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هواى گرم براى چه بیمارانى مضر است؟معیارهاى انتخاب اصلح در انتخابات پیش روبهاره رهنما از برزیلى ها جایزه گرفتگمانه زنى ها درباره حج امسال صحت ندارد طارمى! فقط گل بزن  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

لیمو عمانى
 داخل غذا را 

نخورید!

1500 مگاوات کسرى برق در اصفهان داریم
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68 درصد سد زاینده رود 
خالى است

آلودگى صوتى با خودرو 
و موتورسیکلت جرم است

جزئیات علت درگذشت 
مدیرکل میراث فرهنگى

لیمو عمانى یکى از طعم دهنده ها و مصلح هاى مواد 
غذایى است که معموًال به خورشت ها اضافه مى شود 

و به این ترتیب در هضم غذا و مواد مغذى بدن 
کمک مى کند. لیمو عمانى همانند یک اسفنج 

عمل مى کند و مواد مضر غذا را به خود ...
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100100کیلو مرغ  کیلو مرغ  22 ساعته فروخته مى شود! ساعته فروخته مى شود!
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان: مردم هنوز هیجانى خرید مى کنندرئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان: مردم هنوز هیجانى خرید مى کنند

3

نایب رئیس انجمن نیروگاه هاى تولید پراکنده: دما به 40 درجه برسد روزى 5 ساعت خاموشى خواهیم داشت

مجید صالحى در آى فیلم 
نویسنده مى شود

پیشرفت سپاهان با محرم نویدکیا 
سپاهان با هدایت محرم نویدکیا پیشرفت قابل توجهى نسبت به چند فصل 
قبل از خودش داشــته است. فرصت تعطیالت مســابقات لیگ برتر زمان 
مناسبى اســت که عملکرد تیم ها و ســرمربیان را بررسى کنیم. تیم 
فوتبال سپاهان در لیگ بیستم زیر نظر نویدکیا نتایج خوبى کسب 
کرده و یکى از دو مدعى اصلى قهرمانى محســوب مى شود. 

سپاهان با نویدکیا عملکرد خوبى...
8

7

در صفحه 5 بخوانید

دعوت از مردم اصفهان 
براى شرکت در مراسم 

بزرگداشت سالروز 
ارتحال امام (ره)
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این تعاونى در نظر دارد یک دستگاه ژنراتور مازاد خود را به مشخصات ذیل از طریق مزایده بر 
پایه قیمت کارشناسى به باالترین قیمت پیشنهادى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 1400/3/19 با ارائه رسید واریز مبلغ 500 هزار 
ریال به حساب 2418/11/6006722 و یا شــماره کارت 5264-0040-7370-6063 و یا 
مراجعه به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه 
اول، واحد 2 نسبت به دریافت قیمت کارشناسى اقدام نمایند. جهت بازدید و هماهنگى و 
هر نوع کسب اطالع بیشتر مى توانند با شماره 09139148161 تماس حال فرمایند. ضمناً در 
موقع ارائه قیمت پیشنهادى تحویل واریز 1 ٪ قیمت کارشناسى به شماره حساب فوق الزامى 

مى باشد. تعاونى در رد و قبول پیشنهادات مختار است. 
13-kav ژنراتور

40 درجه سانتى گراد 
مارك بنز 

آگهى مزایده نوبت دوم
(فروش یک دستگاه ژنراتور)

وحید رضا مشکوه روحانى -  مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان 

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2414/ش مورخ 99/11/06 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظردارد تعداد 5 قطعه زمین مسکونى واقع در سطح شهر 
شاهین شهر را با قیمت کارشناسى از طریق آگهى مزایده بصورت نقد به فروش 

برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر واخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خودراحداکثر تا پایان 

وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/03/25
به دبیرخانه حراســت تحویل نمایند.شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است .

آگهى تجدید مزایده عمومى
(نوبت چهارم)

احمد رضا پرى تبار- شهردارشاهین شهر

        چاپ دوم

م.الف:1141463

هشدار براى شوراى شهر آینده!
اصالح طلبان اصفهان ظاهراً در کما فرو رفته اند 
و براى انتخابات شــوراى شهر چیزى براى گفتن 
ندارند. آنــان که به هیاهــوى دور قبلى انتخابات 
ریاست جمهورى آویزان شدند و در عین ناباورى 
تمام کرسى هاى پارلمان شهر را از آن خود دیدند، 
حاال با افول دولت روحانى به حاشیه رفته اند تا شاید 

وقتى دیگر، دوباره فرصت بروز و ظهور پیدا کنند.
امــا در اردوگاه اصولگرایــان اســتان، تحرك و 
رایزنى هاى انتخاباتى به اوج خود رســیده اســت. 
چند گــروه از این جناح سیاســى در صــدد تهیه 
فهرســت هاى جداگانه براى انتخابات هســتند و 
هر یک شــیوه و مرامى خاص را برگزیده اند. نقطه 
اشــتراك کلى آنان هم در این اســت که ســعى 
کرده اند به روش هاى مختلــف، گزینه هاى برتر 
را  بر اساس خرد جمعى گزینش کنند. راه و رسمى 

جدید که بــراى هم افزایى و جلوگیــرى از افتراق 
پتانســیل هاى موجود مورد پذیرش قــرار گرفته 
است. اما در پایان وقتى کار به انتخاب 13 نفر نهایى 
مى رسد، ریش سپیدان اصولگراى اصفهان هستند 
که باید به بحث و جدل پرداخته و افراد مورد وثوق 

خود را به مردم معرفى کنند.
دقیقــاً از همین زمان اســت که نقشــه راه آینده 
اصفهان ترسیم مى شــود. چهره فرداى اصفهان 
محصول معیار گزینش هاى امروزى است. اینکه 
اصفهــان در چهــار ســال بعــد از انتخابــات 
توانسته باشد به روزهاى اوج خود بازگردد یا آنکه 
به شــهرى عقب مانده تر از امروز تبدیل شــود، 
به تصمیم مجامع برگزیننده کاندیداها بســتگى 

مستقیم دارد.
  ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى

دوره آموزشى مدیریت مصرف آب با هدف  ترویج فرهنگ 
مصرف بهینه آب، در مخابــرات منطقه اصفهان برگزار 

مى شود.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان،این 
دوره آموزشى، با توجه به کاهش شدید منابع آب و لزوم 

صرفه جویى در آن و  در جهت ضرورت بهینه سازى میزان 
مصرف آب از دو بعد اقتصادى و زیست محیطى در راستاى 
مسئولیت هاى اجتماعى ســازمان تشکیل خواهد شد و 
محتواى آن در قالب فیلم هاى آموزشى توسط شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان تهیه و از طریق سامانه آموزش 

هاى مجازى شرکت قابل استفاده خواهد بود.
گفتنى اســت این دوره آزمــون پایانى نداشــته و براى 
همکارانى که با استفاده از کد کاربرى شخصى خود وارد 
سامانه شده و از محتوا استفاده نمایند (به شرط شرکت در 
نظر سنجى دوره)، شش ساعت آموزشى ثبت خواهد شد.

مراســم نمادین تحویل اولین محموله سامانه هاى قابل 
حمل خورشیدى به عشــایر شهرســتان فریدونشهر با 
حضور قائم مقام شرکت، مدیر کل عشایر استان، فرماندار، 
بخشدار، مدیر امور برق شهرستان و مسئولین شهرستانى 
برگزار شد.  همچنین جلسه اى در دفتر فرماندار شهرستان 

درخصوص کاهش پیک بار تابســتان و مدیریت مصرف 
برق و مسائل و مشکالت شهرستان بحث و گفتگو شد. در 
همین حال 100 پنل خورشیدى هم بین عشایر ایل عرب 
جرقویه درشهرستان اصفهان توزیع شد. ارزش این تعداد 
پنل هاى خورشیدى ده میلیارد ریال بوده و با ظرفیت تولید 

100 وات برق، توان روشــن کردن چهار چراغ روشنایى، 
شارژ تلفن همراه و چراغ قوه را دارد. ارزش هر دستگاه پنل 
خورشیدى صد میلیون ریال و 90 درصد هزینه تأمین این 
پنل ها  از محل دریافت عوارض برق است در حالى که تنها 

10 درصد هزینه تأمین از عشایر دریافت مى شود.

معاون استاندار و فرماندار اصفهان در جلسه هم اندیشى و هماهنگى درخصوص بررسى 
تخلفات تبلیغاتى نامزدهاى انتخابات، با تأکید بر لزوم رعایت مر قانون در انتخابات، اظهار 
کرد: کمیته حقوقى و رسیدگى به تخلفات انتخابات باید به گونه اى عمل کند که عالوه 
بر اجتناب از هرگونه اختالف و مناقشه، حقى از نامزدى ضایع نگردد و انتخابات پیش رو 

در کمال آرامش و سالمت برگزار شود.

حسین سیستانى با بیان اینکه تبلیغات انتخابات باید امیدبخش و نشاط انگیز باشد و بستر 
را براى مشارکت حداکثرى مردم فراهم سازد، افزود: آنچه حق نامزدهاست باید در قالب 
تبلیغات به سمع و نظر مردم برسد و بستر الزم براى مشارکت حداکثرى مردم در انتخابات 
که از تأکیدات امام راحل (ره)، مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) و دیگر مسئوالن است، 

همچون گذشته فراهم شود.
سیســتانى تأکید کرد: کمیته حقوقى و رســیدگى به تخلفات انتخابات باید از لحاظ 
کارشناسى، فنى و علمى با دقت بسیار بر امور نظارت کند تا تبلیغات بتواند تأثیر الزم را 

براى تحقق مشارکت حداکثرى مردم در انتخابات داشته باشد.
وى افزود: مالحظات مختلفى باید در تبلیغات رســمى مد نظر باشد و کسى از اصول و 
قوانین تخطى نکند و با خاطیان ابتدا با تذکر شفاهى و کتبى، سپس به طور قانونى برخورد 
شود. فرماندار اصفهان با بیان اینکه فرصت تبلیغات نامزدهاى انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهورى و ششمین دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا 24 ساعت مانده به 
آغاز زمان رسمى انتخابات به اتمام خواهد رسید، تصریح کرد: کمیته رسیدگى به تخلفات 
تبلیغاتى انتخابات شهرستان از زمان آغاز تبلیغات داوطلبان در قالب اکیپ هایى نسبت 
به ثبت تخلفات داوطلبان و جمع آورى بنر و پوســترهاى تبلیغاتى غیرقانونى آنان در 

کالنشهر اصفهان، اقدام مى نماید.

برگزارى دوره آموزشى مدیریت مصرف آب در مخابرات اصفهان

تحویل سامانه هاى قابل حمل خورشیدى به عشایر

تأکید فرماندار بر لزوم رعایت مر قانون در انتخابات

 مواد 
شود 
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معاون توســعه و منابع اســتاندارى اصفهان گفت: این 
اســتان آمادگى دارد تا با همکارى همه دســتگاه ها از 
صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان، روستاییان و عشایر 

براى پوشش حداکثرى جامعه هدف آن حمایت کند.
ایوب درویشــى در جلســه با مدیرعامل صندوق بیمه 
اجتماعى کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور با اعالم 
آمادگى اصفهان براى انعقاد تفاهمنامه همکارى با این 
صندوق افزود: اســتاندارى آمادگى دارد تا با انعقاد این 
تفاهمنامه، آن را به صورت پایلوت در استان اجرا و براى 

پوشش بیمه اى کامل جامعه هدف اقدام کند.
وى با تأکیــد به اینکه این صندوق بایــد به افراد تحت 
پوشش خود نگاه ویژه داشته باشد، افزود: با وجود رشد 
اصفهان در جذب جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعى، 
فقط 15 درصد از جمعیت مشمول آن جذب شده و 85 
درصد از جمعیــت باقیمانده شــرایط الزم را ندارند که 
مى طلبد با همکارى نهادهاى دولتى، این صندوق اقدام 
ویژه اى انجام دهد تا به سرنوشــت صندوق هاى دیگر 

مبتال نشود.

معاون توســعه مدیریت و منابع اســتاندارى اصفهان 
تصریح کــرد: مخاطب ما جمعیت هدفى اســت که در 
شرایط فعلى محروم بوده و غفلت از آنها ممکن است در 
آینده آسیب هاى مختلفى براى کشور در پى داشته باشد.

وى افزود: جمعیــت هدف صندوق بیمــه اجتماعى در 
اســتان اصفهان حال خوبى ندارند و با خشکسالى هاى 
اخیر، کشاورزان و روستاییان براى تأمین حداقل نیازهاى 
معیشتى و اقتصادى خود درمانده اند و درعین حال پوشش 

بیمه اى، حداقل نیازى است که باید مرتفع شود.

اصفهان، آماده حمایت از صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان و روستاییان

پیشرفت
سپاهان با هدایت مح
قبل از خودش داشــ
مناسبى اســت
فوتبال سپا
ی کرده و
سپاها

سالروز رحلت حضرت امام خمینى(ره) وشهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) تسلیت باد

4تنگ نظرى در اجراى طرح قطار سریع السیر اصفهان-تهران 

شودنویسنده مى شود ونویسندهم ى وی
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نایب رئیس کمیســیون حقوقى و قضایى مجلس شوراى 
اسالمى با اشــاره به آخرین وضعیت تعدیل مهریه در این 
کمیسیون گفت: طرح تعدیل مهریه روى میز کمیسیون 
حقوقى و قضایى قرار دارد و درحال انجام مطالعات تطبیقى 
درباره این موضوع هستیم و اولین جلسه کمیته هفته گذشته 
در مجلس برگزار شــد. حســن نوروزى افزود: همچنان 
جلســات کمیته ادامه دارد و فکر مى کنم دو الى سه جلسه 
دیگر هفته هاى آتى خواهیم داشت تا به جمع بندى برسیم.

نوروزى با تأکید براینکه مهریــه عندالمطالبه باید تبدیل 
به عنداالستطاعه شــود، بیان کرد: باید براساس توانایى 
پسر مهریه مشخص شود نه اینکه بدون توجه به کفویت 

مهریه هاى 800 سکه اى، 1000 سکه اى و... تعیین شود و 
پسر به دلیل عدم توانایى پرداخت آن به زندان بیافتد.

این عضو کمیســیون حقوقى و قضایى مجلس شــوراى 
اسالمى درمورد لغو زندان محکومان مهریه گفت: درحال 
حاضر باوجود اینکه پیرو بخشــنامه صادر شده تعدادى از 
زندانیان مهریه آزاد شــدند اما هنوز بیش از 2000 نفر در 
زندان هستند درحالى که محکومان مالى نباید زندانى شوند 
بلکه باید آزاد بمانند و کار کنند تا بدهــى خود را پرداخت 
کنند مگر افرادى که توانایــى پرداخت بدهى خود را دارند 
اما اموالشــان را پنهان کردند که موضوع درباره این افراد 

مشخص است.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تاکنون سهمیه 
حج تمتع 1400 از ســوى وزارت حج و عمره عربستان 
اعالم نشده است، گفت: هر گونه گمانه زنى در این زمینه 

تا اعالم رسمى طرف عربستانى صحت ندارد.
على رضا رشــیدیان با بیان اینکه حج ســال گذشته به 
دلیل شیوع کرونا و عدم دسترسى کشورها به واکسن با 
تصمیم کشور میزبان فقط محدود به حجاج عربستانى و 
خارجى هاى مقیم این کشور شد، افزود: در سال جارى 
به دلیل تحوالت مربوط به دســتیابى به واکسن کرونا، 
وزارت بهداشت عربستان شــرایطى را براى حج 1400 

پیشنهاد داده است.

رئیس سازمان حج و زیارت اظهار کرد: براساس تصمیم 
اتخاذ شده قرار است که حج سال جارى با حضور 60 هزار 
نفر از حجاج  برگزار شود و شرایطى نیز براى حضور زائران 

اعالم شده است.
وى از جمله این شرایط را عدم داشتن بیمارى زمینه اى، 
میانگین سنى بین 18 تا 60 سال براى زائران، تزریق دو 
دوز واکسن، دریافت تست کرونا 72 ساعت قبل از اعزام 
و مانند آن عنوان کرد و افزود: همچنین تمهیداتى شامل 
داشتن مجوز اینترنتى براى ورود به حرمین و انجام طواف 
هم تدارك شــده و امیدواریم شرایط دقیق و کامل تر به 

همراه تعیین سهمیه کشورها هر چه زودتر اعالم شود.

ادامه بررسى بحث مهریه 
در مجلس

گمانه زنى ها درباره 
حج امسال صحت ندارد

فردا، سخنرانى رهبر انقالب
  ایرنا| رهبــر معظــم انقالب اســالمى 
به مناسبت سى و دومین ســالروز رحلت حضرت 
امام خمینــى (ره) به صورت زنده از رســانه ملى 
سخنرانى مى کنند. حضرت آیت ا...خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اسالمى ســاعت 11 روز جمعه 14 
خرداد ماه، به مناسبت سى و دومین سالروز رحلت 
حضرت امام خمینى (ره) به صورت زنده از رسانه 
ملى ســخنرانى مى کنند. بیانات رهبر انقالب از 
شبکه هاى یک سیما و خبر و رادیو ایران به صورت 

زنده پخش خواهد شد.

زمان واریز باقیمانده 
سود سهام عدالت

  تابناك | وزیــر امــور اقتصــاد و دارایى 
گفت: نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت 
اواخر ســال گذشــته پرداخت شــد و براساس 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته، مرحله دوم سود 
سهام عدالت تا قبل از عید قربان پرداخت خواهد 
شد. فرهاد دژپسند در پاســخ به سئوالى مبنى بر 
اینکه 40 درصد باقیمانده سهام عدالت چه زمانى 
آزادسازى خواهد شد، گفت: این موضوع وابسته 
به شرایط بازار است، اگر شرایط بازار مناسب شود 
اقدامات الزم براى آزادسازى 40 درصد دوم سهام 

عدالت انجام مى شود.

تا ماه آینده 
وضع همین است

معاون کل    خبرگزارى صدا و سیما |
وزارت بهداشت با بیان اینکه روند نزولى کرونا در 
بیشتر استان ها ادامه دارد، افزود: از مرحله چهارم 
بیمارى عبور کرده ایم. ایرج حریرچى گفت: االن 
موارد مرگ و میر به زیر 200 نفر رســیده و پیش 
بینى مى کنیم در یک ماه آینــده وضع به همین 
منوال باشد. زیرا بعید است تا دو هفته آینده مرگ 
و میر به زیر صد نفر در روز برسد. حریرچى با اعالم 
اینکه هنوز روزانه باالى ده هــزار مورد آزمایش 
مثبت داریم، افزود: این نشان مى دهد که ویروس 

در حال چرخش است.

روستاها 
در حال تخلیه هستند

لى  خشکســا   روزنامه همشهرى |
و بى آبى در روســتاهاى سیســتان و بلوچستان 
به مهاجرت بخش قابل توجهــى از جمعیت این 
مناطق به شهرهایى چون تهران، زاهدان و چابهار 
منجر شده است. شهبخش گرگیج، نماینده شوراى 
اسالمى استان سیســتان و بلوچستان در شوراى 
عالى اســتان گفت: 40 تا 50 درصد روستاهاى 

استان در تخلیه هستند. 

مرگ 2 کودك 
2 کودك خردسال گیالنى به خاطر    ایلنا |
مصرف سوسیس و کالباس فاســد جان باختند. 
این اتفاق صبح دیروز - 12 خــرداد ماه - رخ داد. 
در این حادثه دردناك برادر و خواهر یک خانواده 
خردسال در روستاى فشتکه شهرستان خمام به 
دلیل مصرف کالباس و سوسیس فاسد فوت شدند.

وضع خراب سدها
  ایسنا | آخرین وضعیت سدهاى کشور 
نشان مى دهد که افزایش دماى زودرس کار خود 
را انجام داده و میزان ذخایر آب در مخزن سدها به 
28 میلیارد و 810 میلیون مترمکعب رسیده که در 
مقایسه با ســال آبى 99-98 (39 میلیارد و 680 
میلیون مترمکعب) داراى 27 درصد کاهش است. 
گفته مى شود سدهایى که آب شرب تأمین مى کنند 
نسبت به سال گذشــته 40 درصد کمبود ذخیره 
دارند. این در حالى است که تعداد شهرهاى داراى 
تنش آبى امسال نسبت به سال گذشته، افزایش 
یافته و به بیش از 210 شهر رسیده است که از این 

تعداد 100 شهر در وضعیت قرمز هستند.

تکذیب خبر منسوب به 
مرجع تقلید

دفتر آیت ا... العظمى علوى گرگانى از    ایسنا|
مراجع تقلید شــیعیان در پى انتشار خبرى منسوب به 
وى در شبکه هاى اجتماعى، با ارسال بیانیه اى این خبر 
را کذب و فاقد اعتبار دانست. الزم به ذکر است عکس 
نوشته اى در شبکه هاى اجتماعى در حال انتشار است 
و در آن جمله اى منتســب به آیت ا... علوى گرگانى 
مبنى بر اینکه «اگر شوهرى مانع رفتن همسرش پاى 
صندوق رأى شود، جهنم رفتن آن مرد قطعى است» 

ذکر شده است.

فقط ظریف 
محسن مهرعلیزاده در گفتگوى     خبر آنالین |
آزاد با مردم در کالب هاوس به موضوعاتى اشاره کرد 
و از جمله درباره وزیر خارجــه دولتش گفت: وزیر امور 
خارجه دولت من، دیپلمــات موفق، دکتر محمد جواد 

ظریف خواهد بود.

کارگزاران پشت همتى ایستاد
غالمحســین کرباســچى در     خبرفورى |
یادداشتى که براى شماره روز چهارشنبه 12 خرداد در 
روزنامه «سازندگى» نوشــته است، از حمایت رسمى 
حزب متبوعش از عبدالناصر همتى در انتخابات سخن 
گفت. کرباسچى در بخشــى از این یادداشت نوشت: 
آقاى همتى در این روزها بســیار خوب عمل کردند و 
سخنان معقولى بیان کردند... در شرایط فعلى به نظر ما 
آقاى همتى کسى است که مسائل کشور را مى شناسد 
و به خصوص با توجه به تخصصشان در بعد اقتصادى 
راه حل هاى علمى و معقول براى حل نسبى مشکالت 
دارد. تمایل قطعى دوستان ما در کارگزاران حتمًا این 
اســت که در انتخابات از آقاى همتى حمایت کرده و 

براى ایشان تبلیغ کنیم.

دوقطبى جدید
حضور محســن رضایــى در     نامه نیوز |
گفتگوى ویژه خبــرى و حرف هایــش به خصوص 
تعریضى که به ســیدابراهیم رئیســى داشت، جریان 
اصالحــات که به داشــتن یک گزینه جــدى مقابل 
رئیسى امیدوار نیست، به این فکر انداخت که از رضایى 
ساخته و در مقابل رئیسى قرار دهد! شاهدش گزارش 
روزنامه «شــرق» با تیتر «رضایى با رئیسى دو قطبى 
مى سازد؟». این روزنامه اصالح طلب نوشته است:  با 
موضع گیرى هاى اخیر دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام علیه چهــار نامزد معروف به جبهــه انقالب به 
نظر مى رســد باید در انتظار دوقطبى رئیسى- رضایى 
باشیم. یک منبع آگاه هم قبًال گفته بود بعد از ثبت نام 
رئیسى، فشار زیادى از سوى برخى چهره هاى اصولگرا، 
به ویژه یاران قدیمى محســن رضایى در جبهه به او 
آمده که از رضایى خواسته اند حتمًا ثبت نام کند. براى 
همین او بالفاصله بعد از ثبت نام رئیســى عازم وزارت 

کشور شد.

4 تا مى مانند
   برنا | محمد مهاجــرى، یک چهره سیاســى 
اصولگرا در رابطه با فضــاى احتمالى انتخاباتى پیش 
روى اصولگرایان اظهار کرد: من فکر مى کنم دست کم 
سه کاندیداى دیگر به نفع آقاى رئیسى کنار مى روند و 
در واقع انتخابات به زودى به این نتیجه مى رسد که فقط 
چهار کاندیدا باقى بمانند. او افزود: زاکانى، قاضى زاده 

هاشمى و جلیلى به نفع رئیسى کنار مى روند.

حامى قدرتمند همتى 
براساس شنیده ها طى روزهاى     رویداد 24 |
گذشته عبدالناصر همتى کاندیداى سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهورى با یادگار امــام(ره) دیدار 
کرده است. در این جلســه که نزدیک به دو ساعت به 
طول انجامیــده عبدالناصر همتــى برنامه هاى خود 
براى مدیریت کشور در شرایط حساس کنونى را ارائه 
کرده و ســید حســن خمینى نیز از آن استقبال کرده

 است. 

تا انتخابات

...ادامه از صفحه اول
مردم اصفهان به اعتماد حسن سابقه و خرد چهره هاى 
پیدا و پنهان در گزینش کاندیداهاست که به لیست ها 
رأى مى دهند و اگر این گزینش با هر خدشه و بى دقتى 
و بى درایتى همراه باشد، لطمه آن تا سال ها از چهره این 

شهر پاك نخواهد شد.
در چنین شــرایطى، مؤثرین و صاحب نظــران تهیه و 
تکمیل فهرست هاى انتخاباتى باید اندکى تأمل کنند و 
ببینند که براى فرداى این دیــار کهن چه در نظر دارند؟ 
چرا که نامزدهاى امروزى هستند که به عنوان نمایندگان 
مردم به تاالر شــورا مى روند و در نخســتین گام خود 
شهردار آینده را انتخاب و ســپس بر دخل و خرج و تمام 
فعل و انفعاالت ساختار مدیریت شهرى نظارت مى کنند.

حال پرســش این اســت که مؤثرین و صاحب نظران 
در تهیه و تکمیل لیســت هاى انتخابات شوراى شهر، 
مى خواهند شهرى در مسیر توسعه و پیشرفت و آبادانى 
را به مردم نوید بدهند و یا اینکه مى خواهند اصفهان را 

به نماد سکون و رکود اجتماعى و اقتصادى تبدیل کنند.
شورا و شهردارى اصفهان بیش از دوازده سال در سیطره 
اصولگرایان بود و وقتى اصالح طلبان به شکلى ناباورانه 
آن را به دســت آوردند، شــاید به تنها چیــزى که فکر 
مى کردند انتقام گیرى از دوران انزوا بود و نه مى دانستند و 
نه فهمیدند که در مدیریت شهرى و نظارت بر آن باید چه 
بکنند و اصًال نیازهاى اصلى و اولیه این شهر چه چیزهایى 
است. براى همین بود که هر یک اسیر سهم خواهى هاى 
درون گروهى شــده و هر کدام، معاونت و ســازمانى را 
براى همراهان سیاسى خود طلب کردند و در این مسیر، 
چنان به افراط افتادند که فراموش شان شد این شهر به 
توسعه در جمیع جهات عمرانى، فرهنگى و اجتماعى نیاز

 دارد.
نتیجه همین کنش بود که چهار ســال گذشــته را باید 
بدترین دوران مدیریت شــهرى و دوره زوال اصفهان 
نامید. اگر امروز اصفهان به چنیــن حال و روزى افتاده، 
نشــانه گیرى تمام تقصیرات به سمت شهردار اصفهان 
است ولى در واقع اعضاى شوراى پنجم که نمى دانستند 
حق و نقش اصلى شان، انتخاب سکاندار مناسب براى 
این شهر است را باید مقصر اصلى دانست. همان افرادى 
که خیلى راحت از کنار تمام گزینه هاى خبره و مجرب 
گذشتند و سرانجام در محفلى شبانه به جاى آنها تصمیم 
گرفته شد تا کلید شهر را به دست کسى بسپارند که نهایتاً، 
تصدى معاونت یکى از سازمان هاى وابسته به شهردارى 

را در خواب مى دید.
حال با گذر از دوران سکون و رکود چهار ساله و در آستانه 
زمانى که پارلمان شــهر در حال خانه تکانى است و به 
احتمال قریب به یقین، اصولگرایان در آن خیمه خواهند 
زد، باید در انتظار چه عملکرد و راه و رســم و شــیوه اى 
باشیم؟ اصفهان که باید به اندازه دوازده سال، براى آن 
کار کرد تا به آستانه وضعیت سال 96 نزدیک شود، به چه 
افرادى براى برنامه ریزى و تصمیم گیرى نیاز دارد؟ در 
سال 1404 پارلمان شــهر باید در قضاوت خاص و عام 

چگونه ارزیابى شود؟
پاسخ دادن به این سئواالت باید در این مقطع که آخرین 
روزها و ســاعات گزینش کاندیداها ســپرى مى شود، 
همواره در ذهن و فکر ریش سپیدان اصولگرا مرور شود تا 
مبادا در فرداى انتخابات حتى یک نفر نیز به خطا و اشتباه 

و با سهل انگارى و تساهل به پارلمان شهر راه یافته باشد.
کافى است چند روز دیگر بگویند فالن عضو شورا فقط 
به فکر این است که دوستان و خانواده و فامیل و اعضاى 
ستاد انتخاباتى اش را در شهردارى استخدام کند. یا فالن 
عضو دیگر، تأمین شن و سیمان و ســنگ پروژه هاى 
شهردارى را در سیطره خود گرفته و به هیچ چیز دیگرى 
اهمیت نمى دهد. یا اینکه فالن دسته افراد در شورا فقط 
به فکر پر کردن جیب خود یا اســتفاده از تریبون هاى 

رسانه اى شهردارى هستند و...!
شنیدن این مطالب براى هر شــنونده اى زجرآور است 
و اگر به حکم رسالت رســانه اى نبود، کاغذ روزنامه به 
این موارد آلوده نمى شــد. ولى دغدغه براى آینده شهر، 
آن هم شهرى که پاویون کشور بوده و قدم زدن در آن، 
خاطره شیرین و مایه افتخار بسیارى از شخصیت هاى 
ملى و بین المللى اســت، ایجاب مى کنــد که امروز بر 
تنظیم کنندگان لیست هاى انتخاباتى هشدار بدهیم و 
نهیب بزنیم و زنگ خطر را به صدا در آوریم و بى پیرایه 
بگوییم که مواظب باشــید! در انتخاب افراد دقت کنید 
وگرنه تمام قصور آینده شورا و شهردارى بر عهده شما و 

نوع گزینش امروز شماست!
رفیق بازى را از ذهن خود حذف کنید. مصلحت سنجى هاى 
شخصى را نادیده بگیرید. رودربایستى هاى دوستانه را کنار 
بگذارید و افرادى را به مردم معرفى کنید که شب و روز و 
روزگار خود را براى اصفهان فدا کنند. از مجربین پیشین 
شورا، صرفاً افراد خبره و خالق را انتخاب کنید. برخى از آنان 
که هر چه داشته اند، در دوره هاى قبلى رو کرده اند و دیگر 
چیزى براى گفتن ندارند را پاالیش کنید و به فکر پیوند با 

سبد رأى آنها نباشید.
در بین ثبت نام کنندگان براى انتخابات شــورا، افراد با 
انگیزه و تحصیلکــرده و مجرب فراواننــد. اصفهان به 

افرادى براى تکیه زدن بر کرسى پارلمان شهر نیاز دارد 
که خالقیت را همراه با دانش روز و تجربه موفق در رزومه 
خود داشته باشند و نادیده گرفتن دانش و توان و پویایى 
تنها یک نفر از آنان و جایگزین کردن فردى کم مایه، تنها 
به صرف رفاقت و سیاست و سبد رأى، خسران چهار ساله 

براى این شهر است.
گروهى را به مردم معرفى کنید که براى این شهر و مردم 
آن و تمام کوچه پس کوچه هاى آن دل بسوزانند. کاسب 
مسلک نباشند و دندان طمع و جاه و مقام خود را کشیده 
باشند و شهردارى را بازار ندانند که از آن حجره و تیمچه 

بخواهند.
ترکیب و عملکرد شــوراى پنجم اصفهــان باید مایه 
عبرت براى آینده باشد. گروهى که اغلب، صرفًا مدرك 
دانشگاهى پر طمطراق داشتند ولى در زمینه خالقیت و 
تجربه، چیزى در چنته نداشــتند. بخاطر همین بود که 
وقتى در برابر سکوتشان در مواجهه با چرایى تحمیل و 
انتخاب شهردار در محفلى خارج از شورا مورد سئوال قرار 
مى گرفتند یا انبوه انتقادات از مجموعه عملکرد شهردارى 
را مى شنیدند، کارى به جز سر جنباندن بلد نبودند. نتیجه 
تمام این روش و منش هم آن شــد کــه اندك تالش 
جارى در شهردارى، نمودى جزیره اى داشت. سازمان 
فرهنگى، اجتماعى براى خودش از یک طرف مى کشید و 
روابط عمومى شــهردارى از یک طرف دیگر. معاونت 
عمرانى یک گذر به نام خیابان راه اندازى مى کرد تا تردد 
آسان و ترافیک بر طرف شود، بعد یک معاونت دیگر، یک 
متر از خیابان ها را آجر چینى مى کرد و مانع تردد آسان و 

باعث بروز ترافیک مى شد. 
این آشفته بازار، اگر چه به زور پخش پول هنگفت توسط 
روابط عمومى شــهردارى در بین رســانه ها، مخفى و 
نانوشته ماند ولى زجر واقعیت وجودى آن، هر روز و هر 

لحظه توسط مردم دیده و تحمل شد.
امروز دیگر اصفهان از این ملغمه رفتارى خسته است و به 
جنبش و رویکردى هماهنگ و مبتنى بر برنامه، تعهد و 
تخصص نیازمند است. اصفهان به افرادى امین و آزاده در 
شوراى شهر محتاج است که براى نظارت بر تمام ارکان 
شهردارى روز و شب نداشته باشند. اصفهان به افرادى 
جوان و مسئولیت شناس نیازمند است تا نابسامانى هاى 
حاصل از بى خردى هاى چهار ســال گذشته را جبران 
کنند. شــهر ما به افرادى پویا و پر انرژى و با برنامه در 
پارلمان خود نیاز دارد تا بــروز و ظهور انگیزه و خالقیت 
در بین تمام کارکنان شهردارى و مردم شهر را با ارزش 
دانسته و از ایده هاى بى مایه و فى البداهه فاصله بگیرند... 
و خالصه آنکه اصفهان به افرادى نیازمند است که حضور 
در شوراى شهر را نه یک شــغل و عرصه پردرآمد، بلکه 
فرصتى براى خدمت به مردم دانسته و از هیچ کوشش و 

تالشى مضایقه نکنند. 
با این توصیف، افراد تصمیم گیر، مؤثر و گزینش کنندگان 
نفرات نهایى براى حضور در لیســت هــاى انتخاباتى 
شوراى شــهر باید ببینند که در مواجهه با کاندیداها چه 
خصلت و گزینه هایى را باید مد نظر قرار دهند تا نفرات 
منتخب معرفى شده به مردم، موجبات سربلندى آنان در 
آزمون چهار سال آینده را فراهم آورند. چه بسا اگر شوراى 
شهر اصفهان به گونه اى مثبت و قابل دفاع عمل کند، 
شاید کسى به افراد مؤثر و تصمیم گیر و تهیه کنندگان 
لیست هاى امروزى دســتمریزاد نگوید و تدبیر آنان در 
جایگزینى درایت بــه جاى رفاقــت و حکمت به جاى 
سیاست را نادیده بگیرد ولى به طور قطع، نزول و رکود 
شــهر را به پاى آنان خواهد نوشــت و از آنان به عنوان 
مقصرین اصلى تداوم ناکامى هاى اصفهان نام خواهد 

برد.  

اســنپ اعالم کرده که قصد دارد در فرایند ایمن سازى 
مردم کشــور در برابر کرونا همراه کاربرانش باشد و در 
راســتاى این مســئولیت اجتماعى خود، از اول خرداد، 
طرح تســهیل مراجعه بــه مراکز واکسیناســیون را با 
شعار «اسنپ، هم مسیر شــما تا واکسیناسیون»  شروع 

کرده است.
در فاز نخســت این طرح حمایتى، از اول تا 15خرداد، 
از مبدأ یا به مقصد مراکز واکسیناســیون شهر تهران و 
حومه، سفر نیم بها براى مراجعه  سالمندان به این مراکز 

در نظر گرفته شد.
آنطور که روابط عمومى اســنپ مى گویــد، با توجه به 
اثربخش بودن این طرح، این ســامانه در نظر دارد فاز 

دوم طرح حمایتى ســفر به مراکز واکسیناسیون را در 
سایر شهرهاى کشــور و براى ســایر گروه هاى سنى 
ادامه دهد. به ایــن ترتیب، از 15 تــا 31خرداد، عالوه 
بر تهران، شــهروندان شــهرهاى مشــهد، اصفهان، 
شــیراز، تبریز، اهواز، ســارى، رشــت، قــم، قزوین 
و کرج مى توانند بــراى رفت و آمد بــه مراکز منتخب 
واکسیناسیون شهر خود از تخفیف ویژه  اسنپ بهره مند 

شوند. 
تخفیف 50 درصدى اسنپ ویژه  دو ســفر (مجموعًا تا 
سقف 30هزار تومان) از مبدأ یا به مقصد مراکز منتخب 
واکسیناسیون مشخص شده روى نقشه  اسنپ، از ساعت 

7 تا 15، قابل استفاده است.

حســن روحانى گفت: بــراى رفع تحریم تســلیحاتى 
ایران و اجراى اسنپ بک، شکست خورد. همه کشورها 
ترامپ را محکوم کردند. اگر توان این دولت براى اقناع 
سیاســتمداران و ســران جهان نبود، چنین واقعه اى را 

شاهد نبودیم.
 حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى در بخشى 
از اظهاراتش در هیئت دولت با کنایه به اظهارات برخى 
کاندیداها دربــاره مذاکره، گفت: همه امــروز به تعامل 
ســازنده افتخار مى کنند. امروز هیچکــس از تقابل با 
دنیا اســتقبال نمى کند و همه از مذاکره بحث مى کنند؛ 
الحمدهللا که مذاکره را قبول کردید. اهًال و ســهًال، شما 
تشــریف بیاورید؛ مهم این است که در طول این هشت 

سال فهمیدید که مذاکره راه حل اســت. و راه مقابله با 
جهان نیست. امروز کسى نمى تواند بگوید برجام بد است.

در حالى کــه منابع خبرى از مذاکرات فشــرده ایران و 
طرف هاى غربى بــراى احیاى برجــام خبر مى دهند 
هیئــت آمریکایى یک خانم بــا تبار ایرانــى را به تیم 
مذاکراتى خود اضافه کرد. این خانم آرین طباطبایى نام 

دارد.

آرین طباطبایى، از تحلیلگران مســائل ایران در آمریکا 
بهمن سال قبل به عنوان مشــاور ارشد معاون وزارت 
خارجه آمریکادر امور کنترل تســلیحاتى و امور امنیت 

بین الملل منصوب شد.
این مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در تیم مذاکراتى 

ایاالت متحده  در نشست مشترك با هیئت دیپلماتیک 
روسیه در مذاکرات وین شرکت کرد. طباطبایى دارنده 
مدرك دکتــراى تخصصى در رشــته مطالعات جنگ 
از دانشگاه «کینگز کالج لندن» اســت و به زبان هاى  

فرانسوى و انگلیسى صحبت مى کند. 

هشدار براى شوراى شهر آینده!

با اسنپ واکسن بزنید! اهالً و سهالً، شما تشریف بیاورید

ایرانى 
مقابل ایرانى
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تعطیلى بنا هاى
 تاریخى اصفهان 

بنا هاى تاریخى اســتان اصفهــان از 14 تا 16 خرداد 
تعطیل است. رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى شهرستان اصفهان گفت: تمامى بنا ها 
و محوطه هاى تاریخى و گردشگرى اصفهان در ایام 
رحلت جانگــداز بنیانگذار جمهورى اســالمى ایران 
حضرت امام (ره) و پاسداشت قیام مردم بزرگ و دلیر 
ایران در پانزدهم خردادماه 1342 و همچنین شهادت 
حضرت امام جعفر صادق (ره) تعطیل است. سیدروح ا... 
سیدالعسگرى افزود: عالوه بر تعطیلى این مجموعه ها 
در شهر اصفهان، تمامى بنا هاى تاریخى و محوطه هاى 
گردشگرى زیر نظر این اداره کل در پهنه استان نیز در 

این مدت سه روز تعطیل است.

واژگونى پژو 
در اتوبان ذوب آهن 

ســخنگوى مرکز اورژانس اســتان اصفهان گفت: 
واژگونــى خودروى پــژو 206 در اتوبــان ذوب آهن 
اصفهان شــش مصــدوم داشــت. عبــاس عابدى 
اظهار کرد: این حادثه ســاعت 16 و چهار دقیقه روز 
سه شنبه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده 
اســت. وى با بیان اینکه این حادثه به دنبال واژگونى 
پژو 206 در اتوبان ذوب آهن نرســیده به کرســنگان 
اتفاق افتاده اســت، ابراز کرد: مصدومان این حادثه به 

بیمارستان امام خمینى(ره) فالورجان منتقل شدند.

وضعیت کرونا در استان
سخنگوى ســتاد مقابله با کروناى اســتان اصفهان 
گفــت: تاکنون بیــش از 284 هــزار نفر در اســتان 
واکســینه شــده اند. حجت ا... غالمى در تشــریح 
وضعیت کرونایى اســتان اظهار داشــت: روند کرونا 
در اکثر شهرستان هاى اســتان روند نزولى دارد. وى 
اضافه کرد: شهرســتان هاى خمینى شهر، دهاقان، 
مبارکه و گلپایگان با شــیب مالیم یا کاهش شــیوع 
کرونــا مواجهند کــه الزم اســت به صــورت ویژه 

دستورالعمل ها در این زمینه رعایت شود.

بهره برداري از 
شبکه فاضالب 

عملیات اجرایى خط 1000 میلیمتر شــبکه فاضالب 
خیابان دکتر حســابی که در نیمه دوم سال 1399 با 
انتخاب دو پیمانکار، به طــول 1500 متر و با اعتباري 
بالغ بر 65 میلیارد ریال آغاز شــده بود در مدت کمتر 
از پنج ماه اجرا و در اســفند ماه ســال 1399 تکمیل 
شــد. پس از تکمیل این خط و با انتقال خطوط شبکه 
فاضالب خیابان گلها ، مجموعه گلها، زندان و قسمتی 
از جنوب خیابان دکتر حســابی خط جدیــد وارد مدار 

بهره برداري شد.

توسعه شبکه فاضالب 
عملیات لوله گذارى شــبکه فاضالب در کوچه هاى 
شهید الیاس حیدرى و شــهید غالم اکبر حیدرى در 
محله ششجوان بویین میاندشت انجام شد. این عملیات 
به منظور توسعه شبکه فاضالب شهرى به طول 130 
متر و با لوله پلى اتیلن 200 میلیمتر در دستور کار قرار 
گرفت. شایان ذکر اســت با اتمام این پروژه 25 فقره 
انشعاب فاضالب آماده نصب و واگذارى شد و هزینه 
اجراى این پروژه با اعتبارات ملى شــرکت تأمین که 

توسط پیمانکار و به صورت تونلى و نقبى انجام شد.

حادثه در حوالى پل سرهنگ
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با اشاره به وقوع حادثه حریق در یک 
زمین محصور به دلیل آتش گرفتن ضایعات الستیک 
و ســفال گندم، اظهار کرد: این حادثه در ساعت 12 و 
58  ظهر روز چهارشنبه به سامانه 125 گزارش شد که 
بالفاصله آتش نشانان راهى محل حادثه شدند. فرهاد 
کاوه آهنگران گفت: این حادثه خسارت جانى و مصدوم 

نداشت و به سرعت اطفا شد.

خبر

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با اشاره به معیارهاى 
انتخاب اصلح در انتخابات پیش روى ریاســت جمهورى 
گفت: فرد اصلح براى ریاســت جمهورى کسى است که 
قاطع باشد و ترسو نباشد و از دشمن نترسد و دشمن شناس 

بوده و فهم این را داشته باشد.
آیــت ا... طباطبایى نژاد گفــت: مردم ما بــا حضور پاى 
صندوق هاى رأى، به دشمنان اسالم نشان مى دهند حتى 
اگر مشکالتى هم در کشــور داریم ولى در برابر دشمن به 
حمایت از حکومت اسالمى مى ایســتیم و به هیچ چیزى 
اعتنا نمى کنیم و به نظرم این بســیار مهم است که مردم 
چنین مانورى را پاى صندوق هاى رأى به نمایش بگذارند.

امام جمعه اصفهان درباره تأیید صالحیت ها هم گفت: به 
کسانى هم که ردصالحیت شدند مى گویم که باید بدانند 
واقعاً عمد و غرضى در کار شوراى نگهبان نیست و شوراى 
نگهبان نمى تواند کسى را که به نظرش صالحیت ریاست 
جمهورى ندارد، تأیید صالحیت کند زیرا در این صورت به 

مردم خیانت مى شود.
وى افزود: این نکته را هم عرض کنم که ردصالحیت دلیل 
بر این نیست که این افراد آدم هاى خوبى نیستند بلکه برخى 
از آنان افراد بســیار خوبى هســتند که مى توانند کارهاى 
بسیارى براى کشور بکنند ولى شوراى نگهبان تشخیص 

داده که صالحیت ریاست جمهورى را ندارند.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: ناامن سازى 
هر چه بیشتر میدان فعالیت هنجارشکنان و اراذل و اوباش 
و مجرمان خطرناك در هدف گذارى دستگاه قضایى قرار 

دارد.
محمدرضا حبیبى روز چهارشــنبه در نشست مشترك و 
تخصصى قضایى،انتظامى در دادگسترى اصفهان، حمل 
و استفاده از ســالح را یکى از جرایم مهم برشمرد و گفت: 
با رصد اطالعاتى دقیق اجراى طرح هاى مختلف پلیسى 
و حضور به موقع نیروى انتظامى و صدور دستورات قاطع 
قضایى در چارچوب قانون با قاچاقچیان، استفاده کنندگان 
و حامالن سالح غیرمجاز در سطح استان برخورد و احکام 

بازدارنده قانونى آن با قاطعیت اجرا خواهد شد.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان، همچنین ایجاد 
هرگونه آلودگى صوتى با خودرو و موتورسیکلت در سطح 
شهر را از دیگر جرایم دانست و تأکید کرد: ایجاد آلودگى 
هاى صوتى از طریق خودرو و موتورسیکلت به خصوص در 
هنگام شب در شأن اصفهان نیست و ما از پلیس درخواست 
داریم با ورود جدى و در صورت لزوم تشکیل پرونده با این 
گونه جرایم برخورد کنــد.وى اظهار کرد: نیروى انتظامى 
مى تواند در برخى از موضوعات غیر جنایى با تذکر لسانى و 
یا اعمال و اختیارات قانونى پیشگیرانه و بازدارنده از تشکیل 

پرونده قضایى جلوگیرى کند.

آلودگى صوتى با خودرو
و موتورسیکلت جرم است

معیارهاى انتخاب اصلح
در انتخابات پیش رو

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: 
در حال حاضر ذخیره ســد زاینده رود 443 میلیون 

مترمکعب است و 68 درصد سد خالى است.
حسن ساســانى در خصوص آخرین وضعیت سد 
زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر ورودى ســد 
زاینده رود 31 و خروجــى آن 22/5 مترمکعب بر 
ثانیه و ذخیره این سد 443 میلیون مترمکعب است.

وى گفت: میزان بارش ها در سال زراعى جارى 819 
میلیمتر است که در مدت مشــابه در سال گذشته 
1175 بوده است و این میزان در متوسط بلندمدت 

1350 میلیمتر ثبت شده که نسبت به سال گذشته و 
متوسط بلندمدت به ترتیب 43 و 47 درصد کاهش 

وجود داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به حجم یــک میلیارد و 400 میلیون 
مترمکعبى مخزن ســد زاینده رود، در حال حاضر 
68 درصد مخزن ســد خالى اســت و شرکت آب 
منطقه اى کماکان بــر حفظ و نگهــدارى منابع 
آب و صرفه جویــى در تمــام مصــارف تأکیــد

 دارد.

عضو هیئت رئیســه مجلس شوراى اسالمى گفت: 
برخى افراد با تنــگ نظرى و بدبینــى در برخى از 
جریانات داخل اســتان هاى دیگر بــه دنبال توقف 
اجراى طرح قطار ســریع الســیر اصفهان – تهران 

هستند.
حسینعلى حاجى دلیگانى با اشاره به اظهارات اقبال 
شــاکرى، نماینده مردم تهران و عضو کمیســیون 
عمران مجلس شوراى اسالمى در خصوص توقف 
طرح قطار سریع السیر اصفهان – تهران اظهار کرد: 
ما مخالف توقف این طرح هستیم و این طرح قطعًا 

باید اجرایى شود.
وى افزود: اجراى طرح قطار سریع السیر اصفهان – 
تهران یک ضرورت است براى اصفهان و شهرهاى 

اطراف و ما به جد دنبال اجراى این طرح هستیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى با بیان 
اینکه تنگ نظرى و بدبینى برخى از جریانات داخل 

اســتان هاى دیگر به دنبال توقف اجراى طرح قطار 
سریع السیر اصفهان – تهران هستند، تصریح کرد: در 
این زمینه ما اعالم آمادگى مى کنیم تا در آن استان ها 
نیز چنین پروژه هایى راه اندازى شود اما آنها در صدد 
لغو پروژه اى نباشند که سال هاست براى آن هزینه 

شده و زحمت کشیده شده است.
وى با بیان اینکه در روند اجراى طرح قطار ســریع 
السیر اصفهان – تهران زیرسازى برخى از مسیر را در 
دستور کار داریم، ابراز کرد: باید توجه داشت که این 
خط بناست از دو شهر در استان اصفهان عبور کند که 

ممکن است آسیب زننده باشد.
حاجى دلیگانى افزود: براى این امر از کارشناسان به 
عنوان مشاور استفاده کردیم و به این نتیجه رسیدیم 
که براى جلوگیرى از خسارات احتمالى بخشى از قطار 
سریع السیر اصفهان – تهران به میزان 4 کیلومتر از 

زیر زمین عبور کند.

68 درصد سد زاینده رود خالى است

تنگ نظرى در اجراى طرح 
قطار سریع السیر اصفهان– تهران 

مدیر روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
گفت: صبح روز سه شنبه در ادامه عملیات اجرایى 
خط لوله این ســامانه به دلیل کوهستانى و سنگى 
بودن منطقه آخرین معبر خط اضطرارى ســامانه 
دوم آبرسانى اصفهان بزرگ به کمک انفجار باز شد.
محمد شفائى با تأکید بر اینکه با وجود اطالع رسانى، 
به دلیل انتشار خبرها و تصاویرى مبنى بر شنیدن 
صداى انفجــار در فضاى مجــازى برخى از مردم 
دچار ســردرگمى درباره علت انفجار شدند، افزود: 

این انفجار صرفاً به دلیل عملیات عمرانى انجام شد.
وى تأکید کرد: انفجار در شمال نجف آباد به منظور 
فعالیت هاى عمرانى سامانه دوم آبرسانى اصفهان 

بزرگ انجام شد.
به گزارش «ایســنا»، مدیر روابط عمومى شرکت 
آب منطقه اى اصفهــان تصریح کرد: محل دقیق 
انفجار در شــمال نجف آباد واقع در اراضى متعلق 
به پادگان عاشــورا از لشــکر8 نجف اشرف بوده

 است.

آخرین معبر هم باز شد 

1500 مگاوات کسرى برق 
در اصفهان داریم

نایب رئیس انجمن نیروگاه هاى تولید پراکنده: دما به 40 درجه برسد روزى 5 
ساعت خاموشى خواهیم داشت

مدیــر نیروگاه هاى پراکنده شــرکت بــرق منطقه اى 
اصفهان با بیان اینکه امروز نیروگاه هاى پراکنده دو هزار 
میلیارد تومان از توانیر طلب دارند، گفت: در حال حاضر 
اصفهان نزدیک 1500 مگاوات از شبکه سراسرى برق 

مى گیرد و به نوعى کسرى برق دارد.
بابک جعفرى، دیروز (چهارشنبه12 خرداد) در نشستى با 
موضوع «عدم توجه مدیران وزارت نیرو به مقوله تولید 
و پیامدها و خسارات ناشــى از قطعى برق گسترده در 
کشــور» که با حضور برخى از اعضاى انجمن نیروگاه 
هاى تولید پراکنده کشور و استان اصفهان برگزار شد، 
اظهار کرد: ظرفیت نامى نیروگاه هاى پراکنده اســتان 
110 مگاوات اســت که حدود 40 مگاوات این نیروگاه 
ها نیز پنج سال نخست خرید تضمینى برق آنها به اتمام 

رسیده است.
وى افزود: در مجمــوع 145 مــگاوات ظرفیت نامى 
نیروگاه هاى استان است که حدود 100 مگاوات ظرفیت 
عملیاتى دارند که با توجه به مشــکالت این نیروگاه ها 

نزدیک 80 مگاوات تولید برق دارند.
مدیر نیروگاه هاى پراکنده شــرکت بــرق منطقه اى 
اصفهان تأکید کرد: سهم نیروگاه هاى پراکنده نسبت 

به تولید برق استان و حتى کشور حدود 2 درصد است.
وى به مشــکالت نیروگاه هاى پراکنده اســتان اشاره 
کرد و گفت: یکى از مهمترین این مشــکالت موضوع 
پرداخت به موقع مطالبات این نیروگاه ها از سوى وزارت 

نیرو است.
جعفرى گفت: مطابق آخرین مصوبه هیئت وزیران قرار 
اســت 1400 میلیارد تومان بدهى سازمان هدفمندى 
یارانه ها به وزارت نیرو پرداخت شــود که اولویت این 

وزارتخانه پرداخت مطالبات نیروگاه هاى پراکنده است.
وى افزود: دیگر مشــکل نیروگاه هاى پراکنده، تفاوت 
نرخ بین نیــروگاه ها بوده که در برنامه پنجم و ششــم 
توسعه آمده است که پیشــنهاداتى از سوى توانیر داده 
شــده تا انگیزه نیروگاه هاى قدیمى براى ادامه تولید 

بیشتر شود.
مدیر نیروگاه هاى پراکنده شــرکت بــرق منطقه اى 
اصفهان با بیان اینکه امروز نیروگاه هاى پراکنده دو هزار 
میلیارد تومان از توانیر طلب دارند، اضافه کرد: در حال 
حاضر اصفهان نزدیک 1500 مگاوات از شبکه سراسرى 

برق مى گیرد و به نوعى کسرى برق دارد.
رئیس انجمن صنف نیروگاه هاى پراکنده استان اصفهان 
نیز در این جلسه، اظهار کرد: به نظر مى رسد وزیر نیرو 
به عمد مى خواهد خاموشى باشد و برق نباشد تا صنعت 

نیروگاهى نابود شود. 
محمود پوربهزاد افزود: مشــکل این است که نیروگاه 
هاى کوچک هنوز مطالبات خود را از وزارت نیرو دریافت 
نکرده اند. وى با بیان اینکه وزارت نیرو تنها به مدت پنج 
سال برق را خرید تضمینى مى کند، تأکید کرد: یکى از 
مشکالت نیروگاه هاى مقیاس کوچک این است که اگر 
تاریخ قراردادهاى آنها قبل از سال 95 باشد قیمت خرید 
تضمینى برق از آنها حدود یک سوم قراردادهاى بعد از 

سال 1395 است.
نایب رئیس انجمن نیروگاه هاى تولید پراکنده ایران نیز 
در این نشست، گفت: وزارت نیرو به جاى اینکه متناسب 
با افزایش مصــرف برق، نیروگاه احــداث کند و از این 
ســرمایه گذاران حمایت کند، بر اثر یک سیاست غلط 
اعالم کرده که تنها به دنبال کاهش مصرف برق است و 

دیگر نیازى به احداث نیروگاه ندارند.
حمیدرضا صالحى تأکید کرد: طى چند سال گذشته نه 
تنها سرمایه گذارى در بخش نیروگاهى نداشتیم، بلکه 
نیروگاه هایى که سرمایه گذارى کرده اند به دلیل حمایت 

نشدن، نیمه خاموش و یا خاموش هستند.
وى با بیان اینکه در ابتدا وزارت نیرو پیش روى سرمایه 
گذاران نیروگاهى فرش قرمز پهن کرد، تأکید کرد: امروز 
این وزارتخانه اعالم کرده که بعد از پنج سال، تنها چهار 
ماه برق نیــروگاه هاى مقیاس کوچــک را و آن هم به 
قیمت یک سوم خریدارى مى کند و از سوى دیگر این 

قیمت را با 10 ماه تأخیر پرداخت مى کند.
نایب رئیس انجمن نیروگاه هــاى تولید پراکنده ایران، 
تصریح کرد: امــروز در خرداد ماه با دمــاى 35 درجه 
خاموشى داریم. به طور قطع اگر دماى هوا به 40 درجه 
برسد روزى پنج ساعت خاموشى خواهیم داشت و گفته 
مى شود خاموشــى صنایع از دو ساعت به شش ساعت 

افزایش یابد که این به معناى تعطیلى صنعت است.
سیدحســن علوى، مدیر یک نیروگاه بخش خصوصى 
نیز در این نشست، اظهار کرد: وزارت نیرو در سال اول 
فعالیت این نیروگاه بــراى هر مگاوات برق 120 تومان 
پرداخت کرد، در حالى که  امــروز هزینه عملیاتى تولید 
برق نیروگاه هــاى مقیاس کوچک بیــن 350 تا 380 

تومان است.
وى با بیان اینکه وزارت نیرو حتى بخشــى از مطالبات 
سال 98 نیروگاه هاى مقیاس کوچک را پرداخت نکرده 
است، تأکید کرد: اگر وزارتخانه پول برق خریدارى شده 
خود را پرداخــت نکند و قیمت ها اصالح نشــود، نابود 

خواهیم شد.

جزئیات علت درگذشت مدیرکل میراث فرهنگى

مراسم تشییع پیکر مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى استان اصفهان، ساعت 15 امروز پنج شنبه 
از مقابل اداره کل میراث فرهنگى و ســپس در دانشگاه 
اصفهان برگزار مى شود و مراسم خاکسپارى در امامزاده 

نجم الدین جوى آباد خمینى شهر خواهد بود.
فریدون اللهیارى، مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى اســتان اصفهان که مدت ها از بیمارى 
ســرطان خون رنج مى برد، عصر روز 11 خردادماه سال 
جارى در سن 53 سالگى بر اثر عوارض ناشى از ابتال به 

کرونا در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان درگذشت. 
وى پیــش از این در ســمت هایى همچــون مدیر کل 
فرهنگى دانشگاه اصفهان مشغول به فعالیت بوده است 
و از سال 93 تا کنون به عنوان مدیر کل میراث فرهنگى 

اصفهان منصوب شد.
اللهیارى همچنین عضو هیئت علمى گروه تاریخ دانشگاه 
اصفهان بــود و عمده فعالیــت خــود را در زمینه تاریخ 

اجتماعى و فرهنگى ایران انجام مى داد.
در همین راســتا معاون میراث فرهنگى اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دســتى استان اصفهان 
اظهار داشت: آقاى اللهیارى پیش از ابتال به بیمارى کرونا 
درگیر بیمارى سرطان خون بود اما از حدود 19 روز پیش 

مشکوك به کرونا شد که پس از انجام آزمایش مشخص 
شد مبتال به بیمارى کرونا شده  است.

ناصر طاهرى ادامه داد: او پیش از آنکه هوشیارى خود را از 
دست دهد حتى در بیمارستان هم پیگیر مسائل کارى بود 
اما از حدود 10 روز پیش از درگذشتش سطح هوشیاریش 

پایین آمد.
 وى با تشکر از زحمات کادر درمان گفت: پس از گذشت 
چند روز از بسترى وى، پزشــک معالج و کادر درمان او 
اعالم کرد کارهاى الزم انجام شــده و تمام مراقبت ها و 
مسیرهایى که فکر مى کردیم ممکن است نتیجه دهد، 
انجام شده اما حال وى وخیم تر شــد و ریه هاى او کامًال 

از کار افتاد.
طاهرى اضافه کــرد: پس از آنکه ریه هــا از کار افتادند، 
اکسیژن رسانى از طریق دســتگاه ها صورت مى گرفته 
در آخرین اقدام قرار شــد ریه از مدار بدن خارج شــود و 
دستگاهى به وى متصل شود که کار ریه را انجام دهد که 

این امر هم جوابگو نبود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان با 
اشــاره به وضعیت بازار مرغ در اصفهان، اظهار کرد: 
در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ در ســطح عرضه 

در حاشیه نرخ مصوب 25 هزار و 950 تومان است.
محمدعلى فروغــى   گفت: اگرچه کشــتار مرغ در 
اصفهان کمتر نشده، اما همواره با کمبود مرغ در بازار 
روبه رو هســتیم، چراکه میزان تقاضاى مردم براى 

خرید باالست.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید اصفهان 
افزود: با توجه به اینکه قیمت مرغ نســبت به ســایر 
محصوالت گوشتى و پروتئینى مناسب و ارزان تر است، 

همچنان مردم تقاضایى باالیى براى خرید دارند.
او درباره اینکه آیا قیمت مــرغ رو به افزایش خواهد 
رفت یا خیر؟ توضیح داد: این بستگى به سیاست هاى 
متولیان امر دارد که بتواننــد نهاده هاى تولید مرغ را 
تأمین کنند، اما پیش بینى مى شــود تا اواخر شهریور 
ماه بازار مرغ به همین صورت مدیریت و هدایت شود.

فروغى درباره ثبت نام مرغ فروشــى ها در ســامانه 
رهتاب، اظهار کرد: به غیر از فروشگاه هاى زنجیره اى 
همچون رفاه و کوثر، مرغ فروشــى ها باید در سامانه 

رهتاب ثبت نام کنند. او افزود: روزانه حدود صد مرغ 
فروش اصفهانى براى ثبت نام در ســامانه رهتاب در 
اتحادیه حضور مى یابند که موجــب ازدحام باالیى 

شده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید اصفهان 
ابراز امیدوارى کرد سامانه رهتاب بتواند در توزیع مرغ 
موفق عمل کند، اگرچه هنوز موفق عمل نکرده است.

او افزود: با وجودى که مغازه ها شلوغ نیست، اما هر مرغ 
فروشى، مرغ را با نرخ کیلویى 25 هزار و 950 تومان 

تنها در مدت یک یا دو ساعت مى فروشد.
فروغى با اشاره به اینکه مغازه هاى مرغ فروشى سهمیه 
مشخصى از مرغ را براى توزیع مى آورند، گفت: پیش 
از این، یک مغازه دار یکصد کیلو مرغ را از صبح تا شب 
خرد خرد مى فروخت، امــا اکنون همین یکصد کیلو 
مرغ را طى دو ساعت مى فروشد و تمام مى کند، چرا 
که مردم با توجه به خرید مرغ با کارت ملى حتى اگر 

نیاز نداشته باشد، هنوز خرید هاى هیجانى مى کنند.
به گفته رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت سفید 
اصفهان، مرغ 25 هزار و 950 تومانى که در ســامانه 
رهتاب ثبت شده، با کارت ملى به مردم عرضه مى شود.

100کیلو مرغ  2 ساعته فروخته مى شود! 
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«همرفیق» که در ماه هــاى اخیر با فراز و نشــیب ها و 
حاشیه هایى همراه بوده، قرار است در تابستان هم ادامه پیدا 
کند. اگرچه بر اساس اخبار برترین ها، جانشین شهاب در 
این برنامه یک چهره باورنکردنى است. کسى که حضورش 
به عنوان مجرى برنامه اى گفتگو محور، اتفاقى در فضاى 
رسانه هاى تصویرى محســوب مى شود. اما این تعویض 
مجرى به چه شــکل خواهد بود و کــدام چهره جنجالى 
روى صندلى شــهاب حســینى در «همرفیق» خواهد

 نشست؟ 
واقعیت این است که با وجود همه رخدادها و ولخرجى هاى 
انجام شــده براى روى صحنه بردن «همرفیق»، بازنده 
بزرگ همچنان شهاب حسینى بوده و کســانى که او را 
انتخاب کرده اند. شــهاب که با تکیه بر سابقه مجریگرى 
و با دستمزدى نفسگیر به مجریگرى «همرفیق» رسید، 
هیچوقت نتوانســت در حد انتظار ظاهر شود. او از همان 
روزهاى اول با انتقــادات زیادى مواجه شــد و تا امروز 
نتوانســته به کســى بقبوالند که یک مجرى درجه یک 
براى این برنامه بوده اســت. این روزها همه پلتفرم ها، از 
خود صدا و سیما تا VODهاى کوچک و بزرگ به سرطان 
تاك شو مبتال هستند و همه فکر مى کنند یک مجرى با 
یک مهمان و چند سئوال معمولى مى تواند بیننده میلیونى 
به همراه بیاورد. اگرچه کــه در فضاى ماتم زده و کم رمق 
اینترتینمنت، همین تاك شــوهاى معمولى و زیرمتوسط 
هم کم و بیش دیده مى شــوند، اما اگر چرتکه بیاندازیم، 
بعید است بدون دست ودل بازى ها و پول پاشى هاى رایج، 
کسى بپذیرد که مجرى هایى مثل شهاب حسینى به اندازه 

دریافتى شان، خروجى دارند.
او هنوز هم در «همرفیق» مجرى تقریبًا منفعلى اســت 
که چیزى بــراى اضافه کــردن بر خوش ســر و زبانى 
مهمان هایش ندارد و چه بســا به دفعات با واکنش هاى 
نسنجیده مانع از شکل گیرى گفتگوهاى جذاب مى شود. 
شهاب همچنان درگیر مفاهیم کلیشه اى رفاقت و جمالت 
تکرارى است. مشخص است که او اتاق فکر مبتکرى براى 
طراحى مصاحبه هایش ندارد و با چهره اى انگار خسته از 
بیخوابى شب هاى گذشته، مى خواهد برنامه را زودتر تمام 
کند و تماشاگر حرفه اى تر را کســل مى کند. اینکه چرا 
قرارداد او براى فصل دوم «همرفیق» تمدید شد دالیل 
ناگفته اى دارد اما اینکه براى فصل بعد قرار است چهره اى 
متفاوت روى صندلى او بنشــیند، نشان مى دهد شهاب و 
صندلى اش نتوانسته اند بیش از این یکدیگر را تحمل کنند.

با وجود همه انتقاداتى که گفتیم، «همرفیق» توانســت 
بیننده هایــش را پیدا کند و خود را به قســمت هاى بعد و 
فصل هاى بعدتر بکشــد. بخش عمده این وایرال و دیده 
شدن، مدیون مهمانان برنامه بود. مهمانان معموًال گرانى 
که خیلى هایشــان کمتر حاضر مى شوند جلوى دوربین و 
گفتگو کننده بنشــینند. این تازگى و اینکه خیلى هایشان 
هنرمندانه بلد بودند صحنه را به دست بگیرند و با تردستى 
به آن گرما ببخشند، باعث شد برش هاى جذاب و تماشایى 
«همرفیق» تقریباً هر هفته به فضاى مجازى راه پیدا کنند. 
فضاى بزرگ اجراى برنامه، جوایزى کــه به حضارداده 
مى شــد و گروه موســیقى بمرانى از دیگــر نقاط قوت 

«همرفیق»  بودند.
جدا از حاشــیه هایى که در خود برنامه اتفــاق افتاد، مثل 

همین صحبت هاى اخیر خواهر پانته آ بهرام یا خوانندگى 
خانم شبنم مقدمى که با حذف هاى بعدى و جنجال هایى 
همراه شد، برنامه در پشت پرده هم با اخبار داغ و جنجال 
بیگانه نبود. یکى از مهمترین آنها، دستمزدهاى کالنى بود 
که به مهمانان برنامه پرداخت مى شــد. این روزها در هر 
برنامه مهمان محورى بنشینید، گالیه از «همرفیق» را 
مى شنوید که با پرداخت دستمزدهاى nمیلیون تومانى، 
بازار و ذائقه سلبریتى ها را خراب کرده و باعث شده دعوت 
کردن مهمان به دیگر برنامه ها سخت شود. اینکه دلیل 
چنین پرداخت هاى ســنگینى در کنار دســتمزد شاهانه 
شهاب حسینى و دیگر هزینه هاى نجومى برنامه چه بوده و 
براى صاحب پلتفرم مى ارزیده یا نه، بحث جدایى است. اما 
هرچه هست دلخورى و به هم خوردن فضاى رسانه است 
که حاال خیلى ها بابت آن «همرفیق» را شماتت مى کنند.

و اما سورپرایز...
براى ما که همه این ســال ها عادت کرده ایــم نام ایرج 
طهماســب را فقط در کنــار برنامــه «کاله قرمزى» 
بشــنویم، تصور نشســتن او روى صندلى گردان و داغ 
برنامه «همرفیق» سخت اســت. اما ظاهراً این اتفاق را 
به زودى شــاهد خواهیم بود. اخبار حاکى از توافق نهایى 
نماوا با طهماسب اســت و اینکه او باالخره حاضر شده تا 
در برنامه اى شناخته شــده، نقش اجرا و گفتگو 

را به عهده بگیرد.
درباره طهماســب این واقعیت را در نظر بگیریم که او در 
ســال هاى اخیر فعالیت هاى محدودى داشته. بیشترین 
حضورش با «کاله قرمزى» بوده و هر ســال اخبار آمدن 
یا نیامدن گروه عروسک ها به تلویزیون در مناسبت هاى 
مختلف، جلب توجه کرده. طهماســب از کسانى بوده که 
مدام از حضور در VODها طفره مى رفته و تکیه کالمش 
این بوده که مى خواهــم در تلویزیون بمانم و براى عموم 

مردم برنامه بسازم.
در ماه هاى اخیر اما دو بار حرف از طهماســب شد؛ یک 
بار گفتنــد «کاله قرمزى» را به VODهــا مى آورد که 
البته با توجه به حق مالکیت معنوى برنامه آســان به نظر 
نمى رسید. بعد هم گفتند که با یک برنامه نمایشى-تئاترى 
قصد حضور در رسانه هاى فضاى مجازى را دارد. اما حاال و 
در نهایت به نظر مى رسد راه او به «همرفیق» افتاده. باید 
دید حاصل کار او به عنوان یک مجرى بزرگسال در مقابل 
چهره هاى مدعى چه خواهد بود. بایــد دید بدون حمید 
جبلى چه خواهد کرد. و باید دید چطور خود را در مقایسه با 

شهاب حسینى نشان خواهد داد.
اما تا اینجا پرداخت هاى کالن و چشمگیر در رسانه هاى 
تصویرى قفل را باز کرده و توانسته رضایت او را جلب کند. 
تا ببینیم رضایــت بیننده و مخاطبــان او چه اندازه جلب 

خواهد شد.

شهاب حسینى مى رود 
یک سورپرایز در راه است

ادامه «همرفیق» در تابستان با تغییر مجرى 

متین ستوده ، بازیگر سینما و تلویزیون از ازدواج 
خود خبر داد. ستوده با انتشار پستى اینستاگرامى 
خبر ازدواج خود با على زندى را رســمًا اعالم 
کرد. اوتصویرى هم از حلقه هاى ازدواج خود و 

همسرش منتشر کرد.
این پست متین ستوده با کامنت تبریک تعداد 
زیادى از چهره هاى مشهور همراه شد، از جمله 
همبازى هاى او در ســریال هاى «لیسانسه 
ها» و «فوق لیسانســه ها» که ستوده بیشتر 
با نقشش در آنها شــناخته مى شود، مثل رؤیا 

میرعلمى، امیر کاظمى و امیرحسین رستمى.
على زندى هم تصویر حلقه هاى ازدواج خود و 

ستوده را در اینستاگرامش منتشر کرد.
على زندى از مالکین رستوران طهران  پاریس 
در محله ســعادت آباد تهران است که پاتوق 
بسیارى از چهره هاى مشــهور ایرانى است. 
زندى ســابقه بازیگرى هــم دارد. او فعالیت 
بازیگرى خود را در ســال 81 با بازى در تئاتر 
آغاز کرد و در سریال هاى «آرام مى گیریم» و 

«آخرین بازى» نیز نقش آفرینى کرده است.
متین ستوده متولد سال 1364 در تهران است و 
اصالتى لرى دارد. او داراى مدرك لیسانس در 

رشته مدیریت بازرگانى است.
ســتوده بازیگرى را در ســال 70 با حضور در 
ســریال «این خانه دور است» ســاخته بیژن 
بیرنگ و مسعود رسام آغاز کرد و از آن زمان در 
سریال هاى تلویزیونى و فیلم هاى سینمایى 
زیادى نقــش آفرینى کرده اســت. او تجربه  
حضور در شبکه نمایش خانگى را با مجموعه 
«رالى ایرانى: فصل دوم» را هم دارد و در چند 

تئاتر نیز بازى کرده است.
در ســال 98 پوشش متین ســتوده در اکران 
خصوصى فیلم «مسخره ساز» حواشى زیادى 
به دنبال داشت. انتشار تصاویر متین ستوده در 
این مراســم با واکنش هایى همراه شد و وى 
در همین رابطه به دادســراى ارشاد احضار اما 
در نهایت با قرار کفالت آزاد شــد. متین ستوده 
همچنین با انتشار پســتى اینستاگرامى بابت 

پوشش خود عذرخواهى کرد.
اما ماجــرا به همینجا ختم نشــد و واکنش  ها 
به پوشــش زنان بازیگر در مراســم سینمایى 
تا جایــى پیش رفــت که برخــى نمایندگان 
مجلس، از احضار وزیر ارشاد به مجلس براى 
پاســخگویى خبر دادند. حجت  االسالم سید 
صادق طباطبایى  نژاد، نایب رئیس کمیسیون 
مجلس هم اعالم کرد شورایى در وزارت ارشاد 
به نام شــوراى چهره  ها یا همان سلبریتى  ها 
به ریاســت و دبیرى معاون وزیر ارشاد براى 
نظارت بر پوشش و عملکرد چهره هاى مشهور 

تشکیل شده است. 
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فیلم سینمایى «چراغ هاى ناتمام» به کارگردانى مصطفى سلطانى و بازى مجید صالحى، امشب 
پنج شنبه ساعت 22 از آى فیلم پخش مى شود.

ناتمام» محصول سال 1397 نخستین فیلم بلند سینمایى مصطفى «چراغ هاى 
سلطانى در مقام کارگردان اســت که پیش از این در سینما 
دســتیار کارگردان و برنامه ریز بوده اســت.  این فیلم به 

نویسندگى محسن جسور در سال 1395 ساخته شد. 
در خالصه داستان این فیلم آمده:  «جالل نویسنده اى 
اســت که اصولى دارد. او براى کسب درآمد به نوشتن 
مطالبى مجبور مى شــود که به آن اعتقاد ندارد اما در 
میان این سفارش ها، یک ســفارش متفاوت دریافت 

مى کند...»
مجید صالحى، شــقایق فراهانى، علیرضا استادى، 
حسین مهرى، الهام نامى، حسین ملکى 
و داریوش ارجمنــد در این فیلم 
مقابل دوربین اشکان اشکانى 

بازى کردند. 
عالقه مندان مى توانند 
بازپخش ایــن فیلم 
ســینمایى را روز 
جمعه ساعت هاى 
6 یا 14  تماشــا 

کنند.

مجید صالحى
 در آى فیلم نویسنده مى شود

بهاره رهنما از برزیلى ها جایزه گرفت

خواهد شد.در برنامه اى شناخته شــده، نقش اجرا و گفتگو که در خود برنامه اتفــاق افتاد، مثل 

فت

روز 31 ِمى مصادف بود با زادروز یکى از چهره هاى موفق و پرسابقه هالیوود؛ «کلینت ایستوود». او جوایز و افتخارات 
بیشمارى در کارنامه خود دارد، از جایزه اسکار گرفته تا شیر طالیى ونیز و نخل طالیى کن.

کلینت ایستوود در سال 1930 در سانفرانسیسکو به دنیا آمد و تا سن 21 سالگى مشغول تحصیل در مدارس مختلف بود. 
او در سال 1951 براى انجام خدمت سربازى وارد ارتش شد و پس از گذراندن این دوران از طریق یکى از دوستانش که 

فیلمبردار بود، با استودیو یونیورسال تماس پیدا کرد.
او در پى بستن قراردادى با این استودیو در سال 1955 براى اولین بار در فیلمى درجه 2 به اسم «فرانسیس در نیروى 

دریایى» نقشى جانبى را به عهده گرفت. به مناسبت زادروزش با هم بهترین هاى کارنامه او را مرور مى کنیم.
تالش هاى بعدى او در هالیوود با ناکامى روبه رو شد. ایستوود در سال 1964 راهى دیگر را در پیش گرفت و در ایتالیا 
دست به تالشى تازه زد. او در همان سال با بازیگرى در فیلم معروف «به خاطر یک مشت دالر» به کارگردانى«سرجو 
لئونه»، کارگردان ایتالیایى، به شهرتى جهانى رسید. در ادامه این فیلم، لئونه با کلینت ایستوود دو فیلم دیگر به نام هاى 

«به خاطر چند دالر بیشتر» و «خوب، بد، زشت» ساخت.
هرچند ایســتوود در آمریکا بیش از همه در نقش «هرى خبیث» در فیلمى به کارگردانى «دان سیگل» معروف شد، 
نقشى که او در چهار دنباله این فیلم نیز تکرار کرد.کلینت ایستوود در سال 1969 شرکت فیلم خودش را تأسیس کرد و 
بزرگ ترین موفقیتش را در سال 1992، با ساختن فیلم «نابخشوده» کسب کرد.کلینت ایستوود قرار نیست تسلیم شود 
و همچنان فیلم هاى درخشانى مى سازد که نه تنها استاندارد هاى مورد انتظار را دارد که از فرم و ساختار قابل توجهى 

نیز برخوردار است. 
ایستوود چند سال پیش در یکى از مصاحبه هایش با نشریه  «اشپیگل» گفته بود: «من از بطالت و بیکارى بیزارم. عاشق 
فیلم ساختن هستم و نمى توانم به سادگى از آن بگذرم. مادرم در 97 سالگى درگذشت. اگر من به او رفته باشم، هنوز توان 
و رمق کافى در بدنم هست.» اگر چه چند سالى از این گفتگو مى گذرد، اما به نظر نمى رسد که پیر پرتکاپوى هالیوود 

میلى به استراحت داشته باشد. ى نشیند
 از پا نم

ستوود»
لینت ای

«ک

بهاره رهنما بازیگر سینما و تلویزیون براى ساخت مستند «صدام کن مامان» برنده جایزه بهترین 
کارگردانى از جشنواره فیلم هاى مستقل برزیل شد.

این بازیگر به بهانه کسب جایزه از فســتیوال برزیل، تصویرى از خود با تقدیرنامه اى که 
دریافت کرده منتشر کرد و نوشت: «همیشه فکر مى کردم معجزه زندگى ما زن ها "مادر 

شدن" است اما با ساخت مستند "صدام کن مامان" و ساعت ها مصاحبه ها و دیدار با 
حدود سیصد زن جوان و میانسال و کهنسال سرزمینم در یافتم معجزه اصلى خلقت 

ما در "زن بودنمان" نهفته است! ما زن ها حتى اگر هرگز مادر نشویم، حتى اگر هرگز هیچکس 
صدایمان نکند: مادر،به ذات مادر به دنیا مى آییم و مادر از دنیا مى رویم و گاه تا ابد باردار قصه هاى 
نگفته بسیار، خوشحالم که به سهم خودم با ساخت این مستند بخشى از این ناگفته ها را بیان 
کردم! جایزه بهترین کارگردانى از جشنواره فیلم هاى مستقل برزیل را مدیون تک تک شما 

مادران جلوى دوربین  عوامل دلسوز پشت دوربین این مستندم!»

 در بحث شبانه ساترا و  سازمان ســینمایى در توییتر ماجراى توقیف سریال نمایش خانگى 
«قورباغه» و پشت پرده رفع توقیف آن مطرح شد.

به دنبال توقف پخش سریال «مى خواهم زنده بمانم» با درخواست معاونت اجتماعى نیروى 
انتظامى، رئیس سازمان سینمایى با انتشــار توییتى همراه با کنایه به ساترا نوشت: «هیچ 
سریالى توسط سازمان سینمایى توقیف نشــده زیرا موظفیم پاى مجوزهایى که مى دهیم 
بایستیم و در مقابل فشارها، طرف پدیدآورنده را بگیریم. تنظیم گرى (رگوالتورى) فقط امر 

و نهى به صاحب  اثر نیست بلکه دفاع از حقوق او هم است.»
حسین انتظامى در پایان از هشــتگ فیلم ها و ســریال هاى چون «مترى شیش و نیم»، 
«قورباغه»، «خانه پدرى» و «قصر شیرین» اســتفاده کرده که با مشکالت مشابه مواجه 

شده بودند.
دقایقى بعد على سعد (معاون تنظیم گرى و کاربران ســاترا) در واکنش به انتظامى نوشت: 
«جناب آقاى انتظامى رفع توقیف سریال "قورباغه" با پیگیرى سازمان سینمایى بود؟! در آذر 
99 تالش شبانه روزى همکارانم درساترا  براى رایزنى با قوه قضاییه و رفع ابهامات پرونده 
منجر به رفع توقیف سریال شد. امیدوارم سایر گزارش هایتان حاوى اطالعات دقیق ترى 

باشد.»
على سعد هم با استفاده از هشتگ «رستاخیز» به توقیف ادامه دار فیلم احمدرضا درویش در 

دوران مدیریت انتظامى کنایه زد.

جنجال توقیف «مى خواهم زنده بمانم» 
پشت پرده توقیف «قورباغه» را لو داد

متین ستوده 
ازدواج کرد
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مرحله مقدماتى رقابت هاى جام جهانى 2022 امروز مجدداً از سرگرفته خواهد شد 
و تیم ملى ایران در اولین بازى خود در بحرین به مصاف تیم ملى هنگ کنگ خواهد 

رفت. دیدار رفت دو تیم با برترى 2 بر صفر ایران به پایان رسید.
مهدى طارمى، مهاجم تیم ملى که فصل بســیار خوبى را در فوتبال اروپا پشت سر 
گذاشت، به همراه سردار آزمون امیدهاى اصلى گلزنى تیم ملى خواهد بود. طارمى که به 
همراه پورتو نایب قهرمانى لیگ برتر پرتغال را تصاحب کرد، تا مرحله یک چهارم نهایى 
لیگ قهرمانان اروپا نیز باال آمد و به زیبایى هر چه تمام تر، دروازه چلســى را باز کرد اما 

نتوانست مانع از حذف تیمش شود.
مهاجم بوشهرى که در سال هاى اخیر پیشرفت فوق العاده اى داشته است، امیدوار است در 
این رقابت ها نیز با گلزنى، گره از مشکالت ایران باز کند به خصوص در دو بازى حساس مقابل 
بحرین و عراق که سرنوشت حضور ایران در مرحله اصلى مقدماتى جام جهانى را تعیین خواهد کرد.

طارمى که به عنوان دهمین بازیکن تأثیرگذار فوتبال اروپا در فصل گذشته انتخاب شد، امیدوار است 
درخشــش در لباس پورتو را نیز به بحرین منتقل کرده و گره گشاى مشکالت ایران در بازى هاى این 
مرحله باشد. او دروازه بزرگان فوتبال پرتغال و اروپا از جمله یوونتوس و چلسى را باز کرد پس مى تواند برابر 

بحرین و عراق نیز براى ایران گلزنى کند.
طارمى 28 ساله این روزها در اوج دوران آمادگى خود به سر مى برد و یکى از بازیکنان فعال در تمرینات تیم ملى 
است. هواداران تیم ملى انتظار دارند تا این مهاجم بوشهرى که با ضربه اى قیچى برگردان و به زیبایى هر چه تمام تر 

دروازه ادواردو مندى و قهرمان اروپا را باز کرد، در بحرین نیز به هر نحوى که شده، براى ایران گلزنى کند.
در واقع مهم نیست که طارمى قصد دارد با ضربه ســر به عراق و بحرین گل بزند یا یکى از آن قیچى برگردان هاى 
زیبایش را براى حریفان ایران کنار گذاشته باشد یا بخواهد از روى نقطه پنالتى گلزنى کند، مهم این است او براى ایران 
گل بزند، حاال به هر طریقى که امکانش بود تا تیم اسکوچیچ این مرحله حساس را به سالمت طى کرده و راهى بازى 

هاى اصلى مقدماتى جام جهانى شود.

مدافع پرسپولیس مدعى اســت که مجموع یک میلیاردى جریمه بازى 
سپاهان به اندازه سه دیه قتل است!

سعید آقایى مدافع چپ پرســپولیس اتفاقات عجیبى را طى ماه هاى اخیر 
پشت سر گذاشته اســت. از ابتال به کرونا تا ماجراى جنجالى در جدال با 

سپاهان. او توضیحات جالبى درباره این اتفاقات در این گفتگو مى دهد.
ماجراى اعالم تست مثبت سعید آقایى

دقیق خاطرم هســت که روز پنج شــنبه بود و با نســاجى بازى داشتیم. 
چهارشنبه تست داده بودیم و منفى بود. بعد از بازى دوباره تست دادیم. من 
چمدانم را بسته بودم که راهى هند شویم. ساعت 9 شب بود که دکتر تیم 
به من زنگ زد و گفت تست مثبت شده است. خیلى شوکه شدم. اصًال تا 
آن لحظه عالئمى در خودم نمى دیدم. استرس گرفتم و درگیر این بیمارى 

شدم و بازى هاى مهمى را از دست دادم. 
از استقالل تا سپاهان؛ کروناى لعنتى 

حاال بازى با استقالل را که کروناى لعنتى نگذاشت بازى کنم یک طرف، 
اینکه هر دو بازى رفت و برگشت مقابل سپاهان را از دست دادم هم عجیب 
است.انگار قسمت نیســت که جلوى ســپاهان بازى کنم. حتمًا این هم 

حکمتى داشت که بازى نکردم.
آن دوربین فقط روى صورت ما مى آمد تا از قصد عصبى کند و کارى کنیم. 
دیدید که آقا وحید (امیرى) آمد و دوســتانه گفت آقا فیلم نگیر. بعد از آن 
من آمدم. منى که از نظر شرایط بدنى خراب و کامًال عصبى بودم. من فقط 
گفتم «آقا مى شه نگیرى؟» با همین لحن. نمى دانم واقعًا چه هیزم ترى 
به آنها فروختیم! از پشت نمى دانم چه کسى دعوا شد و همه چیز گردن من 
افتاد. نه، من روى دوربین او نزدم و همان لحظه که رد شدم یکى از پشت 
زد. نه از مجموعه سپاهان کسى مصاحبه کرد و چیزى گفتند اما ناگهان 
چند کانال در فضاى مجازى نوشتند که من آن حرکت را کردم. اگر کارى 
کرده بودم مسلماً باشگاه سپاهان از من شکایت مى کرد و اسم مرا مى آورد. 
100 درصد کارى نکردم. همیشه رابطه ام با مسئوالن سپاهانى هم خوب 
بود. تا زمانى که آنجا بودم فقط خوبى دیدم اما نمى دانم چرا این موضوع 
به اسم من تمام شده. درست است که در آن صحنه عصبانى بودم اما هیچ 

برخوردى با کسى نداشتم. 
جرایم نبود؛ انگار پول دیه گرفتند!

ما فقط به هم پریدیم و شما هزار بار هم نگاه کنید که نه فحشى داده شد و نه 
درگیرى فیزیکى داشتیم. جو به شکلى شد که وقتى از تونل وارد راهرو شدیم 

بحث شد اما اینطور نبود که اتفاق بدى رقم بخورد. قبول دارم زشت بود 
اما بد نبود. چرا باید 75 میلیون جریمه شوم؟ چرا جریمه هایى 

که در قانون سه چهار میلیون بوده االن باید 75 میلیون 
شود؟ بیرون فکر مى کنند پول آقاى ویلموتس را ما 

باید بدهیم که اینطور جریمه کرده اند.
البته یک میلیــارد جریمه کردند و فکر کنم 

چندین بار دیگر باید اینطور جریمه کنند 
تا مشکل حل شــود! حکم عادالنه اى 

نبود. نه در صحنــه درگیرى بودم و 
نه آن تصویربردارى که مى گویید با 
وى برخورد داشتم و کارى نکردم. من 

با رفقایم چرا باید دعوا کنم؟ جایى که شش ماه قبل 
آنجا بودم چرا باید با آنها دعوا کنم و چه صحنه اى 

هســت که من در حال دعوا هستم یا گزارشى 
شده باشــد؟ از ولســیانى یا محمد محبى  و 
مرتضى منصورى بپرسید که من دعوا کردم 

یا هر جا برخوردى هم بود من به دنبال این 
بودم که ماجرا را تمام کنم؟

پول دیه کمتــر از این 
جریمه هاست

به خدا ما پول اضافه نداریــم و چرا باید 
اینطور جریمــه کنند. به خــدا این رأى 
عادالنه نیست. اصًال بحثى نبود و از اینور 
داد مى زدند و آن طرف هم داد مى زدند. 
از نظر تصویر بیرونى خوب نبود و قبول 
داریم امــا احکام و جرایــم خوب نبود. 
همین ســه چهار ماه قبل بــزن بزن 
مى کردند نهایت ده میلیون جریمه کردند 
اما االن! قشنگ مى زدى صورت طرف را 

پایین مى آوردى هم 75 میلیون نمى شد. 
دیه کامل 300 و خرده اى میلیون است و مگر 

ما چه کردیم؟ فکر کنم خداى ناکرده دست یکى 
آن وسط افتاد و قطع شد که اینقدر جریمه کردند. 

سپاهان با هدایت محرم نویدکیا پیشرفت قابل توجهى نسبت به چند فصل قبل از خودش 
داشته است.

فرصت تعطیالت مسابقات لیگ برتر زمان مناسبى اســت که عملکرد تیم ها و سرمربیان را 
بررسى کنیم. تیم فوتبال سپاهان در لیگ بیستم زیر نظر نویدکیا نتایج خوبى کسب 

کرده و یکى از دو مدعى اصلى قهرمانى محســوب مى شــود. سپاهان با 
نویدکیا عملکرد خوبى داشته و میانگین امتیازى تیم با او نسبت به صد 

بازى گذشته پیشرفت قابل توجهى داشته اســت. به گونه اى که 
در صد بازى  قبل از حضور نویدکیا روى نیمکت ســرمربیگرى 

سپاهان، میانگین امتیاز طالیى پوشــان 1/53بود و پس از 
حضور محرم میانگین امتیاز ســپاهان با رشد 37 درصدى 

به عدد 2/09رسید.

ســرمربى تیم گل ریحان البرز با بیان برخى نکات مهم 
درباره تیمش اعالم کرد در ادامه مسابقات شرکت نخواهند 

کرد.
تیم گل ریحان البرز در فصل جــارى رقابت هاى لیگ 
دسته اول نتایج خوبى به دســت نیاورده و با 18 امتیاز در 
قعرجدول رده بندى قرار دارد. این تیم که حاال اصلى ترین 
گزینه سقوط به دســته دوم محسوب مى شود، تا به حال 
سه سرمربى تغییر داده و حاال سکان هدایتش به محمود 

شافعى رسیده است.
روز سه شنبه گل ریحان مقابل رایکاى بابل قرار گرفت و با 
شکست 3 بر 2 یکى از فرصت مناسب براى بقا در لیگ یک 
را نیز از دست داد. بعد از این باخت شافعى از وجود بازیکنان 

سفارشى در این تیم صحبت کرد که بسیار عجیب بود.
ســرمربى گل ریحان در این خصوص گفت: متأســفانه 
اتفاقات و حواشــى در گل ریحان پایان ندارد و نمى دانم 
باید مشــکالت تیم را چطور حل کــرد. وى ادامه داد: به 
دلیل شرایط بحرانى و با احترام به سازمان لیگ در ادامه 
مسابقات شرکت نخواهیم کرد تا مشکالت این تیم حل 

شود.
سرمربى گل ریحان با اشــاره به اینکه هیچ تالشى براى 
بقاى تیمــش در لیگ یک انجام نمى شــود تأکید کرد: 
کارشکنى در تیم البرزى ادامه دارد.آقایان دوست ندارند 
تیم در لیگ بماند و حتى یکى از مربیان سابق باشگاه قبل 
از بازى با چند بازیکن تیم تماس گرفته و گفته این بازى را 

ببازید ما به تیم برمى گردیم.
او در بخش دیگرى از حرف هایش به یک نکته عجیب در 
گل ریحان پرداخت و گفت: اهالى فوتبال البرز! من هشت 
هفته جلوتر گفتم آقایان اصًال همکارى براى امور اجرایى 
سازمان لیگ نمى کنند.متأسفانه آنقدر بازیکن پولى جذب 
کرده اند که حتى بازیکنى که کارتش صادر شده هم به تیم 

ملحق نمى شود کرد.

سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا نوشــت که شاگردان 
اسکوچیچ براى اینکه مجدداً در جام جهانى به میدان بروند، 

فرصتى براى اشتباه ندارند.
سایت کنفدراســیون فوتبال آســیا (AFC) درباره دیدار 
امروز (پنج شنبه) تیم ملى ایران مقابل هنگ کنگ نوشت: 
راه صعود ایران براى رسیدن به مرحله پایانى جام جهانى، 
درخشان آغاز شد و آنها در نخستین بازى، هنگ کنگ را با 
نتیجه 2 بر صفر شکست دادند. تیم ملى سپس قدرت خود را 
با پیروزى 14 بر صفر مقابل کامبوج نشان داد، اما با شکست 

مقابل بحرین و عراق امتیازاتى حیاتى از دست داد.
این شکست ها به این معنى است که تیم دراگان اسکوچیچ 

براى تحقق بخشیدن رؤیاى صعود مجدد به جام جهانى، 
فرصتى براى اشــتباه در بازى هاى باقیمانــده ندارد. این 
تیم آسیاى مرکزى باید به ســرعت براى پیروزى مقابل 

هنگ کنگ آماده شود و نمایش خود را در بازى رفت که با 
گل هاى کریم انصارى فرد و سردار آزمون به برترى رسید، 

تکرار کند.
هنگ کنگ هم هنوز روى کاغذ شانس صدرنشینى دارد، اما 
باید نتایج دیگرى هم براى رخ دادن این اتفاق رقم بخورد. 
با این حال شاگردان میکسو پاتالینن بخت صعود به جام 
ملت هاى آســیا 2023 را هنوز در دست دارند و این مربى، 

شاگردانش را براى مصاف با ایران آماده مى کند.
این مسابقه از ساعت 19 امروز (به وقت ایران)، در چارچوب 
دیدارهاى گروه C مقدماتى جام جهانى قطر و در ورزشگاه 

شیخ على بن محمد آل خلیفه شهر محرق آغاز خواهد شد.

مرحله مقدماتى رقابت هاىج
و تیم ملى ایران در اولین بازى
رفت. دیدار رفت دو تیم با برتر
مهدى طارمى، مهاجم تیم ملى
گذاشت، به همراه سردار آزمون امی
همراه پورتو نایب قهرمانى لیگ برت
باال آمد و به نیز لیگ قهرمانان اروپا

نتوانست مانع از حذف تیمش شود.
مهاجم بوشهرى که در سال هاى اخیر

این رقابت ها نیز با گلزنى، گره از مشکالت
بحرین و عراق که سرنوشت حضور ایران در م
طارمى که به عنوان دهمین بازیکن تأثیرگذار ف
درخشــش در لباس پورتو را نیز به بحرین منتقل
مرحله باشد. او دروازه بزرگان فوتبال پرتغال و اروپا از

بحرینو عراق نیز براىایران گلزنىکند.
8طارمى 28 ساله این روزها در اوج دوران آمادگى خود به سر
است. هواداران تیم ملى انتظار دارند تا این مهاجم بوشهرى که
دروازه ادواردو مندى و قهرمان اروپا را باز کرد، در بحرین نیز به
در واقع مهم نیست که طارمى قصد دارد با ضربه ســر به عراق
زیبایشرا براىحریفان ایران کنار گذاشته باشد یا بخواهد از روى
گل بزند، حاال به هر طریقى که امکانش بود تا تیم اسکوچیچ این

هاى اصلى مقدماتى جام جهانى شود.

طارمـى! 
فقـــط

 گــل بزن 

سعید آقایى:  دیه 3 قتل، کمتر از جرایم بازى سپاهان در مى آمد!
 بدى رقم بخورد. قبول دارم زشت بود 
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هفته
سازم
کرده
ملحق پاهان در مى آمد!

پیشرفت سپاهان با محرم نویدکیا 
وجهى نسبت به چند فصل قبل از خودش 

بى اســت که عملکرد تیم ها و سرمربیان را 
زیر نظر نویدکیا نتایج خوبى کسب

وب مى شــود. سپاهان با 
تیم با او نسبت به صد 

ت. به گونه اى که 
ســرمربیگرى

بود و پس از 
3 درصدى 

ا محرم نویدکیا 

برخى بازیکنانم پولى اند!

ورزشــگاه پیر و فرســوده بحرین میزبان دیــدار ایران و 
هنگ کنگ است.

بر اســاس اعالم کنفدراسیون فوتبال آســیا دیدار ایران و 
هنگ کنگ در چارچوب رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 

عصر امروز در ورزشگاه المحرق بحرین برگزار مى شود.
این ورزشــگاه در حالى به عنوان میزبان بــازى ایران و 
هنگ کنگ انتخاب شده که از نظر ظاهرى کامال فرسوده 

است و تکنولوژى هاى معمولى را هم در اختیار ندارد.
این ورزشگاه پیر که به آن «شیخ على بن محمد» نیز گفته 
مى شود، سومین ورزشگاه معرفى شده از سوى بحرینى ها 
به AFC براى میزبانى مقدماتى جام جهانى است. استادیوم 
خانگى تیم المحرق در سال 2012 مورد بازسازى قرار گرفته 
و در جزیره اى جدا از کشور بحرین قرار دارد اما همچنان در 

بخش هاى مختلف آن فرسودگى مشخص است.
این ورزشــگاه 10 هزار نفر گنجایــش دارد و با نگاهى به 
امکاناتش مى توان متوجه شد که امکانات خوبى ندارد. جالب 
اینکه به طور قطع ورزشگاه هاى بسیار پیشرفته اى در قیاس 
با این ورزشگاه در ایران وجود داشت اما AFC تصمیم به 
میزبانى بحرین گرفت. حداقل کادر فنى تیم ملى باید امیدوار 

باشند که چمن ورزشگاه در شرایط مساعدى باشد.

ورزشگاه فرسوده
 میزبان ایران- هنگ کنگ

AFC: ایران براى صعود به جام جهانى، فرصتى براى اشتباه ندارد

امیر قلعه نویى در خصوص شرایط تیم ملى در آستانه رقابت هاى مقدماتى جام جهانى در 
مورد اینکه با توجه به گرفتن حق میزبانى از ایران کارمان بیش از قبل سخت شده است 
گفت: بنده چندین سال است دارم فریاد مى زنم که به یکسرى مسائل باید رسیدگى شود 

ولى به جاى پرداختن به امور به من فشار آوردند. 
قلعه نویى با ذکر مثالى افزود: من در ســال 1987 درکشــور قطر بــازى مى کردم. فیلم 
ها و عکس هایش موجود اســت و مى توانید ببینید و االن که براى بازى هاى آســیایى 

به این کشــور مى رویم 
واقعًا در این ســى چهل 
سال 400 سال پیشرفت 
کردند. استادیوم هایشان، 
خیابان هایشان و شرایط 
زندگى مردم هر دفعه که 
ما به آنجا مى رویم فکر 
مى کنیم 50 سال پیش 
اینجا بودیــم. آنها مرتبًا 
به فکر تغییر و پیشرفت 

جامعه و پرداختن به مشکالت و دغدغه مردم هستند. قرار است جام جهانى برگزار کنند و 
المپیک را هم در آینده برگزار خواهند کرد. براى پیشرفت باید بستر و شرایط آماده باشد و 
شما نمى توانى با حرف و دروغ به مردم کارت را پیش ببرى و همیشه دیر یا زود دست همه 
رو مى شود. همانطور که گفتم ما در کشور نیروى انسانى داریم و باید به سمت ایجاد شرایط 
اجتماعى خوب و آرامش براى مردم برویم و به شرایطى ایجاد کنیم که ایران و ایرانى لیاقت 

و شایستگى اش را دارند.

قلعه نویى: قطر به اندازه 400 سال 
پیشرفت کرده است

زنیــت به دنبــال جــذب مهاجم فرانســوى در 
نقل وانتقال هاى تابستانى است.

اندى دلورت، مهاجم 29 ســاله تیــم مونت پلیه 
فرانسه مورد توجه بســیارى از تیم هاى لیگ برتر 
روسیه از جمله زنیت ســن پترزبورگ قرار گرفته 
است. اندى دلورت در 30 بازى فصل گذشته لیگ 
دسته اول فرانسه 15 گل زد و 9 پاس گل داد. مونت 
پلیه با توجه به قرار داشتن در شرایط سخت مالى 
آماده فروش بهترین مهاجمش است. اندى دلورت 
نیز در صورت دریافت پیشنهاد مالى خوب حاضر به 

حضورش در لیگ برتر روسیه خواهد بود.
زنیت با توجه به جدایى احتمالى سردار آزمون در 

فصل تابستان به دنبال جذب جایگزین اوست.

زنیت به دنبال جایگزین
 احتمالى آزمون

هافبک تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: با بازیکنانى که داریم مى توانیم سهمیه بیشترى 
در تیم ملى داشته باشیم.

محمد کریمى در خصوص شرایط تیم فوتبال سپاهان در تعطیالت لیگ برتر، اظهار کرد: 
در این روزها که بازى هاى لیگ برتر برگزار نمى شوند باید آمادگى خودمان را حفظ کنیم. با 
انجام تمرینات و بازى دوستانه مى توانیم روند خوبمان را ادامه بدهیم و خداراشکر در حال 
حاضر هم شرایط خوبى داریم. طبق برنامه اردویى در کردان داریم و دو سه  بازى دوستانه 

انجام مى دهیم. انجام بازى دوستانه کمک زیادى به حفظ شرایط خوبمان مى کند.
وى در مورد اینکه ســپاهان با صدرنشینى وارد تعطیالت شــد و آیا وقفه در مسابقات به 
ضرر این تیم مى شود، گفت: به اینکه تعطیالت به ضرر ما مى شود یا نه، فکر نمى کنیم. 
تمرکزمان روى کار خودمان اســت. با تمرین و بازى تدارکاتى ســعى مى کنیم شرایط 
همیشــگى خودمان را حفظ کنیم. کادرفنى هم تالش مى کند تا تیم روز به روز وضعیت 

بهترى پیدا کند.
هافبک سپاهان در خصوص اینکه آخرین بازى این تیم قبل از وقفه طوالنى لیگ برتر، 
با برد 5 بر یک مقابل مس رفسنجان به پایان رسید که باعث جوسازى علیه سپاهان شد و 
برخى گفتند بخاطر باال رفتن تفاضل گل این نتیجه با تبانى به ثبت رسید، اظهار کرد: این 
حرف ها و شایعات در مورد تیم ما و مس رفسنجان درست نیست. عده اى از دوستان علیه 

سپاهان جوسازى و شیطنت مى کنند.
کریمى در مورد شرایط آمادگى خودش گفت: خداراشــکر از نظر بدنى وضعیت خوب و 

مناسبى دارم و فکر مى کنم تا اولین بازى پیش رو به شرایط ایده آل برسم.
وى در خصوص اینکه با اعالم لیســت اســکوچیچ انتقاداتى در مورد عدم دعوت سجاد 
شهباززاده مطرح شد و آیا سپاهان مى توانست ســهمیه بیشترى در تیم ملى داشته باشد، 
عنوان کرد: قطعاً با وجود بازیکنانى که در تیم ما هستند، سپاهان مى تواند سهمیه بیشترى 
در تیم ملى داشته باشد. به هرحال براى تیم ملى آرزوى موفقیت دارم و به این تیم خوشبین 
هستم. مطمئنم با وجود بازیکنانى که در تیم ملى داریم مى توانیم بهترین نتیجه را کسب 

کنیم و به مرحله بعدى برسیم.

هافبک طالیى هاى اصفهان:

با اتهام تبانى علیه سپاهان 
جوسازى مى کنند
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عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس نسبت به 
شــکل گیرى موج پنجم کرونــا در کشــور همزمان با 

تعطیالت نیمه خردادماه هشدار داد.
همایون نجف آبادى با تأکید بر اینکه هنوز کشــور درگیر 
موج چهارم کروناســت،  گفت: در آستانه تعطیالت نیمه 
خردادماه قرار داریــم و عادى انــگارى و بى توجهى به 
پروتکل هاى بهداشتى و همچنین سفر در این ایام،  ما را 
به موج پنجم کرونا نزدیک تر مى کند و اگر این روند ادامه 
یابد در تیرماه شاهد شکل گیرى موج پنجم این بیمارى 
خواهیم بود.وى براى اجراى مصوبات این ســتاد در ایام 
تعطیالت خرداد تأکید کرد و گفت: تعداد شهرهاى قرمز 

رو به افزایش است،  از طرفى در کشور مواردى از ابتال به 
ویروس کروناى هندى و آفریقاى جنوبى مشاهده شده 
است. بنابراین وزارت بهداشت و ستاد کرونا باید نظارت 
خود را بر اجراى مصوبات در تعطیالت نیمه خرداد بیشتر 
کنند تا وارد پیک پنجم بیمارى نشویم.نجف آبادى با بیان 
اینکه فواید واکسن از معایب آن همیشه بیشتر است و در 
واقع باید از طرح اظهارنظرهــاى غیرعلمى پرهیز کرد،  
تأکید کرد: وزارت بهداشت در کمیته هایى که دارد عوارض 
شدید واکسن ها را بررسى مى کند. بنابراین مراجع نظامى و 
قضایى باید بررسى کنند قصد افرادى که واکسن هراسى را 

تبلیغ مى کنند از عمد یا غیرعمد بوده است.

فوق تخصص ریه با اشــاره به اکســیژن تراپى برخى 
بیماران مبتال به کرونا در منزل گفت: بیماران کووید 19 
با درگیرى ریه باالى 50 درصد باید در بیمارستان (بخش 

مراقبت هاى ویژه) و تحت مراقبت و بسترى شوند.
حمید ســهراب پور در خصوص امکان اکسیژن تراپى در 
منزل افزود: این اقدام در منزل با استفاده از دستگاه هاى 
اکســیژن براى بیماران کرونا مى تواند انجام شــود، اما 
ضرورت بسترى به عنوان یک عامل مهم در معالجه این 
بیماران با تعیین میزان درگیرى ریه توسط سى تى اسکن 
مشــخص خواهد شــد. وى ادامه داد: بیماران مبتال به 
کرونا با درگیرى ریه بیش از 50 درصد باید در بیمارستان 

بسترى شده و در بخش مراقبت هاى ویژه تحت نظارت 
و معالجه باشند؛ در منزل گاه شرایطى رقم مى خورد که 
اکسیژن رســانى کافى مقدور نبوده و بیمــار باید تحت 
پرستارى کادر درمان قرار بگیرد.این فوق تخصص ریه 
درباره تأثیر ترکیب اکسیژن با خون در معالجه بیماران 
مبتال به کرونا نیز گفت: در این روش درمانى که تحت 
عنوان «اکسیژن رسانى غشــاى خارج از بدن»  شناخته 
مى شود، پزشکان خون بیمار را (در خارج از بدن) توسط 
دستگاه پمپ با اکسیژن همراه کرده و خون اکسیژنه را 
وارد بدن بیمار مى کنند.سهراب پور تصریح کرد: این روش 

براى بیماران قلبى وعروقى هم کاربرد دارد.

هشدار نسبت به شکل گیرى 
موج پنجم کرونا در کشور

کدام بیماران کرونایى
باید بسترى شوند

هشدار مهم 
  خبر آنالین|مدیرکل روابط عمومى سازمان نظام 
پزشـکى به افرادى که واکسـن کرونا زده اند،  هشدار 
داد: 28 روز طول مى کشد تا به ایمنى برسید. حسین 
کرمانپور نوشت: «وقتى واکسن زدید یا بستگان شما 
زدند حدود 28 روز طول مى کشد تا به حد قابل قبولى 
از ایمنى برسـید، دیده شـده عده اى بالفاصله بعد از 
واکسن زدن ماسک را برداشته اند. برخى از این افراد 

االن مهمان ما در بیمارستان هستند.»

جذب ایده هاى برتر 
  ایسـنا| فراخوانـى بـا هـدف جـذب تیم هـاى 
خالق، نوآور و فناور در مسـیر حمایـت از روش هاى 
نوآور تشخیص و سنجش سـریع بیمارى کووید 19 
منتشـر شـده تا ایده هاى خالقانه در مسـیر مراقبت 
از بیمـاران کووید 19 در منزل تجارى سـازى شـود. 
عالقه منـدان تا 20 خـرداد فرصت دارنـد طرح هاى 
خود را از طریق وب سایت مرکز نوآورى سیناوا ارسال
 کننـد. از مهمتریـن اولویت ها مى توان بـه طراحى و 
ارائه روش نمونه گیرى از دهان یا بینى توسط فرد در 

منزل اشاره کرد.

فرد واکسن زده، ناقل است؟
  ایسـنا|  دکتر فیـض ا... منصـورى، متخصص 
بیمارى هـاى عفونـى گفت: در سـاخت واکسـن به 
زبان سـاده از تکـه یا بخـش هایـى از ایـن ویروس 
اسـتفاده شـده و این تکه ها یا بخش ها نمـى توانند 
بیمارى کرونا ایجاد کنند، بنابراین کسـى که واکسن 
کرونـا تزریـق کـرده، ناقـل ایـن بیمـارى نیسـت و 
جاى نگرانى بـراى اعضاى خانـواده این فـرد وجود 

ندارد.

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

شــماره: 140060302016000276 - تاریــخ: 1400/02/20 برابــر راى شــماره 
140060302016000114 – 1400/01/30 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم اعظم دادخواه فرزند محســن بشــماره 
ملى5490044209 صادره از تیران در تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 643,75 متر مربع پالك فرعى 1622 از یک اصلى تیران بخش دوازده ثبت اصفهان 
خریدارى از مالک رسمى با واسطه آقاى حیدر گل آرا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند.بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 1400/02/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1400/03/13 – 
م الف: 1136109 - سید محمد حسن مصطفوى - رئیس ثبت اسناد و امالك تیران /2/146

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008000730 تاریخ ارســال نامه: 1400/03/10 نظر به اینکه 
ســند مالکیت تمامت دو - سوم سهم مشــاع از 18سهم ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 
290 فرعى از 2- اصلى کــه در دفتر 65 صفحه 426 بنام شــرکت تعاونــى مهردرمان 
شهرضا ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
140021702008003308- 1400/3/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19577- 1400/1/28 به گواهى دفترخانه شماره 362 شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابه جائى 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 شود. چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 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 رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1143725 - سید اسداله موســوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /3/116
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008000731 تاریخ ارســال نامه: 1400/03/10 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت یک سهم و یک سوم سهم مشــاع از 18سهم ششدانگ پالك ثبتى 
شماره: 290 فرعى از 2- اصلى که در دفتر 410 صفحه 490 بنام شرکت تعاونى مهردرمان 
شهرضا ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
140021702008003307- 1400/3/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19575- 1400/1/28 به گواهى دفترخانه شماره 362 شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابه جائى 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 شود. چنانچه کسى مدعى انجام 

معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 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 رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1143724 - سید اسداله موســوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /3/117
فقدان سند مالکیت

شــماره نامــه: 140085602008000732 تاریخ ارســال نامــه: 1400/03/10 نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت یک و یک سوم سهم مشــاع از 18سهم ششدانگ پالك ثبتى 
شماره: 290 فرعى از 2- اصلى که در دفتر 261 صفحه 64 بنام شرکت تعاونى مهردرمان 
شهرضا ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
140021702008003302- 1400/3/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19580- 1400/2/28 به گواهى دفترخانه شماره 362 شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابه جائى 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 شود. چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 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 رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1143723 - سید اسداله موســوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /3/118
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008000733 تاریخ ارســال نامه: 1400/03/10 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت یک و یک سوم ســهم مشاع از 18سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
290 فرعــى از 2- اصلى که در دفتــر 410 صفحه 493 بنام شــرکت تعاونى مهردرمان 
شهرضا ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
140021702008003304- 1400/3/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19579- 1400/2/28 به گواهى دفترخانه شماره 362 شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابه جائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود. چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1143720 - سید اسداله موسوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى /3/119
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008000735 تاریخ ارســال نامه: 1400/03/10 نظر به اینکه 

سند مالکیت تمامت یک و یک سوم ســهم مشاع از 18سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
290 فرعــى از 2- اصلى که در دفتــر 160 صفحه 214 بنام شــرکت تعاونى مهردرمان 
شهرضا ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
140021702008003305- 1400/3/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19578- 1400/2/28 به گواهى دفترخانه شماره 362 شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابه جائى 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 شود. چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 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 رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1143713 – سید اسداله موســوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /3/120
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008000737 تاریخ ارســال نامه: 1400/03/10 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت یک و یک سوم ســهم مشاع از 18سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 
290 فرعــى از 2- اصلى که در دفتــر 160 صفحه 214 بنام شــرکت تعاونى مهردرمان 
شهرضا ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
140021702008003305- 1400/3/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19578- 1400/2/28 به گواهى دفترخانه شماره 362 شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابه جائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود. چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1143718 - سید اسداله موسوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى /3/121
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008000729 تاریخ ارســال نامه: 1400/03/10 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت یک ســوم سهم مشــاع از 18سهم ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 
290 فرعــى از 2- اصلى که در دفتــر 410 صفحه 487 بنام شــرکت تعاونى مهردرمان 
شهرضا ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
140021702008003306- 1400/3/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 19576- 1400/2/28 به گواهى دفترخانه شماره 362 شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابه جائى 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 شود. چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 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 رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1143730 - سید اسداله موســوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /3/122
فقدان سند مالکیت 

شماره: 140085602030003407     خانم عصمت خسروى فرزند موسى  باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره  2687 فرعى مجزى شده از تجمیعى 1299 الى 
1333 از 790 اصلى واقع در قطعه هشــت نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که ششدانگ 
آن  درصفحه 572 دفتر 462 امالك ذیل ثبت 110210 بنام جمشــید فرهادى فرزند على 
خون  ثبت و سند بشــماره چاپى 19197صادر و تســلیم گردیده ، بعد بموجب سند رسمى 
شــماره 47917 مورخه 1388/4/7 دفترخانه 66 نجف آباد به نامبرده انتقال شده است  و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به اثراسباب کشى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1400/03/13، 1143712/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت  ملک 

نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/3/123
فقدان سند مالکیت 

شماره: 140085602030003414   خانم عصمت خسروى فرزند موسى  باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره  2687 فرعى مجزى شده از تجمیعى 1299 الى 
1333 از 790 اصلى واقع در قطعه هشــت نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که ششدانگ 
آن  درصفحه 476 دفتر 431 امالك ذیل ثبت 103785 بنام بتول کیوانى باره  فرزند محمد 
رضا ثبت و سند بشماره چاپى 052066 صادر و تسلیم گردیده ، سپس بموجب سند انتقال 
33772 مورخه 1382/1/18 دفترخانه 66 نجف آباد ششدانگ به نامبرده و جمشید فرهادى 
فرزند على خون بالسویه انتقال گردیده و بنام جمشید سند صادر شده است و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به اثراسباب کشى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1400/03/13، 
1143716/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک نجف آباد از 

طرف محسن نساج نجف آبادى/3/124

نام کروناهاى جهش یافته تغییر کرد
سازمان بهداشت جهانى اعالم کرده اســت که قصد دارد نام 
کووید را با حروف الفباى یونانــى تغییر نام دهد تا انگ مناطق 
جغرافیایى به این ویروس را از بین ببرد. طبق برنامه هاى جدید 
سازمان جهانى بهداشت، نوع هندى از این پس «دلتا» خوانده 
مى شود. سویه کنت (انگلیســى) نیز آلفا نام دارد. نوع آفریقاى 

جنوبى بتا است و نوع برزیلى با نام گاما معرفى مى شود.
هدف سازمان جهانى بهداشت این است که از بروز توهین هاى 

فرهنگى به قوم ها و کشورها جلوگیرى کند.
«ماریا ون کرخوو»، سرپرســت فنى کووید در سازمان جهانى 
بهداشت گفت: این تغییر براى کمک به بحث فرهنگ عمومى 

است.
وى گفت: هیچ کشورى براى شناسایى و گزارش انواع مختلف 
جهش یافته هاى کرونا نباید انگ بخورد. برچسب ها ساده به 
خاطر سپرده مى شوند و براساس الفباى یونانى ساخته شده اند، 
سیستمى که پس از مشاوره گسترده و بررسى چندین سیستم 

بالقوه انتخاب شده است.
همچنین بر اســاس این گزارش نام علمى موجود را جایگزین 
نخواهند کرد چرا که به خاطر ســپردن نــام علمى ویروس ها 

بسیار دشوار است.
ســازمان جهانى بهداشــت برخى از نهادها نظیر صندوق بین 
المللى پول ، گروه بانک جهانى و سازمان تجارت جهانى و برخى 
کشورهاى ثروتمند را ترغیب کرده اند که واکسن به کشورهاى 

فقیر بفرستند تا خطر شیوع مجدد از بین برود.
رؤساى ســازمان جهانى بهداشت هشــدار دادند که شکاف 
خطرناکى بین کشورهاى ثروتمند و فقیر بر سر توزیع واکسن 
کرونا وجود دارد و خطر ایجــاد یک بیمارى همه گیر دو مرحله 

جهان را تهدید مى کند.

اکنون سیستم طبقه بندى جدید ســازمان بهداشت جهانى از 
چهار ویروس جهش یافته در جهان مى ترســد. قبًال آنها را به 
نام هندى، انگلیسى، آفریقایى و برزیلى مى شناختیم اما اکنون 
باید آنها را دلتا،آلفا، بتا و گامــا بنامیم. به عبارت علمى تر با این 
نامگذارى جدید انواع سویه ها نام هاى زیر را به خود مى گیرند: 
نوع به اصطالح انگلیسى یعنى  B.1,1,7 به Alpha تبدیل مى 
شود. B.1,351 که براى اولین بار در آفریقاى جنوبى کشف شد 

بتا مى شود ، در حالى که P.1 برزیل به گاما تبدیل مى شود.
نوع به اصطالح هندى B.1,617 به زیرمجموعه هایى تقسیم 
مى شود که همگى دلتا نام دارد. البته نوع متفاوتى از هندى به 

نام  B.1,617,1 را کاپا مى نامند. عالوه بر این نام ها ، براى هر 
جهش دو نام علمى دیگر نیز وجود دارد.

اما معموًال از اســامى جغرافیایى مختلف براى توصیف همان 
نوع استفاده شده است. به عنوان مثال، در داخل انگلیس، آنچه 
سایر کشورها از آن به عنوان نوع انگلیسى یاد مى کنند، اغلب 
نوع کنت نامیده مى شود یعنى یک شهرستان در جنوب شرقى 

انگلیس.
نام هاى تبارى ماننــد B.1,1,7,2 همچنان براى محافظت در 
مورد اطالعات جهشــى که نام آنها منتقل مى کند، در محافل 

علمى استفاده مى شوند.

کارزارى براى ازسرگیرى 
صدور ویزاى ایران

جمعــى از فعــاالن گردشــگرى براى 
ازسرگیرى صدور ویزاى ایران که بیشتر 
از یکسال اســت متوقف شــده، کارزار 

جمع آورى امضا راه انداخته اند.
این کارزار خطاب به محمدجواد ظریفـ  
وزیر امور خارجهـ  و على اصغر مونسانـ  
وزیر گردشگرى، میراث فرهنگى و صنایع 
دستىـ  با مطالبه ازسرگیرى صدور ویزاى 
توریستى ایران از پنجم خردادماه 1400 
راه اندازى شــده و تا پنجم شــهریورماه 
ادامه دارد. تاکنون بیــش از 2000 امضا 

جمع آورى شده است.   
وزارت امور خارجه در مردادماه 99 توقف 
صدور ویزاى توریســتى ایران را به طور 
رســمى اعالم کرد. رئیس اداره گذرنامه 
و روادیــد وزارت امــور خارجه گفت که 
«با توجه به شــیوع بیمارى کووید 19 و 
توصیه هاى ســازمان جهانى بهداشت 
مبنى بر پرهیز از سفرهاى غیرضرورى، 
گزینه هاى روادید گردشــگرى و زیارتى 
تا عادى شــدن شــرایط در  فهرســت 
روادیدهاى ســامانه روادید الکترونیکى 
کشور غیرفعال شد. ان شاءا... بعد از عادى 
شدن شــرایط گزینه هاى مذکور دوباره 

فعال خواهد شــد.» پیش از آن نیز تردد 
اتباع خارجى از مرزهاى هوایى و زمینى 

ایران متوقف شده بود.  
در نیمه دوم ســال، با آغاز واکسیناسیون 
کوویــد در برخــى کشــورها، فعاالن 
گردشــگرى بارها از وزارت امور خارجه 
و ســتاد ملى کرونا صدور دوباره ویزاى 
توریستى براى گروه هاى طبیعت گرد و 
گردشگران واکسینه شده را مطالبه کردند 
که تا کنون پاســخى به آن داده نشده و 
مرزها همچنان به روى گردشگران بسته 
مانده، درحالى که راه براى اتباع خارجى، 

که قصد درمان و تجارت دارند، باز است.
ابراهیم پورفرجـ  رئیس جامعه تورگردانان 
ایرانـ  گفته است: اگر تکلیف صدور ویزا 
مشخص نشود، گردشــگران متقاضى 
سفر به ایران، سراغ کشورهاى دیگر در 
همین منطقه مى روند. دستکم یک برنامه 
زمانى مشــخص به ما بدهند، تا حدقل 
ما به گردشــگران و آژانس هاى خارجى 
جواب درســت و قانع کننــده اى بدهیم. 
آنها مى پرســند ایران کى ویزا مى دهد و 
ما نمى دانیم بگوییم شش ماه، یکسال یا 

یک قرن دیگر؟!

 pcr انجام 19 هزار تست
در مبادى مرزى کشور

رئیس سازمان امدادونجات هالل احمر از انجام بیش از 19 هزار 
تست pcr در مبادى مرزى کشور خبر داد.

مهــدى ولى پور اظهــار کــرد: در طــرح مراقبت بهداشــتى 
پیشــگیرى از شــیوع بیمارى کرونا در مبادى مرزى رســمى 
کشــور که با همکارى جمعیت هــالل احمر همــراه و وزارت 

بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى در حال انجام اســت، از 
19 هزار و 385 نفر در مبادى مرزى کشــور تست pcr گرفته 
شــد.رئیس ســازمان امداد و نجات هالل احمر همچنین تأکید 
کرد: همچنیــن در این طــرح 336 هــزار و 592 نفــر پایش

 شدند.

روى موج کووید-19
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شاید پشه ها عاشق شما هم باشند!

به نظر شــما چرا بعضى از افراد بیشــتر در معرض نیش 
حشرات قرار مى گیرند؟ به نظر شما حشرات چه عواملى را 
مد نظر قرار مى دهند تا به فردى نزدیک شده یا از یک فرد 
دورى کنند؟ چه چیزى باعث مى شود که پشه ها به افراد 

خاصى جذب شوند؟
تولید کنندگان کربن دى اکسید

همه ما موقع تنفس، کربن دى اکسید خارج مى کنیم که 
میزان آن موقع انجام فعالیت، بیشتر هم خواهد شد. مثًال 
حشرات مى توانند در حین ورزش ما، تغییرات دى اکسید 
کربن در محیط را تشخیص دهند. تحقیقات نشان مى دهد 
که انواع مختلفى از حشرات به نوعى متفاوت به کربن دى 
اکسید پاسخ مى دهند. افزایش کربن دى اکسید مى تواند 
به یک حشره هشدار دهد که به یک میزبان نزدیک شده 
و به سمت او حرکت کند. اگر فعالیت بدنى شما زیاد باشد 

پشه ها بیشتر جذبتان مى شوند.
افرادى با بوى بدن و عرق

حشرات به ترکیب هاى خاصى روى پوست و عرق افراد 

جذب مى شــوند. این ترکیبات بوى خاصى را ایجاد مى 
کنند که باعث جذب حشــرات مى شــوند. برخى از این 
ترکیبات، شامل الکتیک اسید و آمونیاك هستند. متفاوت 
بودن بوى بدن، باعث مى شود که حشرات به انسان هاى 
مختلفى جذب شوند. بوى بدن به دالیل ژنتیکى، باکترى 
هاى موجود روى پوست و ترکیب این دو عامل متفاوت 
خواهد بود. وجود بعضى از باکترى هاى خاص روى بدن، 

باعث جذب یا دفع حشرات مى شود.
لباس تیره رنگ پوش ها

تحقیقات نشــان مى دهد که حشرات بیشتر جذب رنگ 
سیاه مى شوند اما هنوز علت دقیق آن مشخص نیست. 
بنابراین اگر لباس تیره، به خصوص رنگ مشکى پوشیده 
باشید، احتماًال جذابیت بیشــترى براى حشرات پیدا مى 

کنید.
بدنى با گرما و بخار آب باال

بدن ما گرما تولید مى کند، ســطح بخار آب روى منافذ 
پوست را مى بندد اما میزان بســته شدن منافذ، بستگى 

به دماى ناحیه اطراف دارد. هنگامى که یک حشره به ما 
نزدیک تر مى شــود، گرما و بخار را بیشتر تشخیص مى 
دهد که نقش مهمى در تصمیم گیرى او براى نیش زدن 
ایفا مى کند. حشــرات در نزدیکى منبع گرما حرکت مى 
کنند تا به دماى مورد عالقه خود برسند. این عوامل براى 

انتخاب میزبان، اهمیت بیشترى دارند.
حس ارتباطى حشرات

حشرات ممکن است که خودشــان به صورت ناخودآگاه 
یک دســته از افراد را بیشتر دوست داشــته باشند. این 
موضوع ممکن اســت به سرنخ هاى حســى هم ارتباط 
داشته باشــد. به گونه اى که بوى بدن برخى از افراد به 
حشرات این پیام را ارسال مى کنند که خون آنها کیفیت 

باالترى دارد.
خانم هاى باردار

مطالعات نشان مى دهد که حشرات به خانم هاى باردار 
بیشتر جذب مى شــوند و علت آن هم این است که خانم 
هاى باردار دماى بدن باالیى دارند و کربن دى اکســید 

بیشترى را تراوش مى کنند.
صاحبان گروه خونى خاص

گروه خونى براى حشــرات اهمیت بســیار زیادى دارد. 
حشرات معموًال مواد شــیرین را ترجیح مى دهند اما از 
طرفى انواع ماده حشرات، براى تخم ریزى نیاز به پروتئین 
زیاد دارند و این پروتئین در گروه خونى O بیشــتر وجود 
دارد. بنابراین تحقیقات نشان مى دهند افرادى که گروه 
خونى O دارند، معموًال دو برابر ســایرین براى حشرات 

جذابیت دارند.
ورزشکاران

همه ما سعى مى کنیم که با ورزش کردن از لحاظ ذهنى و 
جسمى خودمان را سالم نگه داریم اما نکته منفى در مورد 
ورزش کردن، این است که ما را براى حشرات جذاب تر 
مى کند. هــواى گــرم هنــگام ورزش باعــث تولید 
الکتیــک اســید، آمونیاك و اوریک اســید همــراه با 
عرق مى شــود که همه این مواد براى حشــرات جذاب

 هستند.

نخود بخورید و الغر شوید
اگر براى اینکه مواد غذایى سالم مانند نخود را هرچه بیشتر به رژیم غذایى 
خود اضافه کنید در پى دلیل هســتید، نقش این ماده غذایى در کاهش وزن 

شاید انگیزه الزم را براى این کار در شما ایجاد کند.
یک وعده نخود حاوى تقریباً 10 گرم 

فیبر است که این ماده 

مى تواند به تنظیم قند خون و کاهش اشتها کمک کند، از این رو، گزینه اى 
خوب براى مدیریت وزن محسوب مى شود. به طور خاص، نخود حاوى فیبر 
محلول است که به رشد باکترى هاى سالم در روده کمک مى کند و ممکن 

است به حفظ وزن سالم کمک کند.
برخى شواهد نشان داده اند افرادى که داراى میکروبیوم روده متنوع هستند 
با خطر کمتــر براى مواجهه با هوس هاى غذایى و چربى شــکم 
مواجه هستند، اگرچه ارتباط بین آنها کامًال 

روشن نیست.
نخــود منبع خوبــى براى 
پروتئین است و مصرف 
مقدار کافــى از این 
درشت مغذى عاملى 
کلیــدى در تحقق 
هدف کاهــش وزن 

محسوب مى شود.
پروتئین به تنظیم گرسنگى 
و هورمون هاى مرتبط کمک 
مى کند و به تقویت احساس 
سیرى و جلوگیرى از بروز 
هوس هــاى غذایى منجر 
مى شــود. همچنین پروتئین 
به تقویت عضالت بدون چربى و متابولیســم 

کارآمد بدن کمک مى کند.
پروتئین در مقایسه با کربوهیدرات ها و چربى داراى یک اثر گرمایى باالتر 
است به این معنى که بدن براى گوارش پروتئین نسبت به دو درشت مغذى 

دیگر کالرى بیشترى مى سوزاند.
ممکن است مصرف پروتئین گیاهى موجود در مواد غذایى مانند نخود، کینوا، 
و سویا به پیشگیرى از هوس خوردن میان وعده کمک کرده و احساس سیرى 
تا وعده غذایى بعدى را حفظ کند. برخى مطالعات نشان داده اند که لوبیاها و 
حبوبات سرشار از پروتئین گیاهى احساس سیرى را نسبت به پروتئین هاى 

حیوانى، مانند گوشت گاو و گوسفند بیشتر تقویت مى کنند.
جدا از اثرات سیرکنندگى که از پروتئین و فیبر موجود در نخود سرچشمه مى 
گیرند، این ماده غذایى حاوى آمیلوز نیز است که یک نشاسته مقاوم است و 
بدن آن را به آرامى گوارش مى کند. این به ویژه به افراد مبتال به دیابت براى 
کاهش وزن کمک مى کند زیرا نشاسته مقاوم از افزایش ناگهانى سطوح قند 
خون پیشگیرى مى کند.اگر فقط یک کاسه سبزیجات برگدار را براى ناهار 
مصرف کنید، این احتمال وجود دارد که طى دو ساعت پس از وعده غذایى 
خود با احساس گرســنگى مواجه شــوید. از آنجایى که نخود حاوى فیبر و 
پروتئین است، حجم بیشترى به وعده غذایى مى بخشد بدون اینکه افزایش 
چشمگیرى در کالرى مصرفى شما ایجاد کند.غذاهاى سرشار از فیبر نشان 
داده اند که سطوح چربى هاى خون را بهبود مى بخشند، احساس سیرى را 

تقویت کرده و همزمان روند گوارش را آهسته تر مى کنند.
افزودن نخود به یک رژیم غذایى متعادل مى تواند به مدیریت وزن، کنترل 

سطوح قند خون و بهبود چربى هاى خون کمک کند.  

فواید مصرف آبى که در ظروف سفالى نگهدارى مى شود
ظروف سفالى در گذشته به دلیل فوایدشان مورد استفاده قرار مى گرفتند، زیرا 
آنها نه تنها جایگزین ظروف شیشه اى یا ظروف دیگر مى شوند، بلکه مصرف 

آب در این ظروف سفالى مى تواند فواید درمانى براى بدن داشته باشد.
ذخیره آب در ظروف سفالى به خنک شدن طبیعى آب کمک مى کند، زیرا این 
ظروف مخروطى حاوى منافذ کوچک روى سطح خود بوده و آب از طریق این 

منافذ به سرعت تبخیر مى شود.
فرایند تبخیر آب داخل ظرف، تضمین مى کند که گرماى آب درون آن از بین 

برود و این امر باعش کاهش دماى آب مى شود.
همچنین، خــاك رس قلیایى طبیعى به غذاهاى اســیدى واکنش نشــان 
مى دهد و تعادل مناسبى در سطح pH ایجاد و در نتیجه اسیدیته و مشکالت 
معده را برطــرف مى کند؛ زیرا بیشــتر از آنچه مى خوریم در بدن اســیدى 

مى شود و سمومى تولید مى کند که بر معده تأثیر 
مى گذارد.

آب ذخیره شده در ظروف سفالى 
فاقد هر نوع مواد شیمیایى است، 
بنابراین نوشیدن روزانه آب از 
این ظروف، به دلیل داشتن مواد 

معدنى موجود در آب مى تواند باعث 
افزایش متابولیسم و بهبود روند هضم شود.

همچنین آب ذخیره شــده در ظروف سفالى در 
مبارزه با گرمازدگى در بدن کمک مى کند و نه تنها این 

ظروف براى خنک سازى آب بلکه براى تصفیه طبیعى آن نیز 

مفید هستند؛ زیرا بافت ظریف و متخلخل آلودگى هاى موجود در آب را تصفیه 
کرده و نوشیدن آن را تقریباً ایمن مى کند. ر ب و ى ر ی رو ىی

ند فواید درمانى براى بدن داشته باشد.
خنک شدن طبیعى آب کمک مى کند، زیرا این 
کوچک روى سطح خود بوده و آب از طریق این 

.
ضمین مى کند که گرماى آب درون آن از بین 

اى آب مى شود.
 طبیعى به غذاهاى اســیدى واکنش نشــان 
HطحpH ایجاد و در نتیجه اسیدیته و مشکالت 
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هواى گرم براى چه بیمارانى مضر است؟

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى جندى 
شاپور درباره  نتیجه  یک مطالعه بر روى بیماران 
قلبى گفت: بررسى ها نشــان داد در فصل سرد 
نارسایى و سکته  قلبى شیوع بیشترى دارد. پس از 
آن، در فصل گرما، میزان شیوع نارسایى و سکته  
قلبى بیشتر است و نهایتًا در روزهایى که دماى 
هوا معتدل اســت میزان مراجعه  این بیماران به 

کمترین حالت مى رسد.
دکتر فرزانه احمدى درباره  تأثیرى که تغییرات 
دما بر بدن انســان مى گذارد، خاطرنشان کرد: 
وقتى بدن در مقابل هواى ســرد قرار مى گیرد، 
سیستم اعصاب خودمختار بدن فعال مى شوند 
و ناگهان یک انقباض محیطى را ایجاد مى کنند 
تا در هنگام مواجهه با سرما، دماى بدن را حفظ 
کنند. این انقباض در عروق قلب نیز رخ مى دهد. 

اگر رگى دچــار تنگى باشــد با ایــن انقباض 
وضعیتش بدتر خواهد شد، بنابراین مریض دچار 
درد سینه مى شود. این یک مورد شناخته شده در 
علم پزشکى است و مقاالت بسیارى در این مورد 

در کشورهاى سردسیر نوشته شده است.
احمدى ادامــه داد: در روزهاى گرم، سیســتم 
اعصاب خودمختار بدن، رگ ها را گشاد مى کند، 
بنابراین ممکن اســت بازگشــت خون به قلب 
مختل شــود. عالوه بر این، تعریق شدید باعث 
مى شــود حجم خــون در گردش کم شــود و 
خون رسانى به اعضاى بدن کاهش یابد. فعالیتى 
که در هواى گرم انجام مى شود ممکن است به 
بدن استرس فیزیکى شــدید وارد کند و براى 
بیمارانــى که نارســایى قلبى یــا تنگى عروق 

کرونرى دارند مشکل آفرین شود.

لیمو عمانى داخل غذا را نخورید!
لیمو عمانى یکى از طعم دهنده ها و مصلح هاى مواد 
غذایى است که معموًال به خورشت ها اضافه مى شود 
و به این ترتیب در هضم غذا و مواد مغذى بدن کمک 
مى کند. لیمو عمانى همانند یک اسفنج عمل مى کند 
و مواد مضر غذا را به خــود جذب مى کند.برخى افراد 
عادت دارند لیمو عمانى موجود در خورشت ها را مى 
خورند؛ با وجود این، آیا خوردن آن مضراتى براى بدن 

به همراه ندارد؟!
حمزه ســام دلیرى با اشــاره به فواید لیمو عمانى 

تصریح کــرد: لیمو عمانى بیشــترین موادى که 
جذب مى کند چربى ها و اســیدهاى چرب 

اســت، به همین علت توصیه مى کنیم 
از مصرف لیمو عمانى داخل خورشت 

هــا و برخى از غذاهــا به خصوص 
غذاهاى چرب همانند قرمه سبزى، 

قیمه و آبگوشــت به خصوص گروه 
هایى که مبتال به چاقــى و چربى خون 

هستند پرهیز شود؛ چراکه مصرف این لیمو 
عمانى ها باعث افزایش چربى خون و بیمارى 

هایى از این دست خواهد شد.

سام دلیرى درباره نحوه  اســتفاده از این طعم دهنده 
یادآور شد: توصیه  مى شود این ماده در مراحل پایانى 
طبخ به غذا افزوده شــود چراکه با این کار اثر گذارى 
بهترى خواهد داشــت و نکته دیگر آنکه به هیچ وجه 
به صورت پودر استفاده نشــود چراکه در این صورت  

تأثیرهاى گفته شده را نخواهد داشت. د در خورشت ها را مى 
 آن مضراتى براى بدن 
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تأثیرهاى گفته شده را نخواهد داشت.

عادات اشتباهى که حذف آنها 
عمرتان را طوالنى مى کند

متخصصــان انگلیســى تأکید دارنــد در کنار 
اقداماتــى که افــراد باید بــراى افزایش طول 
عمر خــود انجام دهنــد، ترك عادات اشــتباه 
نقــش ویــژه اى دارد. رایج تریــن عــادات 
اشــتباهى که مى توانــد باعــث کاهش طول 
عمر افراد شــود شــامل مــوارد ذیل اســت:

1- سبک زندگى کم تحرك
باید تفکر خــود درباره ورزش کــردن به عنوان 
فعالیتى که تنها براى کاهش وزن انجام مى شود 
تغییر دهید. در مقابل، بایــد به تحرك و ورزش 
کردن به عنوان ابزارى براى شادى، سالمتى و 
افزایش طول عمر نگاه کنید. تحقیقات نشان داده 
است کم تحرکى مى تواند منجر به بروز مشکالت 
جدى بــراى ســالمت از جمله خطــر کاهش 
متابولیسم (سوخت و ساز بدن)، تضعیف عضالت، 
چاقى و افزایش سطح کلســترول خون شود. با 
فعال نگه داشتن عضالت، بدن توانایى بیشترى 
براى پمپاژ خون به اندام ها پیدا مى کند و در نتیجه 
اکســیژن و مواد مغذى به منظور حفظ سالمتى 
در دســترس ســلول هاى بدن قــرار مى گیرد.

2- نگرش منفى
بسیارى از مردم از خطر نگرش منفى به زندگى 
و ناامیدى در کاهش طول عمر اطالعى ندارند. 
در حقیقت نگرش منفى به جهــان باعث ایجاد 
حس خســتگى، بى نشــاطى و عدم تحرك در 
زندگى مى شود و فراتر از این موضوع باعث پیرى 
زودرس و مرگ سلول هاى بدن خواهد شد. یک 
تحقیق که از سوى ســرویس سالمت همگانى 
انگلیس انجام شده است نشان مى دهد افرادى 

که نگرش منفى بیشــترى در زندگــى دارند از 
ضعف در سیستم ایمنى بدن رنج مى برند و خطر 
بیشترى براى ابتال به بیمارى هاى مختلف نسبت 
به افراد داراى نگرش مثبت آنها را تهدید مى کند.

3- نداشتن خواب کافى
خواب یک نیاز طبیعى و حیاتى براى حفظ سالمت 
عمومى بدن اســت. خوابیدن تنها اقدامى براى 
ایجاد حس سرحالى و رفع خستگى نیست، بلکه 
زمانى که فرد مى خوابد به سلول هاى بدن شامل 
ماهیچه ها، اندام ها و مغز اجازه بهبود آسیب هاى 
وارد شده و نیز جایگزین شدن سلول هاى جدید 
را مى دهد. از سوى دیگر، خواب متابولیسم بدن 
و ترشــح هورمون ها را تنظیم مى کند. داشــتن 
یک خواب آرام و شــیرین در طول شــب کلید 
داشتن یک زندگى شاد، ســالم و طوالنى است.

4- زیاده روى در مصرف گوشت قرمز
بى تردید یک رژیم غذایى سالم نقش ویژه اى در 
حفظ سالمت بدن و طول عمر انسان دارد. فست 
فود ها و نوشیدنى هاى شیرین یکى از مخرب ترین 
عادات غذایى اســت که عالوه بر افزایش سطح 
کلسترول و قند خون، خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى – عروقى و سکته مغزى را افزایش مى دهد.

همچنین مصرف گوشــت قرمز و فرآورده هاى 
گوشتى مانند سوسیس نیز یکى از عوامل دخیل 
در بروز بیمارى هاى مختلف از جمله سرطان روده 
اســت. تحقیقات نشان داده اســت داشتن یک 
رژیم غذایى غنى از گوشــت قرمز ارتباط زیادى 
با افزایش خطــر ابتال به بیمارى هــاى قلبى و 

سرطان هاى مرگبار دارد.

شاید انگیزه الزم را براى این کار در شما ایجاد کند.
0یک وعده نخود حاوىتقریباً 10 گرم

فیبر است که این ماده 

برخى شواهد نشان داده اند افرادى که داراى میکروبیوم روده
با خطر کمتــر براى مواجهه با هوس هاى غذایى و
مواجه هستند، اگرچه ارتباط

روشن نیست.
نخــود منبع
ا پروتئین
ک مقدار
درشت
کلیــد
ک هدف
محسوب
پروتئین به تن
و هورمون هاى
مى کند و به ت
سیرى و جلو
هوس هــاى
مى شــود. همچ
به تقویت عضالت بدون چربى

ش ا گ فال ف ظ فآ ا 6 دلیل براى اینکه ف
چرا باید روزانه خرما بخوریم؟

1- کاهش کلسترول خون
خرما فاقد کلسترول و حاوى چربى بسیار کمى است. این میوه شیرین مى 

تواند به شما در کنترل سطح کلسترول خون کمک کند.
2- غنى از پروتئین

خرما غنى از پروتئین است و مى تواند نیاز شما به این ماده را برطرف کند.
3- منبع غنى از ویتامین ها

خرما سرشار از ویتامین هایى مانند B5 ،B3 ،B2 ،B1 و همچنینA است .
 اگر هر روز چند عدد خرما میل کنیــد، دیگر مجبور به مصرف مکمل هاى 

ویتامین نخواهید بود.
4- غنى از آهن

خرما جدا از فلوئور که دندان هاى شما را سالم نگه مى دارد، حاوى آهن هم 
هست و براى کسانى که از کمبود آهن رنج مى برند بسیار توصیه مى شود.

5- بهبود هضم غذا
خرما براى هضم غذا بسیار مفید اســت. اگر چند عدد خرما را در آب خیس 

و روزانه مصرف کنید، سیســتم هاضمه شما عملکرد 
بهترى خواهد داشت.

6- شادابى و سالمت پوست
خرما پوست شما را شــاداب مى کند. 
ویتامین هــاى C و D روى قابلیت 

ارتجاعى پوست اثر مى گذارد.

 مفید اســت. اگر چند عدد خرما را در آب خیس 
ســتم هاضمه شما عملکرد 

پوست
ب مى کند.
ى قابلیت 

رد.
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یکى از برکات حضور مردم همین است که وقتى دشمنان نگاه مى کنند و مى بینند که مردم پشت سر نظام 
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بـــا یـــك ملـــت نمـــی شـــود معارضـــه کـــرد

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان با اشاره به استقرار 
طرح ملى نسخه الکترونیک در سازمان بیمه سالمت 
گفــت: در گام دوم طرح نســخه الکترونیک و کاهش 
تدریجى کاربرد دفترچه هاى بیمه ســالمت و با حذف 
چاپ دفاتر بیمه روستاییان، عشایر و شهرهاى زیر 20 
هزار نفر جمعیت از ابتداى خرداد ماه سال جارى، بیمه 
شدگان این صندوق مى توانند خدمات درمانى خود را از 
طریق پزشک خانواده و با رعایت نظام ارجاع از طریق 
الکترونیک و فقط با ارائه کد ملى یا صفحه اول دفترچه 

بیمه دریافت کنند. 
حســین بانک افزود: با هماهنگى صــورت گرفته با 
معاونت بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى در صورتى 
که مراکز جامع خدمات ســالمت روستاها و شهرهاى 
زیر 20 هزار نفر جمعیت  به هر دلیل براى ارائه خدمات 
الکترونیک زیر ســاخت الزم را پیدا نکرده باشــد مى 
تواند صرفًا از طریق سربرگ مرکز بهداشتى نسبت به 
تجویز و ارائه خدمات دارویى و پاراکلینیک بیماران این 

صندوق اقدام کند. 
وى ادامه داد: در صورتى که بیمه شــدگان روســتایى 
نیاز به ارجاع به ســطح 2 و ارائه خدمات درمانى توسط 
مراکز تخصصى و فوق تخصصى شهرستان و یا مرکز 
استان داشته باشند مى توانند ضمن رعایت مسیر ارجاع،  
تا اطالع ثانوى از دفاتر بیمه،  فــرم ارجاع که در اختیار 
مراکز بهداشت و درمان قرار گرفته یا سربرگ مرکز که 
اطالعات هویتى بیمار در آن درج شــده است استفاده 

کنند.
بانک در بخــش دیگرى از صحبت هــاى خود گفت: 
ســازمان بیمه ســالمت در ادامه رویکرد الکترونیک 

نمــودن فعالیت هاى خــود، خدمات شــهروندمحور 
را رونمایــى واطالعــات اولیــه از طریــق ســامانه

 eservices.ihio.gov.ir/esc در دســترس بیمــه 

شدگان قرار گرفته است.
وى تصریح کرد: در حال حاضر ســامانه شــهروندى 
شــامل اطالعاتى از قبیل اطالعات هویتى و بیمه اى، 
امکان مشاهده نسخ درمانى و تمدید اعتبار بیمه است 
و به تدریج کلیه خدمات شــهروند محــور به صورت 

الکترونیک انجام خواهد شد.
مدیر کل بیمه ســالمت اســتان در خصوص خدمات 
الکترونیک ســالمت نیز اظهار کرد: زمانى که اســم 

خدمات الکترونیک به میان مى آید، مردم انتظار سرعت، 
دقت و شفافیت را از عملکرد دستگاه ها خواهند داشت 
که در حوزه سالمت به واســطه مشکالت زیر ساختى 
و یکپارچه نبودن ســامانه هاى سازمان هاى بیمه گر و 
وزارت بهداشــت این امر تا حدى چالش بر انگیز شده 
اســت که با پیگیرى هاى صورت گرفتــه و برگزارى 
جلسات متعدد در آینده نه چندان دور به نقاط مشترك در 
این مقوله دست یافته و با استقرار کامل نظام الکترونیک 
در سازمان بیمه سالمت از بیمه شدگان در برابر خطرات 
ناشــى از بهداشــت و درمان حفاظت مالــى خواهد

 شد.

در گام دوم کاهش کاربرد دفاتر بیمه؛

 چاپ دفاتر بیمه سالمت روستایى 
متوقف شده است

پرداخت معوقات 1300میلیــارد تومانى تأمین اجتماعى 
استان اصفهان قسطى شد.

مدیرکل تأمین اجتماعى استان گفت: بر اساس ُمصوبه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شده 1300میلیارد تومان 
معوقات تأمین اجتماعى استان اصفهان از بابت واریز نشدن 
حق بیمه قسطى شود که پرداخت 700 میلیارد تومان آن 

تصویب شده است.
محسن ریاضى افزود: ســازمان تأمین اجتماعى در ارائه 
خدماتى همچــون ایجــاد پرونــده الکترونیک، حذف 
دفترچه هاى درمانى کاغذى، کمک به کارگاه هاى آسیب 
دیده از کرونا، استمهال حق بیمه کارفرمایان، پرداخت بیمه 
بیکارى و پرداخت غرامت ایام بیمارى و همچنین ارائه دیگر 

خدمات غیرحضورى به بیمه شدگان فعالیت دارد.
وى، 65 درصد از جمعیت این استان را در قالب بیمه شده، 
مستمرى بگیر و کارفرما زیر پوشش تأمین اجتماعى دانست 
و گفت: این جمعیت شامل یک میلیون و 200 هزار بیمه 
شده اصلى، 120 هزار کارفرما و 350 هزار مستمرى بگیر 
است. مدیرکل تأمین اجتماعى استان افزود: بیمه شدگان 
براى استفاده از خدمات غیرحضورى این سازمان الزامى 
است اطالعات هویتى خود و افراد تحت تکفل خود را در 

سامانه es.tamin.ir ثبت کرده و با ارائه کارت ملى و برگه 
درمان از خدمات مراکز درمانى استفاده کنند.

ریاضى، 20 شــعبه اقمارى و 16 کارگزارى را در اســتان 
اصفهان زیر نظر اداره کل تأمین اجتماعى فعال دانســت 
و گفت: مشخصات هویتى افراد شامل مشخصات فردى، 
شماره تلفن همراه و شماره حساب براى دریافت خدمات 
غیرحضــورى و ســهولت کار در بانک رفاه در ســامانه 
es.tamin.ir ثبت مى شــود و در صورت هرگونه مشکل 

شــماره تلفن 1420 به صورت شــبانه روزى پاسخگوى 
بیمه شدگان است.

آیین امضاى تفاهمنامه سه جانبه انجام مطالعات ژئوفیزیک 
هوابرد میان سه شرکت فوالدمبارکه، سازمان زمین شناسى 
و اکتشافات معدنى کشور و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان با حضور حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 
شرکت فوالدمبارکه، علیرضا شهیدى معاون وزیر صمت 
و رئیس سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور، 
محمدیاسر طیب نیامعاون امور معادن شرکت فوالدمبارکه، 
ایرج موفق رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 

و تعدادى دیگر از مدیران ارشد سازمان زمین شناسى برگزار 
شد. هدف از این تفاهمنامه سه جانبه، پیشبرد مؤثر اکتشاف 
ذخایر معدنى و شناسایى ذخایر معدنى به ویژه آهن و منگنز 
در مناطق مستعد که قبًال اکتشاف سیستماتیک و مطالعات 
ژئوفیزیک هوابرد در آن انجام نشده، عنوان شده است که 
این امر منجر به توســعه فعالیت هاى بخش معدن و ایجاد 
بستر مناسب براى اشتغال و سرمایه گذارى در حوزه معدن 
مى شود. مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در مراسم امضاى 

این تفاهمنامه اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزى و تنظیماتى 
که در جهان وجود دارد، هر بخش باید در فعالیت هاى مرتبط 
و تخصصى خود مشغول باشد؛ براى مثال فوالدسازان باید 
فوالد ساز باقى بمانند و معدنى ها هم در زمینه کارى خود 
به معدنکارى بپردازند، اما متأســفانه این چارچوب از دوره 
ریاست جمهورى قبلى تغییر کرد و معدنکاران نیز به سمت 
فوالدسازى رفتند و ما نیز به ناچار به حوزه معدنکارى ورود 
کردیم. به گفته حمیدرضا عظیمیان، اگر معدنکاران در حوزه 
فعالیت خود باقى مى ماندند و فوالدسازان نیز مجبور به ورود 
به بخش معدن نمى شدند، به طبع نتایج بهترى براى کشور 
به همراه داشت. البته اکنون یکســرى از مسائل همچون 
تأمین ســنگ آهن و منابع انرژى نیز براى فوالدسازان از 

دیگر استان ها سخت شده است.
وى با بیان عظمت فوالد مبارکــه و میزان مصرف باالى 
سنگ آهن در این شــرکت افزود: در شرکت فوالد مبارکه 
همواره استراتژى حفظ سهم 50 درصدى بازار ایران وجود 
دارد. در واقع هر اندازه که بــازار ایران در داخل و همچنین 
حوزه صادرات بزرگ تر شود، ما در تالش خواهیم بود این 
سهم را همچنان حفظ کنیم. بنابراین موضوع معدن و تأمین 
مواد اولیه براى شرکت فوالد مبارکه بسیار مهم بوده و بهتر 
است که کارهاى علمى و کارشناسى دقیق در حوزه معدن 

انجام شود.

شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان اصفهان از 
مردم دعوت کرد تا 14 خرداد در بزرگداشت سالروز ارتحال 

امام (ره) در گلستان شهداى اصفهان شرکت کنند.
شوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى استان اصفهان در 
اطالعیه اى در آستانه سى و دومین سالروز عروج ملکوتى 
حضرت امام خمینى (ره) و سالروز قیام 15 خرداد از مردم 
استان دعوت کرد تا با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى و 
حضور انقالبى و متعهدانه خود در ویژه برنامه بزرگداشت 
سالروز ارتحال بنیانگذار جمهورى اسالمى وفادارى خود 

را به آرمان هاى امام خمینى (ره) به منصه ظهور برسانند.
در بخشى از این اطالعیه آمده اســت: از مردم اصفهان 
دعوت مى شود با رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى در 
آیین بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمینى (ره) و یادواره 
شهدا که 14 خرداد ساعت 18 با سخنرانى حجت االسالم 
والمسلمین حســنى مســئول عقیدتى سیاسى ارتش 
جمهورى اسالمى ایران در گلســتان شهداى اصفهان 
برگزار مى شود، شرکت و بار دیگر با آرمان هاى حضرت 

امام (ره) و رهبر معظم انقالب تجدید میثاق کنند.

پرداخت اقساطى 700 میلیارد تومان از 
معوقات تأمین اجتماعى استان

تفاهمنامه مطالعات ژئوفیزیک هوابرد استان اصفهان به امضا رسید

 نقش مؤثر سمن ها 
در ترویج مدیریت 
مصرف بهینه آب 

دعوت از مردم اصفهان براى شرکت در 
مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال امام (ره)

روابط عمومــى  و آمــوزش همگانى آبفاى 
اصفهان در زمینــه مدیریت  آموزش مصرف 
بهینــه آب در جامعه از تمــام ظرفیت هاى 
گروه هاى اجتماعى و سازمان هاى مردم نهاد 

استفاده مى کند.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفاى استان اصفهان 
گفت: هم اکنون با همکارى  با  19 ســمن، 
راهکارهــاى مدیریت منابع آبــى از طریق  
فضاى مجازى به مردم آموزش داده مى شود.

زهره تشــیعى با اشــاره به انعقاد  تفاهمنامه 
با تعدادى ازســازمان هاى مردم نهاد گفت: 
اعضاى این ســمن ها را افراد تحصیلکرده 
و آشنا به مســائل اجتماعى و محیط زیستى 
تشکیل مى دهند که در سال هاى اخیر نقش 
ارزنده اى در ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب 

ایفا کرده اند.
وى گفت:  با توجه به اینکه شرایط آبى استان 
در وضعیت خوبى نیســت و از سوى دیگر با 
همه گیرى بیمارى کرونــا و افزایش مصرف 
آب در فصل تابســتان مواجه هستیم، ترویج 
مدیریت مصرف آب مى تواند کمک  شایانى در 

زمینه  کاهش مصرف داشته باشد.

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانى اصفهان میدان الله کد پســتى 97543-81989  با شماره تماس                   
3- 35602421 در نظر دارد پروژه «الیروبى و ســاماندهى مســیرهاى اصلى و فرعى رودخانه زاینده رود و هدایت آب به 
کانون هاى بحرانى گرد و غبار (تاالب گاوخونى) طبق  اســناد مناقصه» را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مطالعه 
دقیق شرایط مناقصه و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محل هاى اجراى پروژه ها و برآورد حجم کار، آمادگی و مبلغ 
پیشنهادى شرکت را جهت اجراى پروژه مندرج در اسناد مناقصه، اعالم نمایند. الزم به ذکر است تأمین اعتبار این مناقصه از 
محل اعتبارات سرمایه اى سال هاى 1398 مى باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
  www.setadiran.ir قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس

انجام خواهد شد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 1400/03/13 مى باشد. 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1400/03/23

مهلت زمانى تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1400/04/02
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز پنج شنبه تاریخ 1400/04/03

تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ330/000/000 ریال (معادل سى و سه میلیون تومان)  است، که به 
یکی از صورت هاي زیر مى باشد:

الف. ضمانتنامه بانکى شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار2(دو) ماه. 
ب. واریــز وجــه نقدي به حســاب تمرکــز وجــوه ســپرده اداره کل حفاظت محیط  زیســت به شــماره شــباى 

IR 310100004061006007670487 نزد بانک مرکزى ایران.

آگهى مناقصه عمومی یک مرحله اى«الیروبى
 و ساماندهى مسیرهاى اصلى و فرعى رودخانه و 

هدایت آب به کانون هاى بحرانى گرد و غبار (تاالب گاوخونى)»

        نوبت اول

م.الف:1144715 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان www.nesfejahan.net


