى نیست؛ این را مى دانیم. ولى 
پارســال خیلى امتیاز از ما گرفته شد و 
امسال هم دوباره این اتفاق در حال 
رخ دادن است. این اشتباه فاحشى 
بود، که از داور با کیفیت مســابقه 
بعید بود ولى بــه هر حال رخ داد 
و 2 امتیازى که در جیب ما بود، 
از ما گرفتند. متأسفانه دقیقه 95 

نتیجه بازى را تغییر دادند.
او سپس با اشاره به اهمیت کسب 
پیروزى در بازى هاى اول لیگ تأکید 
کرد: در بازى هاى بعدى هم نمى خواهیم کسى به 
نفع ما سوت بزند، فقط مى خواهیم این اشتباهات 
نه براى ما و نه براى تیم هاى دیگر رخ ندهد. این 
اشتباه من را یاد اشتباهات سال گذشته و بازى با 

ماشین سازى انداخت.
او در مورد شــرایط تیم پیــش از این بازى نیز 
توضیح داد: متأســفانه ما نبــى زاده را قبل از 
بازى از دســت دادیم و چند بازیکن را به دلیل 
مصدومیت نداشــتیم. مهرداد قنبرى هم سه 
هفته مصدوم است. حدادى فر هم یک هفته 
تمرین نکرده بود. شرایط ایده آل نبود. معموًال در 
بازى هاى اول هیچ تیمى کیفیت مورد نظر خود را 

ندارد، ولى رفته رفته شرایط بهتر مى شود.
محمدزاده در رابطه با دیدار برابر ماشین سازى که با 
سه گل مقابل شهرخودرو در هفته اول شکست خورد، 
اضافه کرد: ماشین سازى هم شرایط ما را دارد. آنها هم 
تغییرات زیادى داشــته اند. تیم خوبى دارند ولى مى رویم 
براى 3 امتیاز. بازى اصًال آسانى نیست. چون در بازى هایى 
که فکر مى کنید راحت اســت، 3 امتیاز را از دست مى دهید. 
سال گذشته ما خیلى از بازى ها را همینطور از دست دادیم و مقابل 

پرسپولیس در آزادى به پیروزى رسیدیم.
حرف هاى پایانــى محمدزاده هم اینطور برزبان آمــد: امیدوارم این 
اشتباهات داورى دست از سر ذوب آهن بردارد. اینکه دقیقه 95 نتیجه 
بازى عوض شود، براى ما مثل باخت است. این برد مى توانست روحیه 

ما را باال ببرد. امیدوارم دیگر شاهد این اشتباهات نباشیم.

کاپیتان ذوب آهن مى گوید امســال به دنبال جبران ناکامى هاى فصل پیش 
هستند و تمام تالششان را مى کنند که در رده هاى باالیى جدول قرار بگیرند.

قاسم حدادى فر، هافبک باتجربه تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص بازى ذوب 
آهن مقابل فوالد گفت: پس از وقفه اى که به وجود آمــده بود و  تغییراتى که 
در تیم ما صورت گرفت و رفتن بازیکنان تیم و آمدن بازیکنان جدید و حضور 
یک کادر فنى جدید باید بگویم بازى سختى مقابل فوالد داشتیم. فوالد شاکله 
اصلى اش را حفظ کرده و تیم خوبى است و کادر بســیار خوبى نیز دارد و آنها 

تغییرات زیادى نداشتند و در فصل گذشته رتبه خوبى کسب کردند.
او سپس با اشاره به جریان بازى ادامه داد: ما باید قبول کنیم در دقایق ابتدایى 
بازى خوب نبودیم ولى هر چقدر از بازى مى گذشت بازى قابل قبولى ارائه دادیم، 
ما مى توانســتیم در این بازى حتى برنده شویم. در ثانیه هاى پایانى روى یک 
ضربه پنالتى مشکوك  3 امتیاز را از دست دادیم. ما در هفته اول خوب بودیم اما 

این موضوع دلیل نمى شود در باد این بازى بخوابیم.
او در خصوص عملکرد داورى ادامه داد: طبق گفته کارشناسان  داورى صحنه اى 
که پنالتى اعالم شد اصًال پنالتى نبود اما بخاطر این قضیه برد را از دست دادیم و 
بازى به تساوى کشیده شد. داور 3 امتیاز بازى را از ما گرفت و ذهنیت بازیکنان 

نسبت به داور این بازى خراب شــده چون ما در فصل گذشته هم از اشتباهات 
داورى لطمه هاى زیادى خوردیم و خیلى ضرر کردیم.

کاپیتان سبزپوشان اصفهانى در خصوص اینکه مى توانند فصل گذشته را جبران 
کنند یا خیر گفت: امیدوارم امســال مثل پارسال ناکامى نداشته باشیم و فصل 

گذشته را جبران کنیم.
حدادى فر در خصوص دیدار با ماشین سازى در هفته دوم از رقابت هاى لیگ 
برتر عنوان کرد: براى ما این بازى بسیار مهم است. ماشین سازى هم همانند 
ما تغییرات زیادى در کادرفنى و در بین بازیکنانش داشــته و مربى جدید  لیگ 

هدایت این تیم را بر عهده گرفته است.

نباید در باد این بازى بخوابیم

خسته شدیم خسته!
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بود ه اند. نیاز به زمان براى هماه
بخشبعدى حرف هاى
تکرار اشــتباهات د
و اضافه کرد: خسته
در مورد مسائل داور
قصد و غرضى نیست
پارســال خیلى
د امسال هم
رخ دادن اس
بود، که از
بعید بود
2 امتی 2و
از ما گر
ب نتیجه
او سپس
پیروزى در باز
کرد: در بازى هاى بعدى
نفع ما سوت بزند، فقط م
نه براى ما و نه براى تیم
اشتباه منرا یاد اشتباه
ماشینسازى انداخت
او در مورد شــرایط تی
توضیح داد: متأســفا
دســت دادیم بازى از
مصدومیت نداشــتیم
هفته مصدوم است. ح
تمرین نکرده بود. شرایط
بازى هاى اول هیچ تیمى
ندارد، ولىرفته رفته شرای
محمدزاده در رابطه با دیدار
ه سه گل مقابل شهرخودرو در
اضافه کرد: ماشین سازى هم ش
تغییرات زیادى داشــته اند. تیمخ
3براى 3 امتیاز. بازى اصًال آسانى نیس
3که فکر مى کنید راحت اســت، 3 ام
سال گذشته ما خیلى از بازى ها را همینط

پرسپولیس در آزادى به پیروزى رسیدیم.
حرف هاى پایانــى محمدزاده هم اینطور بر
اشتباهات داورى دست از سر ذوب آهن بردار
بازى عوض شود، براى ما مثل باخت است. این
ما را باال ببرد. امیدوارم دیگر شاهد این اشتباهات

ابراهیم شکورى مى گوید که باشگاه پرسپولیس با مشکالت زیادى دست 
و پنجه نرم مى کند.

اخیراً خبر آمد که باشگاه پرســپولیس تنها هشت میلیون تومان در خزانه 
خود دارد. موضوعى که باتوجه به مطالبات 

کادرفنى و بازیکنان و همچنین نیاز به 
خرید دو بازیکن، به شدت هواداران 

این تیم را نگران کرد.
ابراهیم شــکورى معاون اجرایى 
پرســپولیس در ایــن خصوص 
توضیح داد: شــاید هفت میلیون 
مبلغ دقیقى نباشد اما تقریبًا همین 

حدود موجودى حساب باشگاه 
است. واقعًا کارهاى 

خوبى براى 

درآمدزایى انجام مى دهیم و بحث برانکو و مسائل گذشته حل شده است. 
موجودى حساب باشگاه مبلغ ناچیزى اســت و ما مشکالت مالى داریم و 
نمى توانیم آن را کتمان کنیم اما پرسپولیس یک باشگاه هوادار محور است 
و قدرتش به هواداران اســت. تیم ما در این خصوص در آسیا حرف اول را 
مى زند و چندین بار AFC از ما بخاطر هواداران تقدیر کرده و این تیم در 
چهار سال گذشته قهرمان و پوکر کرده و دو بار به فینال آسیا صعود کرده 
است. پرسپولیس همواره مشکالت مالى داشته است و تالش مى کنیم 
آن را حل کنیم و بنده نیز تالش مى کنم ارتباط بین کادر فنى و باشگاه 

به بهترین شکل برقرار و مشکالت به حداقل برسد.
او درباره همکارى سرخ ها با کارگزار نیز عنوان کرد: ما یک کارگزارى 
داریم که باید از آن تشــکر کرد، چون به بهترین نحو عمل کرده و 

بیشــتر از تعهدش هم عمل کرده و پاى کار است که 
همچنان کمک کند. ما سعى کردیم کارگزار 

را از خودمان بدانیم.

آه و فغان هاى تمام ناشدنى پرسپولیس
باشــگاه اســتقالل مى توانســت بــا حدود 
100تا150هزار دالر پرونده پادوانى را ببندد اما 
حاال وکیل این مدافع برزیلى حرف از 9میلیون 
دالر مى زند.  پادوانى به علت بازى در استقالل 
سالمتى خود را از دست داد و شاید مى شد با تدبیر 
بیشتر مشــکل او را حل کرد اما به هرحال او با 
دلخورى از ایران رفت و حاال وکیلش صحبت 
از 9میلیون دالر مى کنــد و پرونده را به جریان 

انداخته تا حق و حقوق موکلش را بگیرد.
استقاللى ها مى توانســتند خیلى پیش از این 
ها با حدود 100و نهایتــًا 150هزار دالر پرونده 
این مدافع برزیلى را ببندنــد اما اهمال کردند و 

حاالاحتمال دارد قضیه بیخ پیدا کند.
طبق شنیده هاى ما باشــگاه استقالل بررسى 
موضوع پادوانى را در دســتور کار قرار داده تا با 
توافق طرفین مشکالت حل شــود و پادوانى 
رضایت بدهد.طبعاً اگر استقاللى ها باز هم دست 
روى دست بگذارند خودشــان ضرر مى کنند و 
باید پول مدافع سابق خود را به هر نحو ممکن 

پرداخت کنند.

دوباره پادوانى

«مجید نامجو مطلــق، جواد زرینچه، احمدرضــا عابدزاده، فرهاد 
مجیدى، داریوش یزدانى...» این نام ها به جز اینکه روزگارى پیراهن 
استقالل را به تن مى کردند، در یک ویژگى دیگر هم 
مشترك هســتند؛ همه آنها پیش از رسیدن به 20 

سالگى به تیم ملى رسیدند.
 تا یــک دهه پیــش، عبــارت «بازیکن 
جوان» معموًال به آنهایى اطالق مى شد 
که کمى پایین تر یا باالتــر از محدوده 
20 ســالگى بودند و اگر نوسانى هم در 
عملکردشــان دیده مى شــد، به پاى 
«جوانى» آنها نوشــته مى شد. هنوز 
فراموش نکرده ایــم روزهایى که 
بزرگ ترین تیم هــاى ایران در 
ترکیــب اصلى خــود از چند 
بازیکن زیر 20 ســال سود 
مى بردند اما هرچه فوتبال 
ایران بیشــتر به سمت 
نتیجه گرایــى رفــت، 
مربیــان کمتر و کمتر 
به جوانــان بى اعتماد 

شدند.

به امروز نگاه کنید؛ در استقالل این فصل که چهارمین تیم جوان 
لیگ برتر محسوب مى شود، فقط دو بازیکن در اسکواد اصلى هستند 
که با تعریف استاندارد و رایج، «جوان» محسوب مى شوند؛ عارف 

غالمى در خط دفاع و مهدى قایدى در خط حمله.
اگر به یکســال پیش و ابتداى لیــگ نوزدهم برگردیــم، تقریبًا 
هیچکس تصور نمى کرد این دو، در ترکیب اصلى استقالل حضور 
دائمى داشته باشند و تبدیل به بازیکنانى کلیدى براى تیم شوند. 
از عارف غالمى بــه عنوان خرید تازه، اســتقبال چندانى به عمل 
نیامد و قایدى هم به تدریج به موقعیتى رسیده بود که انگ «جرقه 
زودگذر» به او چسبیده شده بود اما استراماچونى، به این دو بازیکن 
میدان داد و مهدى و عارف را به سطح باالترى ارتقا داد. این هنر 
مربیان بزرگ اســت که روى کیفیت بازیکنان تأثیر مثبتى داشته 
باشند.امروز اســتقالل دو مهره جوان و کارآمد در اختیار دارد که 
هنوز مى توانند پیشرفت بیشترى داشته باشند اما این حقیقت را هم 
نادیده نگیریم که هیچ بازیکن جوانى صرفاً با نشستن روى نیمکت 
رشد نکرده. مهره هاى کم سن و سال براى رشد کردن باید «بازى» 
کنند. یقینًا هیچکس توقع نداشت در اولین بازى استقالل، محمود 
فکرى چند بازیکن گمنام را در ترکیب 11 نفــره قرار دهد. اتفاقًا 
مربیانى که گاهى از آن طرف پشت بام سقوط مى کنند و به یکباره 
ترکیب تیم را با چند جوان بى تجربه، زیــر و رو مى کنند، معموًال 
مربیان قابل اعتمادى نیســتند اما در روزى که استقالل با پنجره 

بســته لیگ را آغاز کرد و از 
وجود مهره هاى تــازه اش بى بهره بود، 

مى شد پنجره اى براى ورود جوانان نیمکت نشین 
باز کرد.حاال که قوانین کرونایى، تعداد تعویض ها 
را باال بــرده و هر تیم مى تواند پنج تغییر داشــته 
باشد، فرصت بیشترى براى اعتماد به آینده سازان 
استقالل پدید آمده. به طور مثال در همین بازى 
هفته اول، در حالى که استقالل با دو گل از حریف 
نه چندان قدرتمندش پیش بــود، موقعیتى وجود 
داشت تا جوانانى مثل سینا خادم پور، فردین رابط و 
امیرحسین خدامرادى، ولو چند دقیقه در زمین حاضر 
شوند اما فکرى در فهرست نیمکت نشینان فقط به 
شیخ دیاباته و محمد دانشگر فرصت حضور در زمین 

را داد و از سه تعویض بالقوه تیمش چشم پوشید.
شاید آنچه مربیان را در این زمینه محتاط تر مى کند، 

اعتبار دادن بیش از حد به آمارهایى است که واقعاً ارزش 
چندانى ندارند؛ مثل «کلین شــیت» کردن. وقتى تیمى 

در یک مسابقه پیروز مى شــود، چه اهمیتى دارد که با چه 
نتیجه اى بازى را به پایان مى رســاند؟ از آن مهمتر، چه 
کسى تضمین مى دهد با حضور چند بازیکن تازه نفس، 

تیم پیروز به گل هاى بیشترى نرسد؟

فوتبال ایران؛ هر روز پیرتر از دیروز

ز ن و ون ه س پو پر ر ر
خود دارد. موضوعى که باتوجه به مطالبات

کادرفنى و بازیکنان و همچنین نیاز به 
خرید دو بازیکن، به شدت هواداران 

این تیم را نگرانکرد.
ابراهیم شــکورى معاون اجرایى 
پرســپولیس در ایــن خصوص 
توضیح داد: شــاید هفت میلیون 
مبلغ دقیقى نباشد اما تقریبًا همین 

حدود موجودى حساب باشگاه 
است. واقعًا کارهاى 

خوبى براى 

پر م ن ن م و ى
و قدرتش به هواداران اســت. تیم
ب از ما بخ ز AFC رمى زند و چندین بارC

ه قهرمان و پوکرچهار سال گذشته
س همواره مشکاست. پرسپولیس
تالشآن را حل کنیم م و بنده نیز
کل برقرار و مشکبه بهترین شک
ارى سرخ ها با کاو درباره همکا
د از آن تشــکرداریم که باید
ـتر از تعهدش هبیشــ
مچنان کمک کنهم

از خودمان بد را

ى یم ر و ر روع ن ه ز ر و ل ب و
بازیگرى داشت و در دوران معتبر اصفهانى حضور

هم فوتبالیست شاخصى بود.
وى ادامه داد: یــاورى در پاس تهــران و تیم ملى 
خدمات ارزنده اى داشت و در کنار مربیگرى به عنوان 
یک معلم و مدیر شناخته مى شد؛ از ویژگى هاى مهم 
وى نظم و انضباط بود که به شدت روى این مسئله 
تأکید داشت و در تیم هایى که حضور داشت همیشه 

انضباط حرف اول را مى زد.
:رد: پیشکســوت تیم ملى فوتبال تصریح ک
یاورى این اواخر در کمیته فنى تیم هاى ملى
حضور داشت و من و بسیارى از دوستان 

افتخار همکارى با ایــن معلم ارزنده را 
داشتیم و همیشــه توصیه هاى مهمى 
در عرصه فوتبال و ورزش داشتند؛ به نظر 

من فوتبال ایران یکى از بهترین معلم هاى 
خود را از دست داد.

کاپیتان ذوب آهن مى گوید امســال
هستند و تمام تالششان را مى کنند ک
تیم قاسمحدادى فر، هافبک باتجربه
آهن مقابل فوالد گفت: پس از وقفه
در تیم ما صورت گرفت و رفتن بازیک
بازى یک کادر فنى جدید باید بگویم
اصلى اش را حفظ کرده و تیم خوبى

نباید در باد این ب

مجیدى، داریوش یزدانى...» این نام ها به جز اینکه روزگارى پیراهن 
استقالل را به تن مى کردند، در یک ویژگى دیگر هم 
مشترك هســتند؛ همه آنها پیش از رسیدن به 20

سالگى به تیم ملى رسیدند.
 تا یــک دهه پیــش، عبــارت «بازیکن 
جوان» معموًال به آنهایى اطالق مى شد 
که کمى پایین تر یا باالتــر از محدوده 
20 ســالگى بودند و اگر نوسانى هم در 
عملکردشــان دیده مى شــد، به پاى 
«جوانى» آنها نوشــته مى شد. هنوز 
فراموش نکرده ایــم روزهایى که 
بزرگ ترین تیم هــاى ایران در 
ترکیــب اصلى خــود از چند 
بازیکن زیر 20 ســال سود 
مى بردند اما هرچه فوتبال 
ایران بیشــتر به سمت 
نتیجه گرایــى رفــت، 
کمتر و کمتر  مربیــان
به جوانــان بى اعتماد 

شدند.

لیگ برتر مح
که با تعریف
غالمى در خ
اگر به یکس
هیچکس ت
دائمى داشت
از عارف غال
نیامد و قاید
زودگذر» به
و میدان داد

مربیان بزرگ
باشند.امروز
هنوز مى توا
نادیده نگیر
رشد نکرده.
ه کنند. یقینًا
فکرى چند
مربیانى که
ترکیب تیم
مربیان قابل
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراءصادره هیئت هــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینى 
شــهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روز 
آگهى مى شود.در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.  
1- راى  شماره    8483      مورخ   1399/08/04  به شماره کالسه  0949    آقاي / خانم محمود 
مال کریمی به شناسنامه شماره 35114 کدملی 1282278551 صادره فرزند قدیرعلی نسبت به 
6 دانگ مغازه به مساحت 46,49 مترمربع پالك شماره386 فرعی از114 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  صفحه 307 دفتر 61 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس    مالحظه و محرز گردیده است.
2- راى  شــماره     8219     مورخ    1399/08/02   به شماره کالســه  1033     آقاي / خانم 
محمدرضا سالمی خوزانی به شناسنامه شــماره 3203 کدملی 1141341042 صادره فرزند 
محمدباقر نسبت به 6 دانگ یکباب ســاختمان طبقاتى  به مساحت 320,50 مترمربع پالك 
شــماره 6,2فرعی از 85اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 226931 مورخ 93/12/03 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
3- راى  شــماره    3425      مورخ    1399/04/15   به شماره کالســه     0358   آقاي / خانم 
فخرالسادات مصطفوي خوزانی به شناسنامه شماره 231 کدملی 1141663041 صادره فرزند 
سیدمحمد نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 80 مترمربع پالك شماره 33فرعی از110 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  سند 106750 مورخ 

80/02/22 دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
4- راى  شماره    7913      مورخ    1399/07/28   به شماره کالسه   0501   آقاي / خانم محمد 
پیمانی به شناسنامه شماره 3030 کدملی 1141232995 صادره فرزند عبدالکریم  نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 168,75 مترمربع پالك شماره202 و 203 فرعی از107 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  سند 201400 مورخ 
89/10/01 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

5- راى  شماره    8167      مورخ    1399/08/02   به شماره کالسه   0234     آقاي / خانم ناصر 
سلیمی به شناسنامه شماره 601 کدملی 1282964585 صادره فرزند رضا  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه . به مساحت 308 مترمربع پالك شماره1488 فرعی از75 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  ســند 513 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شماره    8704      مورخ   1399/08/07    به شماره کالسه     1378   آقاي / خانم نسیمه 
خاتون رنجبریان رنانی به شناسنامه شماره 5792 کدملی 1293184314 صادره خمینی شهر 
فرزند رضا  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه . به مساحت 52 مترمربع پالك شماره1581 فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 86 

دفتر 400 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شماره      8504    مورخ    1399/08/04   به شماره کالسه    1952  آقاي / خانم فریبا 
حاجی باقري فروشانی به شناسنامه شماره 22874 کدملی 1140228323 صادره فرزند حسن 
نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 138,71 مترمربع پالك شماره 
939فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل صفحات 
589 و 569 دفتر 141 و 436 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
8- راى  شماره     8506     مورخ  1399/08/04     به شماره کالسه     1953   آقاي / خانم علیرضا 
فرج الهی به شناسنامه شماره 6642 کدملی 1282813579 صادره فرزند حسین نسبت به 3 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 138,71 مترمربع پالك شماره939 فرعی 
از72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  صفحات 589 و 569 دفتر 

141 و 436و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شماره       8571   مورخ     1399/08/05  به شماره کالسه    0632  آقاي / خانم طوبی 
حاجیان فروشانی به شناسنامه شماره 11229 کدملی 1140488430 صادره فرزند محمدکاظم  
نسبت به 1 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب مغازه . به مســاحت 28,50 مترمربع پالك شماره 
7755فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در 
صفحه 2 دفتر 621 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

10- راى  شماره      8569    مورخ    1399/08/05   به شماره کالسه   1554  آقاي / خانم زهرا 
پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره 10323 کدملی 1142328066 صادره فرزند رمضانعلی 
نسب به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  مغازه . به مساحت 28,50 مترمربع پالك شماره 
1155فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر   شامل صفحه 

5 دفتر 621 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس    مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شــماره       8572   مورخ    1399/08/05   به شماره کالســه    0633    آقاي / خانم 
قنبرعلی علی پور به شناسنامه شماره 11334 کدملی 1140489408 صادره فرزند محمدحسین 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب مغازه  به مســاحت 28,50 مترمربع پالك 
شــماره1155 فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل   
صفحه 199 فتر 108 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

12- راى  شماره   8647       مورخ   1399/08/06    به شماره کالسه     2413  آقاي / خانم اعظم 
شریفی خونیانی به شناسنامه شــماره 2259 کدملی 0042840708 صادره فرزند غالمرضا  
نسبت به 6 دانگ  یکباب خانه به مســاحت 141,16 مترمربع پالك شماره2828 فرعی از85 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر   شامل سند 10043 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
13- راى  شماره   8634       مورخ    1399/08/05   به شماره کالسه     0677    آقاي / خانم فاطمه 
جنتی به شناسنامه شماره 13 کدملی 1219741825 صادره فرزند علی بابا نسسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 112,03 مترمربع پالك شماره1059 فرعی از72 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل   ثبت در صفحه 135 دفتر 

379 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
14- راى  شــماره     8635     مورخ   1399/08/05    به شماره کالســه     0676   آقاي / خانم 
محمود فراستی به شناسنامه شماره 754 کدملی 1754873881 صادره فرزند عبداله  نسبت به 
3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 112,03 مترمربع پالك شماره1059 فرعی 
ا72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر  شامل  ثبت در صفحه 379 دفتر 

135 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
15- راى  شــماره  8621        مورخ   1399/08/05    به شماره کالســه    1185    آقاي / خانم 
زهرا مهرابی خوزانی به شناسنامه شماره 1130289877 کدملی 1130289877 صادره فرزند 
محمود  نسبت به 37 و 2/7 حبه از 72 حبه یکباب خانه   به مساحت 60,85 مترمربع پالك شماره 
718فرعی از104 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در 
صفحه 62 دفتر 441 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- راى  شماره    8619      مورخ   1399/08/05    به شماره کالسه   0550     آقاي / خانم سید 
مهدي حجازي خواه به شناسنامه شــماره 0 کدملی 1130040801 صادره فرزند سیدهدي  
نسبت به 34 و 7,2 حبه از 72 حبه  یکباب خانه  به اســتثناى بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 
60,85 مترمربع پالك شــماره718 فرعــی از104 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در دفتر 441 صفحه 62 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
17- راى  شماره      5497    مورخ   1399/05/21    به شماره کالسه    0471  آقاي / خانم رضوان 
کورنک بهشتی به شناسنامه شــماره 1227 کدملی 1141111861 صادره فرزند غالمعلی  
نسبت به 6 دانگ یکباب ساختمان دو طبقه تجارى مســکونى به مساحت 95,70 مترمربع 
پالك شماره 6820فرعی از158 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  ثبت در صفحه 350 دفتر 169 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و 

محرز گردیده است.
18- راى  شماره   8353       مورخ  1399/08/04     به شماره کالسه   1093  آقاي / خانم سید 
علی نبوي به شناسنامه شماره 12746 کدملی 1283237202 صادره فرزند سید محمد  نسبت 
به 6 دنگ یکباب کارگاه  به مساحت 1189,60 مترمربع پالك شماره10169 فرعی از75 اصلی 

واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13160 معاالوسطه از مهدى 
ابراهیمى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.

19- راى  شماره   8611       مورخ  1399/08/05     به شماره کالسه      0644 آقاي / خانم زهرا 
مختاري به شناسنامه شماره 14814 کدملی 1140146904 صادره فرزند غالمعلی نسبت به 3 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  زمین داراى اعیانى سوله. به مساحت 2888,85 مترمربع پالك 
شماره1272 فرعی از119 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  
صفحه 22 دفتر 20 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.

20- راى  شماره      8021    مورخ  1399/07/20     به شماره کالسه    0643  آقاي / خانم لیال 
روغن چراغی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 22546 کدملی 1140225030 صادره فرزند 
حسینعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  سوله  به مساحت 
2888,85 مترمربع پالك شــماره1272 فرعی از119 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل  صفحه 22 دفتر 20     و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
21- راى  شماره    8024      مورخ   1399/07/30    به شماره کالسه    1137   آقاي / خانم اصغر 
عمادي به شناسنامه شماره 153 کدملی 1141070235 صادره فرزند مانده علی  نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه  به مساحت 65/237 مترمربع پالك شماره728 و 556 و 351 فرعی از105 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 419 دفتر 
197 و صفحه 179 دفتر 214 و صفحه 493 دفتر 221 و صفحه 188 دفتر 195و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
22- راى  شماره     7969     مورخ    1399/07/30   به شماره کالسه      0583 آقاي / خانم فاطمه 
حاجی حیدري ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 837 کدملی 1141095361 صادره فرزند 
علی نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 99 مترمربع پالك شماره1712 فرعی از87 
اصلی واقع در  ورنوسفادران  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 52536 مورخ 
70/08/04 دفتر 59 و سند 11956 مورخ 33/08/19 دفتر 61 محمد کوچکى  و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
23- راى  شماره    7992      مورخ   1399/07/30    به شماره کالسه   1426     آقاي / خانم ارش 
وطنخواه ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1130224457 کدملی 1130224457 صادره فرزند 
عبدالعلی نسبت به 1,5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه و فوقانى . به مساحت 356,06 
مترمربع پالك شماره2043 و 2042 فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل   سند 6056 مورخ 93/09/20 دفتر 388 و سند 6566 مورخ 94/02/17 

دفتر 388  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
24- راى  شماره  7961     مورخ   1399/07/30    به شماره کالسه    0837 آقاي / خانم مهدي 
نجار پور فروشانی به شناسنامه شــماره 1450 کدملی 1142242684 صادره فرزند اسمعیل  
نسبت به 6 دانگ یکباب  مغازه  به مساحت 56,68 مترمربع پالك شماره 770فرعی از72 اصلی 
واقع در فروشان  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع االوسطه از ثبت در صفحه 
356 دفتر 168 و صفحه 559 دفتر 191 و صفحه 562 دفتر 191 و دفتر 139 صفحه 196 و دفتر 
78 صفحه 304 و دفتر 134 صفحه 430  و دفتر 95 صفحــه 564 و صفحه 565 دفتر 191  و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- راى  شماره     7990     مورخ    1399/07/30   به شماره کالسه    1425    آقاي / خانم افشین 
وطن خواه ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 10838 کدملی 1142333231 صادره فرزند 
عبدالعلی نسبت به 1,5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه و فوقانى به مساحت 356,06 
مترمربع پالك شماره2043 و 2042 فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل  ســند 6057 مورخ 93/09/20 دفتر 388  و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
26- راى  شماره    7988      مورخ    1399/07/30   به شماره کالسه      1424  آقاي / خانم ارزو 
امین پور به شناسنامه شماره 1130169642 کدملی 1130169642 صادره فرزند اکبر  نسبت به 
5/1 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه و فوقانى به مساحت 356,06 مترمربع پالك شماره 
2042 و 2043فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل   
سند 6055 مورخ 93/09/20 دفتر 388  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و 

محرز گردیده است.
27- راى  شماره     7986     مورخ  1399/07/30     به شماره کالســه     1415    آقاي / خانم 

سهیال ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 436 کدملی 1141047829 صادره فرزند 
براتعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 296,46 مترمربع پالك 
شماره 2042فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر  شامل 
( سند 45735 مورخ 65/04/01 دفتر 61) و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه 

و محرز گردیده است.
28- راى  شــماره     7984     مورخ    1399/07/30   به شماره کالســه   1419   آقاي / خانم 
عبدالعلی وطنخواه ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 207 کدملی 1140978519 صادره فرزند 
حسنعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 296,46 مترمربع پالك 
شماره2042 فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل   
سند 29810 مورخ 96/05/26 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
29- راى  شــماره    8547      مورخ   1399/08/04    به شماره کالســه   2443     آقاي / خانم 
صدیقه نوریان کوشکی به شناسنامه شماره 709 کدملی 1142466922 صادره فرزند احمد  
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه . به مساحت 162,20 مترمربع پالك شماره583 فرعی از107 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از شیخ محمد 

نجفى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
30- راى  شماره     8232     مورخ   1399/08/02    به شماره کالسه    1064  آقاي / خانم یداله 
کریمی به شناسنامه شماره 269 کدملی 1141614677 صادره خمینی شهر فرزند غالمعلی 
نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه تجارى  به مســاحت 25,36 مترمربع پالك شماره 46فرعی 
از105 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر  شامل  سند 25591 مورخ 
97/02/03 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.

31- راى  شماره     6085     مورخ     1399/06/16  به شماره کالسه    1283     آقاي / خانم میثم 
رضائی آدریانی به شناسنامه شماره 367 کدملی 1142437841 صادره فرزند احمد  نسبت به 
6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 221,75 مترمربع پالك شماره1556 فرعی از107 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 542812 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
32- راى  شماره 1399/08/10    مورخ    1399/08/10   به شــماره کالسه  1711  آقاي 
/ خانم محمدحســین علیزاده خوزانی به شناسنامه شــماره 6369 کدملی 1142291723 
صادره فرزند حبیب اله نســبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 207,48 مترمربع پالك 
شــماره 2634فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل  مع االوسطه از مالکیت محترم کاظمى  سند 9795 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناسمالحظه و محرز گردیده است. م الف:1038532 - تاریخ انتشار اول:1399/08/21 
تاریــخ انتشــار دوم :1399/09/06 نبــى الــه یزدانــى -ریاســت محترم ثبت اســناد 

خمینى شهر/8/151
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139985602008002939 تاریخ ارســال نامــه: 1399/08/18 نظر به 
اینکه ســند مالکیت تمامت یکدوم سهم مشــاع از یکهزار و ششــصد سهم ششدانگ 
آب قنات فضل آباد 2- اصلــى که در دفتر 8- آب صفحه 294 بنام ســید احمد میرفتاح 
ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبــرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 
139921702008013151- 99/8/11 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 21005- 99/8/8 به گواهى دفترخانه 247 شهرضا رسیده است 
مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1041719 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/8/165

وزیر بهداشــت با اشــاره به افزایش مصرف اکسیژن در 
بیمارستان ها در پى افزایش بســترى بیماران کرونایى 
گفت: تا دو هفته دیگر در هیچ جاى کشور مشکل «کمبود 

اکسیژن» نخواهیم داشت.
سعید نمکى گفت: امســال با وجود کرونا و شرایط سخت 
تحریم، در کنار رسیدگى به بیماران کرونایى، پروژه هاى 
متعدد عمرانى هم به بهره بردارى رسید که جاى تقدیر دارد.

وزیر بهداشت با اشاره به پیگیرى هاى متعدد در خصوص 
رفع مشکل کمبود اکسیژن، گفت: بیمارى کرونا مصرف 
اکسیژن را به حد قابل توجهى افزایش داد و هر بیمار خارج 
از بخش ویژه به 12 لیتر در دقیقه و بیمار درون بخش ویژه 

به 24 تا 32 لیتر در دقیقه اکسیژن نیاز دارد که این میزان 
مصرف اصًال با ظرفیت هاى موجود تناســبى نداشــت، 
بنابراین تمام همکاران شــبانه روز براى تأمین اکسیژن 

تالش کردند.
وى افزود: خوشبختانه تالش ها نتیجه داد و در حال حاضر 
در تمام استان هاى کشور مشکل کمبود اکسیژن به حداقل 
رسیده و معدود نقاطى هســتند که در این زمینه مشکل 

داشته باشند که در حال رفع آن هستیم.
نمکى تصریح کرد: با توجه به پیگیرى هاى صورت گرفته 
تا دو هفته آینده هیچ نقطه اى در کشــور نخواهد بود که 

مشکل کمبود اکسیژن داشته باشد.

سازمان جهانى بهداشت به گزارش ها درباره موفقیت شرکت 
«فایرز» در تولید واکسن کرونا واکنش نشان داد. یک مقام 
ارشد سازمان جهانى بهداشت گفت: این واکسن تا مارس 
2021 وضعیت همه گیرى بیمارى کووید-19 را تغییر خواهد 
داد. «بروس آیل وارد» نتایج اعالم شــده از سوى شرکت 
«فایزر» را «بسیار مثبت» ارزیابى کرد و گفته استفاده از این 
واکسن براى درمان آسیب پذیرترین بیماران تا مارس 2021، 
مى تواند در روند همه گیرى این بیمارى تغییرات «بنیادى» 
ایجاد کند. شرکت داروســازى «فایزر» روز دوشنبه اعالم 
کرده بود داده هاى اولیه از تزریق واکسن کرونا به داوطلبان، 

حاکى از ایمن بودن واکسن این شرکت است.

این شرکت پیش از این اعالم کرده بود درخواست جواز براى 
تولید واکســن کرونا اواخر ماه نوامبر به نهادهاى مسئول 

نظارت بر کیفیت دارو در آمریکا تسلیم خواهد شد.
«فایزر» مى گوید، بررسى اولیه داده هاى مربوط به واکسن 
این شرکت نشان مى دهد تزریق این واکسن در 90 درصد 
موارد باعث ایجاد مصونیت در برابر کرونا شده و در آخرین 
مرحله  آزمایــش بالینى، تزریق این واکســن به 94 بیمار 
داوطلب به ایجاد هیچ عارضه جدى در آنها منجر نشده است.

این شرکت اعالم کرده تا پایان سال 2021 میالدى بیش 
از یک میلیارد دوز از این واکسن را در سراسر جهان عرضه 

خواهد کرد.

رفع مشکل کمبود اکسیژن
 تا 2 هفته دیگر 

تغییر وضعیت همه گیرى 
کرونا با واکسن جدید

2 متهم گسترش کرونا 
   بهداشـت نیوز | مدیر گروه گسـترش معاونت 
بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشـکى اراك گفت: مشکل 
عمده و برهم زننده شرایط فعلى، برگزارى مراسم هاى 
مختلف با ازدحام جمعیت باال در منـازل به خصوص در 
روستاهاست. شـهریار حسـینى افزود: براى جلوگیرى 
از این اقدام و رفع این مشـکل، فرمانداران، بخشـداران 
و دهیـاران و همچنین کلیه ریش سـفیدان و معتمدین 

روستاها باید دست به کار شده و وارد میدان شوند.

رئیس جمهور کرونایى
   ایرنا | رئیس جمهورى اوکراین اعالم کرد که نتیجه 
آزمایش وى به کووید -19 مثبت شده است. «والدیمیر 
زلنسـکى» در صفحه فیسـبوك خود نوشـت: هیچ فرد 
خوش شانس در جهان وجود ندارد که کووید-19 براى 

او خطرى ایجاد نکند. 

چهره خشن ویروس 
   بهار | یک فوق تخصص بیمارى هاى ریوى، معتقد 
اسـت باید گاهى مواقع چهره خشـن بیمارى را به مردم 
نشـان بدهیم تا باور کننـد چقدر خطرناك اسـت. بهنام 
پیرحیاتى گفـت: بیماران بسـترى در بخش هاى عادى 
هرگز متوجه سختى بیمارى نمى شـوند. اما کسانى که 
در بخش هاى آى سى یو بسترى مى شوند و زیر دستگاه 

مى روند، چهره خشن بیمارى را مى بینند. 

روى موج کووید-19

نتایج یک بررســى مقطعى نشــان داد که مردم میزان 
مراقبت از خودشــان را در حد تقریبًا خوب مى دانند و به 
نظر آنها، عوامل مختلــف، مهمترین موانع خودمراقبتى 

آنهاست.
«محمود کیوان آرا» و «راحله ســموعى»، پژوهشگران 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و همکارانشان معتقدند 
که مالحظات و دستورالعمل هاى منتشرشده در خصوص 
پیشگیرى از کووید-19 در حد مورد انتظار اجرا نمى شود؛ 
به همیــن دلیل با انجــام مطالعه اى به بررســى موانع 
مشارکت مردم ایران در خودمراقبتى براى پیشگیرى از 

شیوع کووید-19 پرداختند.
این پژوهش به صورت مقطعى (فروردین ماه 1399)  و 
در دو مرحله کیفى و کمى انجام شد. در مرحله کیفى از 11 
نفر از استادان و مدیران دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
براى شرکت در جلسه بحث گروهى دعوت شد و در یک 
جلسه دو ساعته نظرات آنها در خصوص موانع مشارکت 
مردم مورد بررسى قرار گرفت. همچنین نظرات مردم نیز 
در خصوص وضعیت شیوع ویروس کرونا و عدم حضور در 

اجتماعات، در مصاحبه هاى تلفنى هدفمند دریافت شد. 
بر اساس داده هاى به دست آمده در بخش پژوهش کیفى، 
پرســش نامه اى در خصوص میزان خودمراقبتى افراد 
طراحى شــد و 1056 نفر از سراســر ایران آن را تکمیل 
کردند و با استفاده از آن، میزان خودمراقبتى مردم و موانع 

آن مورد بررسى قرار گرفت.
همچنیــن طبق یافته هــاى این مطالعــه از بین موانع 

مطرح شــده در بخش کمى، از نظر مردم مهمترین مانع 
خودمراقبتى بــه «عوامل سیاســتى مدیریتى» مربوط 
اســت. بر اســاس این یافته ها، تأخیر در اقدام به موقع 
و تصمیم گیرى متناقض مســئوالن، عــدم اقدام طبق 
دستورالعمل هاى استاندارد، ناچیز انگارى اولیه بیمارى 

و... از جمله مهمترین موانع خودمراقبتى مردم است.

دیگر موانع مطرح شده در این پژوهش به ترتیب عبارتند 
از:

-موانع روان شناختى خودمراقبتى از جمله عدم آموزش 
مدیریت استرس و هیجانات منفى، عدم باور به آسیب پذیر 
بودن، خودخواهى، بى احتیاطــى و ناتوانى در همدلى با 

دیگران و...؛

-موانع اجتماعى- اقتصادى شامل تضاد خودمراقبتى با 
تأمین مالى، نداشــتن توانایى براى هزینه کرد سالمتى، 
مسئولیت اجتماعى را وظیفه دیگران دانستن، وفادارى به 
باورهاى غلط، عدم توانایى مردم در سرگرم کردن خود، 

لزوم فرهنگسازى خرید اینترنتى و...؛
-موانع مرتبط با نظام سالمت مثل فقدان تجربه و نداشتن 

پیشینه علمى درباره بیمارى، نداشتن امکانات و زیرساخت 
مجهز براى مقابله با بیمــارى، بزرگنمایى و ناچیزنمایى 
بیمارى توسط کادر درمان، درگیر شدن برخى پزشکان و 
داروخانه ها در احتکار امکانات بهداشتى، مبتال شدن کادر 

درمان با وجود آگاهى و اطالعات و... و
-موانع اطالعاتى مثل شــایعه پراکنى،  ماهیت دشوار و 
پیچیده توصیه هاى ارائه شده، محدود کردن کانال هاى 

ارتباطى و لزوم معرفى و فعالیت منابع اطالعاتى درست.
به گفته پژوهشــگران ایــن مطالعه؛ به نظر مى رســد 
زنان بیشــتر مســئولیت مراقبت از خانواده را پذیرا بوده 
و هشدارهاى مراقبتى را بیشــتر دنبال مى کنند. میزان 
تحصیالت نیز اصوًال از دو جنبه دسترســى بیشتر افراد 
تحصیلکرده بــه یافته هاى مبتنى بر شــواهد و احتمال 
برخوردارى بیشتر از تعامالت اجتماعى معتبر، رفتارهاى 

مراقبتى را مى تواند افزایش دهد.
با توجه به نتایج به دســت آمده، پژوهشگران مى گویند: 
«مدیران حوزه ســالمت و سیاســتگذاران مى توانند با 
برنامه ریزى در خصوص موانع شناســایى شــده در این 
مطالعه، مردم را براى خودمراقبتى بیشتر و مؤثرتر هدایت 

و همراهى کنند.»
نتایج این مطالعه مهرماه ســال جارى به صورت مقاله 
علمى پژوهشى با عنوان «شناسایى موانع خودمراقبتى 
براى پیشگیرى از شیوع کووید-19 از دیدگاه متخصصین 
سالمت و مردم: یک مطالعه ترکیبى» در ماهنامه دانشگاه 

علوم پزشکى مازندران منتشر شده است.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکى اصفهان پاسخ مى دهند

چرا  ایرانى ها به ویروس کرونا  اهمیت نمى دهند؟
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دورکارى و کار از منزل یکى از اصلى ترین راه هاى کمک 
به کاهش میزان ابتال به ویروس کرونا محسوب مى شود. 
اما جدا از این مزیت، دسترسى مداوم به غذا در داخل خانه 

ممکن است دردسرهایى به همراه داشته باشد. 
داشتن یک برنامه منظم و صحیح براى غذا خوردن، عالوه 
بر جلوگیرى از خوردن بدون دلیل و اشتها، به تنظیم قند 
خون و سطح انســولین، هورمون هاى گرسنگى، انرژى 
روحى و جســمى، وضعیت هضم و حتى ساعت خواب 

کمک کند. 
سعى کنید صبحانه را حدوداً یک ساعت پس از بیدار شدن 
بخورید و این هدف را سه بار در روز یا سه وعده و یک میان 
وعده با فاصله حدود چهار تا پنج ســاعت قرار دهید.  به 
عنوان مثال، صبحانه را در ساعت 8 صبح، ناهار در ظهر، 
میان وعده را در ساعت 4 بعدازظهر و شام را در ساعت 8 
شب میل کنید. یا برنامه غذایى خود را اینگونه قرار دهید: 
صبحانه در ساعت 9 صبح، ناهار در حدود ساعت 13 و شام 

را در ساعت 18 میل کنید. 
فقط ســعى کنید بیش از پنج ســاعت بدون غذا نگذرد. 
حتى مى توانید هشدار تلفن همراه خود را به عنوان یک 
یادآورى تنظیم کنید تا برایتان زنگ بزند، حداقل تا زمانى 
که به زندگى عادى خود بازگردید. بدون برنامه، به احتمال 
زیاد در طول روز بدون فکر و دلیل غذا مى خورید یا خیلى 
طوالنى گرسنه مى مانید و سپس به ســراغ غذا رفته و  

پرخورى مى کنید. 
اطمینان حاصل کنید که وعده هاى غذایى شــما از نظر 
کیفیت، متعادل اســت. به جاى اینکه تصادفى غذاهاى 
مصرفى در هر وعــده خود را انتخاب کنیــد  وعده هاى 

غذایى خود به طور برنامه ریزى شــده و با دقت از پیش 
مشخص کنید. در هر صبحانه، ناهار و شام، نوعى خوردنى 
را همراه با پروتئین بدون چربى و یا همراه با چربى مفید به 
عنوان پایه در نظر بگیرید. این غذاها مواد مغذى مورد نیاز 
براى تقویت مکانیسم سالم و سیستم ایمنى بدن را تأمین 

مى کنند. براى سوخت ذهنى و جسمى، قسمت کمترى از 
کربوهیدرات هاى سالم را به عنوان یک افزودنى در برنامه 

غذایى خود جاى دهید.
به عنوان مثال، به جــاى یک ظرف بزرگ خوراکى هاى 
شامل کربوهیدرات و آب، یک اسموتى تهیه شده با یک 

مشت سبزیجات منجمد یا تازه، پودر پروتئین گیاهى، چند 
قاشــق غذاخورى کره و مغزیجات مملو از چربى خوب و 
یک فنجان میوه منجمد براى کربوهیدرات هاى مفید را 

انتخاب کنید. 
هدفمند بودن در مورد آنچه در هر وعده غذایى گنجانده 

اید، مصرف بهتر ریز مغذى ها را ایجاد مى کند و این تعادل 
سالم مى تواند از افزایش وزن جلوگیرى کند. یک بطرى 
یا فنجان آب کنار خود داشته باشید و در طول روز با آن آب 
بنوشید. از مصرف نوشیدنى هاى قندى یا محصوالت تهیه 
شده با شیرین کننده هاى مصنوعى خوددارى کنید چرا 
که قند اضافى مى تواند ایمنى بدن را تضعیف کرده و ثابت 
شده که شیرین کننده هاى مصنوعى عامل ایجاد  اشتهاى 

کاذب هستند. همچنین به دندان نیز آسیب مى زنند.
در  یک موقعیت پرتنش، تشــخیص اینکه آیا شما واقعًا 
گرسنه هستید -یعنى بدن شــما به تغذیه نیاز دارد- یا 
اینکه ذهن شما براى ابراز یا رهایى از احساسات جذب 
غذا مى شود، دشوار است. یک تاکتیک مفید براى حل 
این سردرگمى این اســت که بدن خود را تنظیم کنید. 
گرسنگى جســمى عالئم جســمى دارد، مانند شکمى 
که کمى غرغر مى کند. اگر یــک وعده غذایى متعادل 
خورده اید و شکمتان ســیر اســت، اما هنوز احساس 
گرســنگى مى کنید، ممکن اســت دچار اضطراب یا 
تنهایى شده اید و این فقط یک احساس است. بهتر است 
خود را کنترل کنید و بدانید که همیشــه راه رسیدگى به 

احساساتتان، خوردن نیست.
هنگام غذا خوردن بدون حواس پرتى (تلویزیون، کامپیوتر، 
مطالعه، تلفن و...) این کار را انجام دهید و به نشانه هاى 
بدن خود دقت کنید. هنگامى که احساس سیرى کردید، 
نه بیش از حد سیر، از غذا خوردن دســت بکشید و بقیه 
را براى وعده غذایى بعدى نگه دارید. نیازى نیســت که 
به خود ســخت بگیرید و فقط از غذاهاى توصیه شــده 
پزشکان استفاده کنید. مى توانید با استفاده اندك از سایر 

خوراکى ها عالوه بر سالمتى، از زندگى نیز لذت ببرید.

مثلث کرونا، دورکارى و پرخورى؛ چاره چیست؟

مطالعــه جدید نشــان مى دهــد هفت نوع 
بیمارى در کووید-19 خفیف وجود دارد و این 
بیمارى ها موجب تغییــرات قابل توجهى در 

سیستم ایمنى حتى بعد از ده هفته مى شود.
محققان دانشــگاه پزشــکى وین در مطالعه 
خود، 109 بیمار کرونایى که در دوره نقاهت 
بودند و 98 فرد سالم در گروه کنترل را بررسى 
کردنــد و دریافتند عالیم متفاوتــى در افراد 
بروز مى کند. محققان هفت گروه از عالئم را 

شناسایى کردند:
1- عالیم شــبه آنفلوآنزا شــامل تب، لرز، 

کوفتگى و سرفه.
2- عالیم شبه سرماخوردگى شامل عطسه، 

خشکى گلو و گرفتگى بینى.
3- درد عضالت و مفاصل.

4- التهاب چشم.
5- مشکالت ریوى شامل ذات الریه و تنگى 

نفس.
6- مشکالت گوارشــى نظیر اسهال، حالت 

تهوع و سردرد.
7- از دســت دادن حس بویایى و چشایى و 

سایر عالیم.
«وینفرد پیکل»، سرپرست تیم تحقیق، در این 
باره مى گوید: «ما دریافتیم که از دست دادن 
حس بویایى و چشــایى عمدتًا بر افراد داراى 

سیستم ایمنى جوان تأثیر مى گذارد.»

شناسایى 7 گروه 
بیمارى متفاوت در 
نوع خفیف کرونا

نتایج یک تحقیق جهانى نشــان داد نوجوانانى 
با رژیم غذایى نامناسب حدود 20 سانتیمتر قد 

کوتاه ترى دارند.
محققان انگلیسى بر اساس تحقیقات خود اظهار 
داشتند: تغذیه نامناســب موجب شده افراد 19 
ساله در جنوب و جنوب شــرق آسیا، آمریکاى 
التین و شرق آفریقا قد کوتاهترى داشته باشند 
درحالیکه در شــمال غرب و اروپاى مرکزى قد 

بلندترى دارند.
محققان دریافتند: میانگین قد یک زن جوان 19 
ساله در بنگالدش و گواتماال (کشورهاى داراى 
کوتاه قدترین جمعیت زنان در جهان) برابر با قد 
دخترى 11 ساله در هلند (کشور داراى دختران و 

پسران قد بلند) است.
همچنین میانگین قد یک مرد جوان 19 ساله در 
الئوس و تیمور شرقى (کشورهاى داراى کوتاه 
قدترین جمعیت پسران در جهان) برابر با قد یک 

پسر 13 ساله در هلند است.
محققان اظهار داشــتند: در برخى از کشورها 
کودکان در پنج ســال نخســت زندگى از رشد 
مطلوبى برخوردارند اما در ســال هاى مدرسه 
روند رشد مطلوب آنان کند مى شود. این نشان 
مى دهد که بین سرمایه گذارى در بهبود تغذیه 
در دوران پیش از مدرسه و کودکان و نوجوانان در 

سنین مدرسه تعادل وجود ندارد.
محققان انگلیسى تاکید کردند: این مساله به ویژه 
در هنگام شیوع بیمارى کووید-19 بسیار اهمیت 
دارد چرا که مدارس در سراســر جهان تعطیل 
اســت و بســیارى از خانواده هاى فقیر قادر به 

تامین تغذیه مناسب براى فرزندان خود نیستند.

عامل تفاوت قد 
نوجوانان در 

کشورهاى مختلف

محققان اخیراً دریافتند افرادى که به ســرعت از 
کووید-19 بهبود یافتند، براى مدت چند ماه داراى 

آنتى بادى علیه این بیمارى بودند.
با افزایــش هر روزه تعــداد بیمــاران کرونایى، 
دانشــمندان همچنان در مورد چگونگى پاسخ 
سیســتم ایمنى بدن به کروناویــروس متمرکز 
هستند تا با آن مبارزه موفقیت آمیزى داشته باشند. 
از این رو محققان بیمارستان زنان و بریگام بوستون 
آمریکا، درصــدد اندازه گیرى آنتــى بادى هاى 
ضدویروســى در گروه داوطلبــان بهبودیافته از 

بیمارى کووید- 19 برآمدند.
دانشمندان نمونه هاى خون و سلول هاى افرادى را 
که از مورد خفیف تا متوسط کووید- 19 بهبود یافته 
بودند، بررسى کردند. اگرچه در بیشتر افراد کاهش 
آنتى بادى هاى ضدکرونا مشاهده شد، اما در گروه 
کوچکى از افراد آنتى بادى هــاى ضد ویروس تا 
چندین ماه وجود داشت. پس از اندازه گیرى آنتى 
بادى هاى ایمونوگلوبولین G مخصوص ویروس 
در طول سه چهار ماه، تیم تحقیق دریافت درحالى 
که در اکثر آنها، این نشــانگرهاى ایمنى کاهش 

یافته بود، اما در 20 درصــد داوطلبان در آن بازه 
زمانى تولید آنتى بــادى ضدویروس پایدار مانده 
یا حتى افزایش یافته بود. در شرکت کنندگانى که 
آنتى بادى مدت بیشتر باقى مانده بود، مدت زمان 
بیمارى کووید- 19 شان به مراتب کوتاه تر، به طور 

میانگین حدود ده روز بود.
این یافته نشان مى دهد که واکنش سریع سیستم 
ایمنى، کــه منجر به رفع ســریع عالیم بیمارى 
مى شود، مى تواند در تداوم ایمنى بدن هم نقش 

داشته باشد.

خطر کرونا، بخاطر تغییر فصل و شاید بى توجهى هاى ما و هر که 
در این واقعه مسئول است، بیشتر شده است. اگرچه باید مقصر را 
پیدا کرد اما حاال بهتر است به نکته هایى براى گذر از این شرایط 

سخت دقت کنیم تا به سالمت از کرونا رد شویم.
1- پنج وعده میوه  و سبزى : اگر تا پیش از این سه وعده یا کمتر، 
میوه و سبزى تازه مى خوردید، باید براى جلوگیرى از ابتال به 
کرونا، روزانه تا پنج وعده میوه و ســبزى تازه میل کنید. دلیل 
آن وجود ویتامین هاى C و A و آنتى اکســیدان  در میوه ها  و 
سبزى هاست. سعى کنید تنوع رنگى میوه ها را رعایت کنید تا 

مواد مغذى بیشتر و بهترى دریافت کنید.
2- از فاسدشدنى فاصله بگیرید: از نگهداشتن و مصرف غذایى 
که پخته اید، بیش از 24 ساعت، خوددارى کنید. به این دلیل که 
اوًال موادغذایى مفید آنها از بین رفته و ثانیًا، مى توانند بیمارى 
ایجاد کرده و سیستم ایمنى را ضعیف کرده و بدن را مستعد ابتال 

به بیمارى دیگرى مثل کرونا کنند. 
3- تازه بخورید: اگرچه در این شرایط خرید روزانه بسیار سخت و 
خطرناك است، اما سعى کنید خوراکى ها را به حدى بخرید که براى 
مثًال یک هفته، هیچ خوراکى اى را داخل فریزر نگذارید و تازه میل 
کنید. مواد  غذایى تازه، ویتامین ها و امالح بیشتر و کامل ترى دارند.

4- بنوشید، زیاد بنوشید: اگر همیشــه توصیه بر این بوده که 
روزانه تا هشت لیوان آب بنوشــید، حاال باید آن را به ده تا 12 
لیوان در روز برسانید! سخت نیست؛ کافى است دمنوش هاى 
گیاهى، آبمیوه طبیعى و آب طعم دار و... را نیز به برنامه نوشیدن 

روزانه اضافه کنید. براى تهیه آب طعم دار کافى است چند حلقه 
لیموترش تازه، چند برگ نعناع، چند برگ آویشــن تازه و... را 

داخل آب بریزید.
5- ویتامین C مهم است: اگرچه باید سیستم ایمنى از سال ها 
قبل قوى باشد تا حاال خوب فعالیت کند، اما هنوز هم دیر نیست. 
هرچه ویتامینC بیشترى دریافت کنید، سیستم ایمنى بهتر 
فعالیت خواهد کرد. براى این منظور، نوشیدن آب مرکبات را 

فراموش نکنید.
6- از فــرآورى فاصله بگیرید: غذاهاى آماده و کنســروى یا 
نان هایى که سبوس کافى ندارند- نان ها هرچه سفیدتر باشند، 
سبوس کمترى دارند- را نخورید. این خوراکى ها ارزش غذایى 
مناسبى نداشته و به تقویت عملکرد سیستم ایمنى بدن کمک 
نمى کنند. عالوه بر اینکه بسیارى از آنها ممکن است عوارض 

ثانویه مانند مشکالت گوارشى و... نیز ایجاد کنند.
7- غذاى بیرون نخورید: تا زمان رفــع کامل بیمارى کرونا، 
بیرون غذا نخورید. به این دلیل کــه نمى دانید افرادى که غذا 
را تهیه و ســرو مى کنند، بیمار یا ناقل هستند. اگر مى خواهید 
از بیرون غذا بگیرید، حتمًا آن را در منــزل کامًال گرم کرده و 

بعد میل کنید.
8- یک بار مصرف: اگر یکى از افراد خانواده به عالیمى شبیه 
کرونا دچار شد، ضمن مراجعه به مراکز درمانى، اولین اقدام جدا 
کردن بشقاب و قاشق و... او و یا خرید ظروف یک بار مصرف 

براى فرد مبتالست.

چغندر لزوماً در رژیم هاى غذایى اصلى بسیارى از افراد وجود ندارد. اما این سبز ریشه اى 
منحصر به فرد ممکن است مجموعه اى از مزایاى سالمتى را فراهم کند. 

چغندر حاوى نیترات است که بدن آن را به اکسید نیتریک تبدیل مى کند. اکسید نیتریک 
یک رگ گشاد کننده عروق اســت که رگ هاى خونى را شل و گسترده مى کند و به 
همین طریق مى تواند فشار خون را کاهش دهد و بنابراین مى تواند خطر سکته مغزى و 
سایر مشکالت مغزى را کاهش دهد. هر زمان فشار خون باال باشد، خطر سکته مغزى 
و سایر شناخت ها افزایش مى یابد. بنابراین، کاهش فشار خون به شما کمک مى کند و 

همچنین سهولت و میزان خون وارد مغز را افزایش مى دهد.
رنگ قرمز تیره چغندر توســط بتاالیین، ماده مغذى گیاهى تولید شده توسط گیاهان 
که داراى خواص آنتى اکســیدانى است، ایجاد مى شــود. بتاالین داراى خواص ضد 

التهابى است.
هنگامى که مى خواهید وزن خود را کاهش دهید، خوردن غذاهایى که ســیر کننده 
هستند مى تواند بسیار مفید باشد تا احساس سیرى کنید و پرخورى نکنید. چغندر از نظر 
محتواى آب و فیبر غنى است. این مى تواند به شما کمک کند تا بهتر سیر و هیدراته 
شوید، همچنین مى تواند به احساس سیرى کمک کند. چغندر کالرى تقریباً کمى دارد 
و حاوى مقدار مناسبى پروتئین براى یک سبزیجات ریشــه اى است، که این باعث 

مى شود که براى کسى که سعى در کاهش وزن دارد، یک انتخاب سالم باشد.

مقدار باالى فیبر و آب چغندر به هضم غذا کمک مى کند. فیبر در داشتن حرکات 
روده اى طبیعى کمک مى کند و احتمال یبوست را براى شما کم مى کند. فیبر 

همچنین مى تواند به جلوگیرى از بیمارى هاى گوارشى مانند سرطان روده 
بزرگ، بیمارى ریفالکس معده و مرى و دیورتیکولیت کمک کند.
نیترات هاى موجود در چغندر ممکن اســت در سالمت مغز نقش 

داشته باشد. مطالعه اى که در سال 2011 روى بزرگ ترهاى 
مسن انجام شد نشان داد که نیترات ها جریان 

خون را در مناطق مهم مغز مانند لوب 
پیشانى که با توجه و حافظه فعال 

ارتباط دارد افزایش مى دهد.

ویروس کرونا در دماى پایین یخ مى زند و در مکان گرم دوباره فعال مى شود، در عین حال در زمان سرد سال بیمارى کووید- 19 
ممکن است بیشتر شود براى آنکه فرد سیستم ایمنى ضعیف ترى دارد.

متخصص روس «یوگنى تیماکوف» مى گوید: هرچه دماى هوا پایین تر باشــد، ویروس بیشتر در فضاى بیرون حفظ 
مى شود. وقتى یخ مى زند فعال نیســت اما همین که به محل گرم برسد، فعال مى شود. همه عفونت ها به این شکل 
عمل مى کنند. ویروس شناس و دکتر علوم پزشکى «آناتولى آلتشتین» نیز با وى موافق است و خاطر نشان 
مى کند که ویروس ها هیچگاه از سرما نمى میرند. آنها به خوبى خودشان را حفظ مى کنند، حتى در منفى 

196 درجه که دماى ازت مایع است.
اما سرما ممکن است تأثیر منفى بر سیستم ایمنى بدن افراد بگذارد و باعث تشدید بیمارى شود.

ویروس کرونا در د
ممکن است بیش
متخصص رو
مى شود. و
عم

دماى پایین قادر به کشتن ویروس کرونا نیست

آب چغندر به هضم غذا کمک مى کند. فیبر در داشتن حرکاتفایده هاى شگفت انگیز چغندر 
ک مى کند و احتمال یبوست را براى شما کم مى کند. فیبر 

به جلوگیرى از بیمارىهاىگوارشى مانند سرطان روده 
الکس معده و مرى و دیورتیکولیت کمک کند.
در چغندر ممکن اســت در سالمت مغز نقش 

1ى که در سال 2011 روى بزرگ ترهاى 
ن داد که نیترات ها جریان 

هم مغز مانند لوب
و حافظه فعال 

مى دهد.

با خوردنى ها از کرونا بگذریم

بهبود سریع کرونایى ها یعنى ایمنى طوالنى مدت 

آب لیمو خواص شگفت انگیزى براى سالمت دارد اما مصرف بیش از حد آن 
مى تواند موجب عوارض جانبى خطرناکى براى سالمت افراد شود.

برخى از کارشناسان آب لیمو را به عنوان یک نوشیدنى سرشار از فواید مانند 
جلوگیرى از کمبود آب بدن، کمک به هضم 
غذا و حمایت از کاهش وزن معرفى مى کنند. 
اما مانند بســیارى از مواد غذایى که سرشار 
از فایده هســتند، مضراتى هــم دارند. این 
مضرات هنگام نوشیدن مقدار زیاد آب لیمو 

نیز مى تواند حادث شود.
به گفته انجمن دندانپزشکان آمریکا، از آنجا 
که لیمو ها بسیار اسیدى هستند، تماس مکرر 
دندان ها با مقدار زیادى از آن مى تواند میناى 

دندان را از بین ببرد. براى جلوگیرى از این مشکل، سعى کنید آب لیمو را از طریق 
نى بنوشید تا از قرار گرفتن دندان ها در معرض مستقیم اسید آب لیمو جلوگیرى 
کنید. همچنین باید از مسواك زدن بالفاصله پس از مصرف آب لیمو و نوشیدن 
مقدار زیادى آب ساده همراه آن خوددارى کنید. اگرچه استفاده از آب لیمو غالبًا 

براى سالمت روده بسیار مفید اســت، اما زیاده روى در مصرف آن مى تواند 
بیمارى هاى شایع مانند بیمارى رفالکس معده (GERD) و رفالکس اسیدى 
را تشدید کند. رفالکس ها از غذا هاى اسیدى مانند لیمو ناشى شده و مى توانند 
باعث ســوزش معده، حالت تهوع و استفراغ 
شــود. هیچ چیز بدتر از بیدار شدن از خواب 
با التهاب دردناك ناشــى از زخم تازه ایجاد 
شده نیســت. به گفته انجمن دندانپزشکان 
آمریکا بیشتر این زخم ها و تاول ها ظرف یک 
یا دو هفته به خودى خود از بین مى روند، اما 
نوشیدن بیش از حد آب لیمو ممکن است این 

زخم ها را تشدید کند.
عالوه بر این، اگر مرکبات زیاد مصرف کنید، 
ممکن است این کار شما علت اصلى ایجاد زخم ها و تاول ها باشد. همچنین 
ممکن است میان مصرف مرکبات و میگرن ارتباط وجود داشته باشد. اگرچه 
هیچ ارتباط اثبات شده اى وجود ندارد، اما برخى مطالعات طى سال هاى گذشته 

ارتباط بین میگرن و مرکبات را محتمل دانسته اند.

حقایقى جالب درباره آب لیمو

  مترجم: لیال فرجى/ بهداشت نیوز |

فقدان مدارك
کارت خودرو، ســند کمپانى و برگ سبز 
خودرو ســوارى میتسوبیشى تیپ النسر 
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شماره موتور 005843 و شماره شاسى 
002593 به شماره پالك 67 – 647 ط 41 
متعلق به محمدرضا شکراللهى به شماره 
ملى 4623129241 فرزند فضل اله مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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آگهى مزایده عمومى

شرکت تعاونى هشت بهشت ساعى بنا

فروش یک باب مغازه داراى 26/99 متر مربع در طبقه همکف و داراى یک 
زیر زمین با مســاحت31/12 متر مربع با کاربرى انبــارى واقع در خیابان 
چهارباغ ســاختمان صدف جنب بانک صادرات از طریق برگزارى مزایده 

عمومى به فروش برساند.
متقاضیان مــى توانند جهــت دریافت اســناد و شــرایط مزایده تا 
تاریخ1399/08/29 به دفتر شــرکت واقع در خیابان باغ گلدسته مجتمع 

گلدیس ورودى سوم واحد336 مراجعه نمایند.
آدرس: اصفهان- خیابان آمادگاه-باغ گلدسته- ساختمان گلدیس - ورودى 

سوم-واحد336 تلفن:32247255و32243561

نوبت دوم (( آگهى تجدید مزایده   ))

شهردارى چرمهین به اســتناد مجوز شــماره 5/104/ش مورخ 05/01/ 1399  و 5/252/ش مورخ 1399/08/07 
شــوراى اســالمى شــهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شــهردارى ها ، در نظر دارد در راستاى فعال و 
تکمیل نمودن مجموعه کارگاهى ، 2 قطعه پالك زمین واقع در شهر چرمهین ( فاز سوم منطقه خدماتى –کارگاهى 
پیامبر اعظم (ص ) را به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده طبق نظر کارشناسى ( کارشناس 
رسمى دادگسترى ) با قیمت پایه به شــرح جدول ذیل به فروش برســاند  متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار 
آگهى تا روز یک شــنبه مورخ 1399/08/25 به واحد هاى امالك و شهرسازى، شهردارى مراجعه و اسناد شرکت 
در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 1399/08/26 به دبیرخانه محرمانه (حراســت) 
شهردارى ارائه نمایند شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشــتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین 
به آدرس : www.chermahin.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 5-52552444-031 تماس حاصل فرمایند . الزم 

به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده در مزایده خواهد بود.

م الف: 1037487ثابت راسخ- شهردار چرمهین

نشانىکاربرىقیمت کارشناسى (ریال)مساحتشماره پالكردیف

هر پالك12 الى 13 1
خدماتى-هر پالك 3/300/000/000 ( 200متر مربع )

کارگاهى
چرمهین-بلوار آیت اله ارباب ره-فاز 

سوم مجموعه خدماتى کارگاهى 
پیامبر اعظم (ص)

نوبت دوم

مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان از تحقق بیش از 100 
درصدى بودجه سال 99 منطقه 9 شــهردارى اصفهان تا 
مهرماه ســال جارى خبر داد و گفت: درصدد هستیم مازاد 
بودجه امسال را به بهترین نحو براى شهروندان هزینه کنیم.      
علیرضا رفیعى در شصت و هفتمین نشست خبرى از سلسله 
نشست هاى خبرى «سه شنبه ها با رسانه» که به صورت 
مجازى با مشارکت اصحاب رســانه برگزار شد، با اشاره به 
اینکه از چند ماه پیش دستور کار ویژه براى منطقه 9 تدوین 
شده است، اظهار کرد: بخشــى از انعکاس این کار ناشى از 

مراجعه معتمدان به شهردارى است.   
وى ادامه داد: مدیریت ســابق منطقه براى احداث خیابان 
بهشت تالش بسیار کرد اما شاهد اتفاقات جدى که سبب 
گشــایش بخش هایى از این خیابان براى کاهش تلفات و 

آسیب ها باشد، نبودیم.  
مدیر منطقه 9 شــهر اصفهان تصریح کرد: در این مدت به 
صورت جدى به پروژه بهشت نگاه عمیق و دقیق داشتیم 
که در این زمینه تیم شهردارى منطقه 9 اقدامات خاص و 
ویژه اى در طى هشت ماهه امسال انجام داده و دستور کار 

اول ما رفع موانع و مشکالت پروژه هاى عمرانى بود. 
وى با بیان اینکه توجه ویژه به مطالبات مردم در زمینه هاى 
مختلف هم دیگر اقدام در منطقه بــود، گفت: روش هاى 
مختلفى براى این کار وجود دارد که مالقات هاى مردمى 

یکى از رویه هاى رایج در این خصوص بود. 
رفیعى با اشاره به اینکه ســرفاصله اتوبوس ها در خیابان 
میرزاطاهر 20 دقیقه و بعضا بیشــتر بود، افزود: با پیگیرى 
منطقه و هماهنگى با اتوبوســرانى این مشکل با افزایش 
تعداد اتوبوس ها به 14دقیقه رسید و در برخى موارد به هشت 

دقیقه هم کاهش یافت.  
وى با اشاره به اینکه یکى دیگر از شیوه هاى ما براى پرداختن 

به خواست مردم این بود که اتفاقات رخ داده را رصد، تحلیل، 
بررسى و به شکل جدید و متمایز از سابق طراحى کنیم، اظهار 
کرد: در بازدیدهاى محلى متوجه شدیم سالمندان منطقه 
در نقاطى تجمع دارند که مناسب سازى نشده، بنابراین به 
صورت جدى به محل هاى تجمعى سالمندان توجه کردیم. 
حوزه زیباسازى و اجرایى، طراحى هاى جدیدى براى این 
نقاط داشت تا محلى براى تبادل تجربه شکل گیرد که در این 
راستا، پاتوق تجربه ایجاد و الگویى براى مناطق 15 گانه شد.   
مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان تصریح کرد: یکى دیگر 
از دســتورکارهاى ما در منطقه، پرداختن بــه ویژگى ها و 
مختصات فراموش شده منطقه است؛ در میان مناطق 15 
گانه منطقه 9 ویژگى منحصر به فرد آب و هوایى و فضاى 
ســبز دارد که بر همین اساس مى توانیم چشــم اندازها و 

افق هاى خاصى براى منطقه ترسیم کنیم.
وى افزود: هر شهردارى در هر منطقه باید در بازه هاى کوتاه، 
میان و بلندمدت افق هایى را تعریف کند چراکه شــهردار 

بدون افق در منطقه شهردار بدون فروغ است.
رفیعى با اشاره به اینکه براى منطقه 9 شهردارى اصفهان 
ایده "ماربین شهر" را تدوین کردیم، گفت: نزدیک 17 روستا 
جزو محدوده خوش   آب و هواى ماربین سابق (منطقه 9) 
است؛ ویژگى این منطقه سایه سار بودن آن و این موضوع 

نقطه عطف در پرداختن به منطقه 9 بوده است. 
مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان با اشاره به مفهومى به 
نام «روان جغرافیا» در توضیح این مفهــوم و ارتباط آن با 
ویژگى هاى منطقه 9 اظهار کرد: طبق این مفهوم مى توان 
با پرسه زدن در نقاط فراموش شده، سعى در کسب تجربه 
از آن نقطه داشته باشیم چراکه ابزار روان جغرافیا پرسه زدن 
و کشــف واقعیات، ورود به زمان و کسب تجربه و اندوخته 
هایى از تجربیات و انباشت هایى است که فضاى شهرى 

براى پروژه ها دارد. 
وى با بیان اینکه یکى از پروژه هاى منطقه، گذر تاریخ است، 
گفت: از سال گذشته تاکنون سعى شده حدفاصل کوه آتشگاه 
تا منارجنبان به محیطى براى گردشگرى طبیعى تبدیل شود 
که این موضوع سبب مى شود ما محور گردشگرى پیاده راه 
را به عنوان عنصر اصلى در معرفى منطقه 9 با پرداختن به 
نقاط فراموش شده معرفى کنیم. رفیعى افزود: در دل گذر 

تاریخ، زیرمجموعه هاى متعددى وجود دارد. 
وى با اشاره به اینکه در بخشى از منطقه 9 شاهد ایجاد هاب 
کشاورزى خواهیم بود، گفت: در این پروژه با استفاده از تجربه 
کشاورزان و با استفاده از شرایط محیطى، تجربه ها در زمینه 

کشاورزى به مشارکت گذاشته مى شود. 
مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان تصریح کرد: همچنین 
با توجه به اینکه یکى از عرفاى کشــور به نام عمو عبداله 
کارالدانى، در منارجنبان مدفون اســت، باغى را به نام باغ 

عرفا در این نقطه طراحى خواهیم کرد.
وى با اشاره به اینکه پروژه دوم اصلى در منطقه 9 ایجاد لوپ 
گردشگرى گل و گیاه است، ادامه داد: یکى از پتانسیل هاى 
منطقه گلخانه هاى خیابان هاى قدس، بهشــت و شهید 
حجازى است که تبدیل یک یا چند خیابان به میدانگاهى 
براى گردشگرى گل و گیاه مى تواند براى مردم اثربخشى 
داشته و شرایط تعاملى بین افراد خانواده ها را افزایش دهد. 

رفیعى تصریح کرد: یکى دیگر از طرح هاى منطقه، ایجاد گذر 
ارگانیک است؛ در شــهر اصفهان راسته هاى متفاوتى مثل 
لوازم صوتى و تصویرى، خوار و بــار و ..... وجود دارد اما ایجاد 
گذر ارگانیک با ماهیت منطقه 9 سنخیت دارد و فعالیت هاى 

مختلفى در زیرمجموعه این گذر پیش بینى شده است.  
وى افزود: در روز نهم آذرماه 99 همزمان با افتتاح و کلنگ 
زنى 9 پروژه منطقه 9 اتفاق ویژه اى در این گذر رخ مى دهد 

که در آینده به آن مى پردازیم.
وى ادامه داد: حدود 79 میلیارد تومان بودجه ســال جارى 
منطقه 9 بود که این بودجــه 37 میلیارد تومان هزینه هاى 
جارى و 42 میلیــارد تومان خالص هزینــه هاى عمرانى 
را شامل مى شــود؛ از همین رو ســرانه هر شهروند بابت 
هزینه هاى جارى 48 هزار تومان و براى سرانه عمرانى 550 

هزار تومان است. 
رفیعى افزود: منطقه 9 در مهرماه توانســت به تحقق 100 
درصدى بودجه خود برســد و اکنون مــازاد بودجه داریم 
که ســعى داریم با برنامه ریزى آن را به بهترین نحو براى 

شهروندان هزینه کنیم. 
وى بیان کرد: در فرآیند اصالح بودجه، بودجه عمرانى از 42 
میلیارد تومان به 67 میلیارد تومان خواهد رسید که این تفاوت 
سبب مى شود، سرانه هزینه شهروندان از یک میلیون و 35 
هزار تومان به یک میلیون و 300 هزار تومان برسد که گام 

بلند براى توسعه منطقه است. 
مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان با اشاره به افزایش 29 
درصدى بودجه بخش عمرانى، گفت: پروژه تملک خیابان 
کوهانســتان 400 درصد افزایش بودجه داشــته است به 
طوریکه بودجه پیش بینى شده براى این طرح، سه میلیارد 
تومان بود که در اصالحیه به 15 میلیارد تومان افزایش یافت. 
رفیعى افزود: همچنین براى تملک خیابان بهشــت 180 
درصد افزایش بودجه داشتیم یعنى سه میلیارد تومان را به 

هشت میلیارد و 400 میلیون تومان رساندیم.
وى ادامه داد: بودجه احداث خیابان بهشــت یک میلیارد 
تومان بود کــه 350 درصد افزایش بودجه بــراى این کار 
خواهیم داشت. همچنین اجراى خیابان بهستان 150 میلیون 
تومان مصوبه داشت که به 300 میلیون تومان افزایش یافت. 
مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه آرامش 

شهروندان، شهر و پرسنل از عناصر اصلى تفکر و ایده هاى 
مدیریت شهرى در این منطقه است، گفت: شادابى مى تواند 
کمک کند تا مردم به زیست پذیرى در منطقه 9 به صورت 
جدى نگاه کنند که در این راســتا از اصول برنامه 1405 به 
گونه اى تبعیت خواهیم کرد که بــا ویژگى هاى منطقه 9 
حضور سرمایه گذار و زیســت در منطقه 9 را مورد تشویق 

قرار دهیم. 
رفیعى به افتتاح و کلنگ زنى 9 پروژه در آینده اشاره و تصریح 
کرد: افتتاحیه خیابان بهشت، خیابان بهستان، ورودى محله 
کوهانســتان، راه اندازى کلکتور شــرقى - غربى، افتتاح 
بخش جدیدى از بوســتان مهر به طوریکه ســطح مورد 
استفاده شــهروندان را به 2 برابر افزایش مى دهد، تبدیل 
سالن فرهنگى یادگار امام (ره) به سالن همایش ها، پروژه 
فرهنگى – تجارى منارجنبان و احداث ورزشــگاه غرب از 

پروژه هاى آماده بهره بردارى و ساخت است. 
وى ادامه داد: ما اگر بتوانیم بسترهاى کارآفرینى را در منطقه 
9 بسط و توسعه دهیم درآمد پایدار نه تنها براى شهردارى 
منطقه 9، بلکه براى شهروندان فراهم مى شود و اولین گام را 
با یکى از پتانسیل هاى جدى یعنى وجود مراکز تولید و توزیع 

نهال و گل آغاز کردیم و امیدواریم به نتایج خوبى برسیم. 
مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان افزود: مســیر آتشگاه 
گردشــگرى غذایى اســت که این موضوع هــم یکى از 

پتانسیل هاى موجود براى برنامه ریزى در منطقه است.
وى با اشــاره به اینکه نگاه جدى به محرومیت زدایى از 
طریق توسعه شبکه معابر ممکن است، اظهار کرد: منطقه 
9 داراى سه خیابان اصلى شــرقى غربى و چهار خیابان 
شمالى جنوبى است یعنى مجموع خیابان هاى آن به هفت 
مورد مى رسد که با این اوصاف، توســعه در منطقه معنا 
ندارد؛ اگر قرار است توسعه صورت گیرد باید شبکه معابر 
توسعه یابد و باید درصدد برنامه ریزى براى توسعه معابر 

باشیم تا فقرزدایى کنیم. 
رفیعى در مورد پروژه مشارکتى منارجنبان نیز اضافه کرد: 
با توجه به حساسیت هایى که این بناى تاریخى دارد، باید 
مجوزهاى الزم از سازمان میراث فرهنگى دریافت شود که 
در فاز اول توانستیم مجوزها را دریافت کنیم، به همین منظور 
قراردادى با شرکت نقش جهان بسته شده و به دنبال دریافت 
پروانه ساخت هستند که امیدواریم در افتتاحیه هاى منطقه 9 

یکى از پروژه هایى که آغاز مى شود، این طرح باشد.

مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان در نشست خبرى تبیین پروژه هاى این منطقه خبر داد

ایجاد گذر تاریخ، از کوه آتشگاه تا منارجنبان


