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5 عالمت افت اکسیژن خون112 کیلوگرم حشیش در نایین کشف شداما و اگرهاى ساخت «زیرخاکى 3» شروعى کم بارش براى پاییز امسال پیشنهاد سپاهان به ستاره اسبق بارسلونا و رم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فواید
هندوانه و

 آب هندوانه 

خرید مرغ در اصفهان با کارت ملى!
3
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قالیباف 
فردا به اردستان مى رود

تشکیل بنیاد خیرین
 حامى دانشگاه فرهنگیان 

استان اصفهان

یادگیرى زبان اشاره 
توسط پلیس راهور 

اصفهان
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چراغ سبز انتقال 
آب اصفهان به 
رفسنجان

تصور بسیارى از افراد از آب هندوانه سادگى همان 
آب با کمى طعم است، اما این میوه شیرین براى 

سالمتى فوایدى به همراه دارد که قابل چشم پوشى 
نیست. چه کسى مى تواند در برابر یک برش آبدار 

هندوانه مقاومت کند تا گرما را در یک روز گرم...

بار دیگر ســخن از انتقال آب از سد ونک سولگان 
به دشت رفســنجان براى تعادل بخشى باغ هاى 
پسته با چراغ سبز محیط زیست به گوش مى رسد. 
دولتى که با شعار محیط زیســت بر روى کار آمد 
اکنون در واپســین روزهاى پایان دوره خود براى 
نابودى آب هاى یک منطقه با وجود خشکسالى و 
بى آبى به میدان آمده اســت. آب انتقالى این طرح 
از حوالى روستاى ونک سمیرم اصفهان به حوضه 
مورد مذکور وارد مى شــود و این در حالى است که 

کشاورزان و باغداران..

4

استان اصفهان دیگر ظرفیت تولید گندم ندارداستان اصفهان دیگر ظرفیت تولید گندم ندارد
رئیس سازمان نظام مهندسى کشاورزى بر لزوم توسعه کشت هاى نوآورانه و تغییر الگوى کشت تأکید کردرئیس سازمان نظام مهندسى کشاورزى بر لزوم توسعه کشت هاى نوآورانه و تغییر الگوى کشت تأکید کرد
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سازمان صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

ماجراى حضور ضابطیان 
در «محاکات»

رونمایى از اولین خرید فصل آینده 
گل محمدى

یحیى گل محمدى سرمربى پرسپولیس براى تقویت خط دفاعى این 
تیم در فصل آینده خواهان جذب على نعمتى مدافع پدیده مشــهد 
است. این مدافع چپ پا که شاگرد قدیمى گل محمدى بوده 
و قادر است در دو ُپست دفاع چپ و وسط بازى کند در نیم 

فصل زمستانى نیز مورد توجه ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نمایندگان اصفهان و خوزستان در مجلس 
به رئیس جمهور اعتراض کردند

واکنش منتخبان
 شوراى شهر به 

گمانه زنى ها درباره 
تحوالت شهردارى

فعال شدن آتش فشان قله دماوند تکذیب شد
2

22 گزینه احتمالى سپاهان گزینه احتمالى سپاهان
 براى جانشینى نیازمند براى جانشینى نیازمند

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به 
اجاره واحدهاى تجارى ، تفریحى و ورزشــى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و 

صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در نظر 

گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع مزایده عبارت است از اجاره اماکن تجارى ، تفریحى  و ورزشى دهکده طبق جدول زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور حقوقى و قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ1400/04/22 است.
1-3- پیشــنهاد دهندگان براى دریافت اســناد، و مشــخصات مبلغ 500/000 ریال به     حســاب شــماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، و 

مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشــنهاددهندگان باید پیشــنهادهاى خود را تا پایان ســاعت اداري روز سه شنبه مورخ 
1400/04/22به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه 

سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 جهت 

گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه 
مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق 

دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است.   

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.

آگهى تجدید مزایده 

مسعود منتظرى نجف آبادى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود
آدرس سایت سازمان:  www.ioz.ir     ایمیل سازمان: info@ioz.ir    تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مدت قراردادمبلغ کل پایه  کارشناسى (ریال)مبلغ متوسط  ماهیانه(ریال)نوع کاربرىردیف
یکسال10/000/000120/000/000نانوایى1

یکسال15/000/000180/000/000سینما 5 بعدى2 
یکسال20/000/000240/000/000پارك آبى3
یکسال80/000/000960/000/000دریفت تراك4
یکسال46/000/000552/000/000مشاور امالك 52
یکسال16/000/000192/000/000کافى شاپ ساحلى6
یکسال15/000/000180/000/000ماشین هاى شارژى7
یکسال100/000/0001/000/000/000پارکینگ پذیرش8

نوبت اول

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شــرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه 1400/04/21 در ســامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  
ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، سروش، حدفاصل خ آل خجند و حکیم شفایى، کوچه شهداد، شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان طبقه 2ـ  دبیرخانه، تحویل نمایند. به پشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر 

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

http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32299087 اداره مالى و ادارى امور برق منطقه 4 و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 32299001 اداره مهندسى و نظارت تماس حاصل 

فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934ـ021، دفتر ثبت نام: 88969737ـ021 و 85193768ـ021 

تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در ســامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى 

امیرانى تماس حاصل فرمایید). 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصات مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیراینصورت مسئولیت عدم رعایت 

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

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

نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

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

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى

روابط عمومى  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى 
و تحویل 
پاکات

بازگشایى 
اسناد 

ارزیابى 
کیفى

مبلغ 
تضمین

400140392000093905000003

انتقال نیرو و برقرسانى 
(تجهیز پست زمینى و 

نیرورسانى و بهینه سازى 
شبکه هاى فرسوده) در 

محدوده امور برق منطقه 
4(شرق) ـ بسته یک

1400/04/051400/04/101400/04/211400/04/22640,000,000

ن 

شى
ر 

رونمایى

یحیى گل محم
آ تیم در فصل
است.
و ق
فص

5

4
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رئیس ســازمان هواشناسى کشــور به افزایش دما در 
مناطق مختلف کشور اشاره کرد و افزود: دما در کشور به 
ویژه در مناطق جنوبى در حال افزایش است و در برخى 
از استان ها تا حد افزایش بیش از 3 درجه باالى نرمال 
را خواهیم داشــت. به گفته ســحر تاجبخش مسلمان 
روند افزایشى دما در کشــور تا پایان تابستان ادامه پیدا 

خواهد کرد.
تاجبخش در ادامه بااشــاره به کاهــش قابل مالحظه 
بارش ها و افزایش دما در کشور، اظهارکرد:  پیش بینى 
مى کنیم پاییز امسال هم شرایط چندان مطلوب نخواهد 
بود، هرچند که در حال حاضــر نمى توان با قاطعیت در 

این رابطه صحبت کرد،  اما آن چیزى که مشخص است، 
بارش هاى قابل مالحظه این فصل به نیمه هاى آذر به 

بعد موکول خواهد شد.
تاجبخش اضافه کرد: بنابراین وضعیت کم بارشى کشور 
همچنان تا ماه هاى اول پاییز هم ادامه خواهد داشت. 
براى فصل زمستان هم در حال حاضر نقشه ها شرایط 
بارندگى نسبتًا مساعدى را نشــان مى دهد، اما امکان 

تغییر در نقشه هاى بارندگى وجود دارد.
رئیس سازمان هواشناسى یادآورشد: البته نباید خود را 
وابسته به بارش ها کنیم، چراکه در همه کشورهاى دنیا 

شرایط مشابه براى آنها هم اتفاق مى افتد.

رئیس فرهنگستان علوم پزشکى جمهورى اسالمى ایران 
از تزریق نوبت اول واکسن ایرانى کرونا به رهبر انقالب در 

روزهاى آینده خبر داده است.
علیرضا مرندى با اعالم اینکه مجوز اســتفاده از واکسن 
ایرانى کوو ایران برکت توســط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى صادر شده است، افزود: رهبر انقالب تأکید 
ویژه بر تزریق واکســن ایرانى دارند. این واکسن حاصل 
تالش دانشمندان جوان ایرانى است و از سطح ایمنى زایى 
باالیى برخوردار است. دکتر مرندى با بیان اینکه حضرت 
آیت ا... خامنه اى از همان ابتداى بحران کرونا مشکلى براى 
انجام واکسیناسیون نداشتند، افزود: ایشان دو شرط مهم 

براى تزریق واکسن داشتند؛ نخست آنکه واکسیناسیون 
ایشان خارج از نوبت انجام نشود. دوم اینکه فقط واکسن 
ایرانى اســتفاده خواهند کرد. به همیــن دلیل زمانى که 
واکسیناسیون هموطنان در بازه  سنى باالى 80 سال آغاز 
شد، ایشان از دریافت واکســن خارجى خوددارى کرده و 

منتظر واکسن ایرانى ماندند.
دکتر مرندى همچنین افزود: نوبت نخست واکسن ایرانى 
کوو ایران برکت در حالى از سوى رهبر انقالب مورد استفاده 
قرار مى گیرد که مرحله  اول واکسیناسیون هموطنان 80 
سال به باال در اردیبهشت و خرداد 1400 از طریق واردات 

واکسن خارجى انجام شده است.

شروعى کم بارش 
براى پاییز امسال

رهبر انقالب 
واکسن ایرانى کرونا مى زنند

طبیعى بود!
محمدمهدى شــهریارى،    آفتاب  نیوز |
استاندار آذربایجان غربى با حضور در محل مداواى 
مصدومان اتوبوس خبرنگاران که روز چهارشنبه 
واژگون شد گفت: آنطور که گفته مى شود اتوبوس 
قراضه نبوده و به دلیل مشکل فنى که به صورت 
طبیعى زیاد هم اتفاق مى افتد این حادثه رخ داده 
است. گفتنى است در این حادثه دو خبرنگار جان 
خود را از دست دادند و بیش از 20 نفر نیز مصدوم 

شدند.

بازداشت راننده اتوبوس 
رئیس کل دادگســترى استان    میزان |
آذربایجان غربى از بازداشت راننده اتوبوس حامل 
خبرنگار خبر داد. ناصر عتباتى گفت: راننده اتوبوس 
حامل خبرنگار جهت بررسى هاى بیشتر بازداشت 
شده و تحقیقات همه جانبه براى مشخص شدن 
علت حادثه در حال انجام است. او افزود: متعاقب 
تماس رئیس حوزه ریاست قوه دستورات الزم به 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى در خصوص روند 
درمان و اقدامات ســریع وعاجل جهت مداواى 

مصدومین صادر شد.

واژگونى یک اتوبوس دیگر
واژگونى یک دســتگاه اتوبوس    ایسنا |
مسافرى در دهستان دهشیر شهرستان تفت در 
این استان 5 کشــته و 28 مصدوم بر جا گذاشت. 
ساعت 6 و 20 دقیقه روز پنج شــنبه سوم تیرماه 
یک دستگاه تریلى با یک اتوبوس در جاده ابرکوه 
به دهشیر روبه روى پاسگاه دهشیر (90 کیلومترى 
جنوب غربى شهر یزد) تصادف کردند. این اتوبوس 
در مسیر زاهدان به آباده شیراز در حرکت بود. این 
اتوبوس 39 سرنشین داشت و  حال 5 مصدوم هم 
مساعد نیست. بسیارى از مصدومان که سرباز هم 
هستند، داخل اتوبوس گرفتار شده بودند که نجات 

داده شدند.

مرغ ها رهگیرى مى شوند!
طرح نظام راهبرى ساماندهى    تسنیم|
شــبکه توزیع مرغ در اســتان ها، کلید خورد. در 
این طرح که با همکارى شــرکت پست استان و 
کشتارگاه هاى طیور عملیاتى خواهد شد، نسبت 
به رهگیرى نظامند (سیســتماتیک) خودرو هاى 
حامل گوشــت مرغ از سطح کشــتارگاه تا محل 
عرضه اقدام خواهد شــد. با اجراى این طرح همه 
فعالیت هاى زنجیره تولید تا توزیع گوشت مرغ در 
بستر سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. همه 
رانندگان خودرو هاى حامل گوشت مرغ از امروز 5 
تیر ماه به تدریج و ظرف یک هفته ملزم به نصب 
و استفاده از اپلیکیشن رهگیرى شرکت پست در 

تلفن همراه خود هستند.

صادرات زعفران 
به 70 کشور 

دبیر شوراى ملى زعفران گفت:    میزان |
بر اساس آمار ها سال گذشته 325 ُتن زعفران به 
بیش از 70 کشــور دنیا صادرات داشته ایم که 82 
درصد زعفران را به 10 کشور مهم صادر کرده ایم. 
فرشید منوچهرى گفت: سطح زیر کشت زعفران 
بالغ بر 125 هزار هکتار است. در سال هاى 98 و 
99 وزراى وقت جهاد کشاورزى میزان تولید را 500 

ُتن اعالم کردند.

سارق، خشک شد
بر اســاس اعالم پلیس، نیمه شــب    پانا |
دوشنبه سى ویکم خرداد خبر برق گرفتگى مرد 
جوانى باالى تیر چراغ بــرق در منطقه حصارك 
کرج به پلیس اعالم شد. وقتى مأموران کالنترى 
به محل رسیدند مرد جوانى را مشاهده کردند که 
به قصد سرقت کابل هاى برق باالى تیر رفته بود 
اما بر اثر برق گرفتگى سوخته و خشک شده بود. 
بعد از انتقال وى به بیمارستان پزشکان مرگ وى 

را بر اثر شدت سوختگى تأیید کردند.

واکسن «میالد» هم 
در راه است

سردار سرلشکر پاســدار محمد باقرى،    ایرنا |
رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح از تست مراحل بالینى 
واکســن میالد وزارت دفاع خبر داد و گفت: واکســن 
«میالد» وزارت دفاع امروز در زمره واکسن هاى موفق 
کشور قلمداد مى شود که ان شاءا... در آینده نزدیک به 

مصرف عمومى در سطح کشور خواهد رسید.

درخواست از رئیسى 
علیرضا قزوه از شــاعران کشورمان    تابناك |
همزمان با انتخاب آیت ا... رئیســى به عنوان هشتمین 
رئیس جمهور کشــور، نامه اى صمیمانــه حاوى چند 
پیشنهاد براى منتخب مردم نوشــت. در بخشى از این 
نامه آمده است: دو شخصیت بزرگ ایرانى که به راستى 
از قهرمانان راستین و اسطوره ها و اسوه هاى این ملت اند 
دو شهید عالى مقام شهید مصطفى چمران و شهید قاسم 
سلیمانى هستند. اســتدعاى من آن است که در همین 
یکى دو سال آینده اسکناس هاى ایران عزیزمان منقش 
به تصویر این دو بزرگمردى باشــد که دینارى به دنیا 

دلبستگى نداشتند. 

تکلیف وزیر خارجه 
روشن شد

فعاالن رســانه اى اصولگرا    دیده بان ایران |
مدعى شده اند، رئیس آینده دولت سیزدهم، على باقرى 
کنى را به عنوان رابط وزارت خارجه در دوران انتقال دولت 
جدید معرفى کرده است. با توجه به مسئولیت مشخص 
ابراهیم رئیسى به باقرى کنى، احتماًال باقرى کنى وزیر 
خارجه مى شــود. باقرى کنى معاون سعید جلیلى در 
شــوراى عالى امنیت ملى و ریاست ستاد سعید جلیلى 
در انتخابات ریاست جمهورى در سال 92 عهده دار بود. 

هدیه «مرد عنکبوتى» به پاپ
در واتیکان فــردى که لبــاس «مرد    فرارو |
عنکبوتى» را به تن داشــت در مراسم سخنرانى «پاپ 
فرانسیس»، رهبر کاتولیک هاى جهان حضور یافت. این 
مرد با لباس کامل «مرد عنکبوتى» در بخش VIP حیاط 
سن داماسو واتیکان نشســت. در پایان سخنرانى پاپ، 
«مرد عنکبوتى» با وى دیدار و ماسک «مرد عنکبوتى» را 
به پاپ اهدا کرد. در ادامه مشخص شد که این فرد «ماتیا 

ویالردیتا» شهروند 27 ساله ایتالیایى است.

آراء باطله در اهواز اول شد!
  برترین ها | نتایج نهایى انتخابات شوراى ششم 
شهر اهواز پس از پنج روز اعالم شد. نکته قابل توجه در 
این نتایج میزان آراء باطله در این انتخابات است که با 
بیش از 37 هزار و346 رأى در رتبه اول قرار دارد. میزان 
آراء باطله در انتخابات شوراى شهر اهواز نسب به آراء نفر 
اول که 34 هزار و 15 رأى کسب کرده ، 3331 رأى بیشتر 
است. همچنین 447 نفر تعرفه رأى این دوره از انتخابات 

را دریافت کرده اند و با خود برده اند.

مافیاى ایرانى در اتریش 
باند موادمخدر ایرانى در اتریش دستگیر    رکنا |
شدند. این باند مواد مخدر ایرانى از یک پیتزا فروشى به 
عنوان مرکزى براى فروش و پخش تریاك اســتفاده 
مى کرده است. بخشــى ازاین مواد درجعبه هاى پیتزا 
جاسازى مى شدند. پلیس اتریش شش ماه پیش سرنخى 

به دست آورد و سپس این باند را کشف کرد.

تکذیب گم شدن 13 هزار رأى 
فرماندار شهرســتان تبریز با اشــاره به    مهر |
خبر منتشر شــده در فضاى مجازى مبنى بر گم شدن 
13 هزار رأى در انتخابات شــوراى شــهر گفت: آراء 
گمشده اى در انتخابات این شــهر وجود ندارد. بهروز 
مهدوى اظهار کرد: نتایج انتخابات شوراها در همان محل 
شعب مشخص شده و چیزى به نام تجمیع در فرماندارى 

وجود نداشته است.

خبرخوان

مدیرکل روابط عمومى سازمان نظام پزشکى اعالم کرد: 
علت عدم وجود دوز دوم واکســن، خلف وعده چین در 
تحویل 8 میلیون دوز واکسن به ایران است. مسئولین 
وزارت بهداشــت باید با صداقت به مردم مى گفتند که 

برادران چینى بدقولى کرده اند!
حسین کرمان پور اظهار کرد: کشور چین قولى به وزارت 
بهداشت داده بود تا تعداد 8میلیون دوز واکسن سینوفارم 
را تا هفته گذشــته به ایران تحویل دهد که متأســفانه 
ظاهراً طرف چینى بدقولى کــرده و به همین دلیل نیز، 
وزارت بهداشت از برنامه واکسیناسیون خود عقب افتاد.

سخنگوى سازمان نظام پزشکى خاطرنشان کرد: نکته 
نگران کننده اى که مورد سئوال بسیارى از مردم بوده، 

بحث فاصله بیش از 28 روز بین دوز اول و دوم واکسن 
است و پاسخ این پرسش را باید از مسئولین این حوزه در 

ستاد ملى مقابله با کرونا داشته باشیم.
وى افزود: پیش بینى من این است که با توجه به جمیع 
جهات و ایمنى بخشــى که دوز اول ســینوفارم ایجاد 
مى کند، بهتر است که تا قبل از 35 روز دوز دوم به افراد 
تزریق شــود. چرا که سینوفارم از دســته ضعیف ترین 
واکســن ها از نظــر تولید ایمنــى بــوده و باید هرچه 
سریع تر شاهد تزریق دوز دوم آن به هموطنان باشیم. 
اگر این واسکن، آسترازنیکا بود که جاى نگرانى وجود 
نداشــت و تا 12 هفته زمان براى توزیــع دوز دوم آن 

داشتیم.

مدیــراداره اعتبارات بانک مرکزى ضمــن بیان اینکه 
اکنون بانک ملى به طــور مقدماتى صدور کارت هفت 
میلیونى رفاهى را آغاز کرده اســت، گفت: البته حداکثر 
تا دو هفته آینده ســایر بانک هاى عامل نیز این امکان 
را خواهند داشــت که کارت هاى رفاهــى را در اختیار 
متقاضیان قرار دهند و امید است در آینده نزدیک دیگر 

بانک ها نیز براى این طرح معرفى شوند. 
 شهرزاد دانشمندى درخصوص سازوکار کارت رفاهى 
گفت: ســازوکار این کارت به گونه اى اســت که یارانه 
بگیران معیشــتى و عادى یا دارندگان «سهام عدالت» 
که تاکنون ســهام خــود را نفروخته باشــند و یا افراد 
عادى از طریق سایر وثایق به تشــخیص بانک عامل 
مى توانند نســبت به دریافت این کارت اقدام کنند. لذا 
متقاضیان مى تواننــد با مراجعه بــه بانک هاى عامل، 

درخواســت خود براى دریافت کارت رفاهــى را ارائه 
دهند.

مدیر اداره اعتبــارات بانک مرکزى  عنــوان کرد: این 
کارت رفاهى با ســقف حداکثر هفــت میلیون تومان 
و با بازپرداخت حداکثر 18 ماهــه در اختیار متقاضیان 
قرار مى گیرد و متقاضیان مى توانند از طریق پایانه هاى 
فروشى که بانک هاى عامل آنها را تعیین مى کنند، نسبت 

به خرید کاال و خدمات مورد نیاز خود مبادرت کنند. 
وى افزود: اعتبار کارت رفاهى براى خرید کاال و خدمات 
در فروشــگاه ها و پذیرنده کارت طرف قرارداد اعالمى 
توســط بانک هاى عامل و طرف قرارداد در ســامانه 
رفاهى ایرانیان امکانپذیر اســت و تراکنش هاى دیگر 
نظیر برداشــت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز 

نیست.

جانشین ستاد پیشگیرى و مقابله با کرونا در استان قزوین 
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، روستاى گازرخان 
الموت در قرنطینه قرار دارد و هرگونــه رفت و آمد به این 
روستا ممنوع است و تمامى افراد باالى 65 سال ساکن در 

روستا نیز واکسینه مى شوند. 
منوچهر حبیبى تصریح کرد: همچنین از تمامى افراد ساکن 
در روستا تست کرونا گرفته مى شود و ورود و خروج رانندگان 
به روســتا فقط با انجام تست میسر است. وى  خاطرنشان 
کرد: علت اصلى افزایش تعداد افراد مبتال به کرونا در این 

روستا کارگرانى هســتند که براى برداشت محصوالت 
کشاورزى و باغى به این روستا آمده اند.

به گفته وى روستاى گازرخان و روستاهاى اطراف داراى 
محصوالت فراوانى است که به اقصى نقاط کشور ارسال 

مى شود.
حبیبى تأکید کرد:  قلعه توریســتى و گردشــگرى حسن 
صباح در روستاى گازرخان به مدت 10 روز تعطیل است و 
اصناف داخل روستا نیز تحت نظارت مستمر و روزانه قرار 

خواهند گرفت.

مسئوالن مازندران به همراه کارشناسان زمین شناسى 
هرگونه فعالیت آتش فشــانى در قلــه دماوند را تکذیب 
مى کنند و مى گویند که فیلم منتشر شده در فضاى مجازى 
وضعیت عادى در قله دماوند محسوب مى شود که مردم 

منطقه با آن آشنا هستند.
کلیپى از قله دماونــد از روز چهارشــنبه هفته پیش در 
شــبکه هاى اجتماعى و فضاى مجازى دست به دست

 مى شود که نشــان مى دهد بخارى از دهانه قله در حال 
خروج است. فردى که ظاهراً با تلفن همراهش این صحنه 
را فیلمبردارى کرده و زمان آن را هم امروز اعالم مى کند، 
مدعى مى شــود که «گدازه » از دهانه قله دماوند خارج 
مى شــود و نتیجه گیرى مى کند که آتشفشانى این قله 

فعال شده است.
یونس حیدرى، بخشدار الریجان که نزدیک ترین فاصله 
را به قله دماوند دارد ضمن تکذیب فعال شدن آتشفشان 
قله دماوند گفت: هیچ تغییرى در وضعیت قله دماوند ایجاد 
نشده است. وى پس از مشــاهده کلیپ منتشر شده در 
فضاى مجازى توضیح داد: آنچه از دهانه قله دماوند خارج 
مى شود، گدازه نیست بلکه یک وضعیت عادى است که 
مردم محلى با آن آشنا هستند و در شرایط جوى که هوا 
صاف است، مشاهده مى شود. حیدرى تأکید کرد : مشاهده 
اینگونه غبار در مناطق گوگردى امرى عادى است و مردم 

الریجان هم با آن بیگانه نیستند.
رئیس سازمان زمین شناسى مازندران نیز هرگونه فعالیت 
آتشفشــان در قله دماوند را تکذیب کرد و گفت: هرگونه 
فعالیت و ایجاد تحول در وضعیت دماوند تحت نظر قرار 
دارد و تاکنون اطالع جامع و مستندى در زمینه فعال شدن 

احتمالى آتشفشان وجود ندارد.
مهرزاد قنبرزاد افزود: فعال شدن آتشفشان دماوند نیازمند 
برخى فعل و انفعاالت و تغییراتى است که باید طى شود 
در حالى که طى این مدت هیچ شواهدى مبنى بر این امر 
وجود نداشته است. وى گفت: هرگونه فعال شدن دوباره 
آتشفشــان دماوند منجر به تغییرات اساسى و گسترده 

مى شــود که یکى از آنها تغییر وضعیت چشــمه هاى 
اطراف است.

قنبرزاده تأکید کرد : خارج شــدن بخــار و گاز یا غبار به 
تنهایى از دهانه کوه دماوند و بدون ایجاد تغییرات دیگر 

در منطقه قطعاً به معناى فعال شدن آتشفشان نیست.
ادعاى فعال شدن آتشفشان قله دماوند تازگى ندارد. سال 
97 هم این ادعا پس از ذوب شــدن انبوه برف در منطقه 
باالدست و جارى شدن ســیالب در اطراف روستاهاى 

منطقه، از طریق شبکه هاى اجتماعى و فضاى مجازى 
به سطح رسانه هاى رسمى کشور رسیده بود و در همان 
زمان هم توسط مسئوالن و کارشناسان تکذیب و حتى 
منجر به برگزارى نشست ویژه اى در مرکز تحقیقات راه 

و مسکن شده بود.
کوه دماوند یک کوه آتشفشانى نیمه فعال شناخته مى شود 
ولى طبق گفته دکتر قلمقاش تاکنون جوانترین فورانى که 
محققان توانسته اند در قله دماوند نمونه گیرى و تعیین 

سن کنند، مربوط به 7300 سال قبل است.
به اعتقاد کارشناسان وجود چشمه هاى آب گرم و خروج 
گاز، نشان دهنده خاموش نبودن دماوند است و به همین 
دلیل هم فعالیت این قله همواره باید پایش شود. در حال 
حاضر بر اساس اعالم رئیس بخش شبکه شتاب نگارى 
ایران، در اطراف قله دماوند تعداد ایســتگاه شتاب نگار 
موجود است که هرگونه تحول در این منطقه را گزارش 

مى کند.

براى چندمین بار در سال هاى اخیر؛

فعال شدن آتش فشان قله دماوند تکذیب شد

به مردم مى گفتید برادران چینى بدقولى کرده اند!  آغاز صدور کارت رفاهى در بانک ملى

یک روستا در قرنطینه کامل 

در کتابى که به تازگى منتشر شده، ادعا شده است که «دونالد 
ترامپ» مى خواسته به عنوان راهى براى کنترل شیوع کرونا، 
آمریکایى هاى مبتال به این ویروس را به خلیج گوانتانامو 
بفرستد. بر اساس کتابى که توسط دو خبرنگار «واشنگتن 
پست» نوشته شده است، رئیس جمهور سابق ایاالت متحده 
در جریان نشستى که فوریه سال گذشته در کاخ سفید داشته، 
این موضوع را به عنوان یکى از گزینه ها براى شکست دادن 
کرونا مطرح کرده بود. «یاسمین ابوطالب» و «دیمین پالتا» 
در کتاب خود مدعى شــده اند که ترامپ از مشاوران خود 

چنین سئوال کرده است: «جزیره اى نداریم که مال خودمان 
باشد؟ نظرتان در مورد گوانتانامو چیست؟»

این صحبت ها در اوایل شیوع کرونا در ایاالت متحده مطرح 
شده و از زبان ترامپ چنین نقل شــده است: «ما کاال وارد 
مى کنیم. ما نمى خواهیم ویــروس وارد کنیم.» روزنامه 
«واشنگتن پست» بخش هایى از این کتاب را منتشر کرده، 
جایى که گفته مى شود مشاوران ترامپ در کاخ سفید از بزرگ 
شدن ایده ترامپ در فرستادن مبتالیان به کرونا به گوانتانامو 

جلوگیرى کرده اند. 

«ترامپ» مى خواست مبتالیان به کرونا را 
به گوانتانامو بفرستد!  خودکشى «یاشــار جعفرخان پور»، همکار رامبد جوان در 

«خندوانه» سینماگران را در شوك فرو برد. او انیماتور تیتراژ 
«خندوانه» و «ستاره شو» بود که در سن 35 سالگى بر اثر 
خودکشى جان خود را ازدست داد. یاشار جعفرخان پور فارغ 
التحصیل رشته مدیریت دانشگاه تهران بود و طراحى تیتراژ 
«خندوانه» و «ستاره شــو»  را انجام داده است.او از طریق 
استنشاق گازهاى سمى به زندگى خود پایان داد و خودکشى 

عجیب او دوستانش را به سوگ نشاند.
یاشار جعفرخان پور نام جوانى فعال در عرصه انیمیشن سازى 
است که به ادعاى دوســتان نزدیکش در زمینه انیمیشن 

سازى یک نابغه بوده است.

یکى از نزدیکان یاشــار جعفرخان پور در مورد خودکشى او 
در سن 35 سالى گفت: «یاشار انسانى با اندیشه هاى خاص 
بود. او به مادیات دل بسته نبود و در کارش به اندازه ده نفر 
یک تنه کار مى کرد. او از دروغ متنفر بود و اگر جایى متوجه 
مى شد که کســى به او دروغ گفته یا کسى به فرد دیگرى 
دروغ گفته دیگر نمى توانست در آن مکان برود. یاشار لوله 
گاز را در دهانش گذاشــته و یک کیسه زباله روى سر خود 

کشیده بود و از این طریق به زندگى خود پایان داد.»
یاشار جعفر خان پور به جز تیتراژ برنامه «خندوانه» و «ستاره 
شو»،در پروژه هایى چون «تهران 1500»، «ماسوله»، «بابا» 

و «سیم ششم» به کارگردانى بهرام عظیمى حضور داشت.

خودکشى 
همکار 
رامبد جوان 
در «خندوانه»
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قالیباف
 فردا به اردستان مى رود

مراسـم بزرگداشت سـالروز شـهادت شـهید بهشتى و 
شهداى هفتم تیر با حضور محمد باقر قالبیاف در مسجد 
جامع اردستان برگزار مى شود. این مراسم همه ساله در 
شهرستان اردستان با حضور مسئوالن استانى و کشورى 
برگزار مى شـود. پیرو دعوت نماینده مردم اردسـتان در 
مجلـس، محمد باقـر قالیبـاف رئیس مجلس شـوراى 
اسالمى  در روز یکشنبه ششـم تیرماه جهت شرکت در 
مراسم گرامیداشت شهداى هفتم تیر در اردستان حضور 
خواهـد یافت. در ایـن سـفر یکـى از کارخانه هاى مهم 

شهرستان نیز توسط رئیس قوه مقننه افتتاح خواهد شد.

ایجاد نیروگاه هاى خورشیدى 
در شهرضا

قـرارداد راه اندازى60 نیروگاه خورشـیدى با مشـترکان 
خانگى در شهرضا منعقد شـد. مدیر امور برق شهرستان 
شهرضا گفت: 40 نیروگاه خورشیدى خانگى با ظرفیت 
405 کیلو وات ساعت به بهره بردارى رسیده و 20 نیروگاه 
در حال ساخت اسـت. مجتبى باقى افزود: سیاست کلى 
وزارت نیرو بر تمرکز زدایى تولید برق و توسعه نیروگاه هاى 
گازى کوچک اسـت. در همین زمینه 3 نیروگاه کوچک 
گازى در شـهرضا سـاخته و تولیـد 1300 مـگاوات برق 

محقق شده و 500 کیلو وات دیگر در حال اجراست.

اضافه شدن یک مرکز 
واکسیناسیون دیگر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص 
افزایش مراکز تجمعى واکسن کرونا در اصفهان، اضافه 
کرد: یک مرکز تجمعى به مراکز دیگر در اصفهان اضافه 
شـده که محل این مرکز در کنار بیمارستان الزهرا است 
و بیمارسـتان صحرایى کنار الزهرا را بـه مرکز تجمعى 
واکسیناسیون تبدیل کردیم. آرش نجیمى با بیان اینکه در 
حال حاضر چهار مرکز تجمعى واکسیناسیون در اصفهان 
داریم، افزود: مرکز تجمعى واکسیناسیون در مصلى، پل 
شهرستان، بیمارستان صحرایى کنار الزهرا و مرکز زینبیه 
از جمله مراکز تجمعى واکسیناسـیون در اصفهان است 
که افراد بر اسـاس اعالم مرکز در پیامکـى که دریافت 

مى کنند، باید به این مراکز مراجعه کنند.

برخورد با عامالن 
تصادفات ساختگى

رئیس پلیس راهنمایـى و رانندگى اسـتان گفت: ایجاد 
تصادفـات سـاختگى رانندگـى و صحنـه سـازى براى 
کالهبردارى از بیمه ها جرم و سوءاسـتفاده از بیت المال 
است و پلیس با عامالن این جرم برخورد قاطع و قانونى 
مى کنـد. سـرهنگ محمدرضـا محمـدى اظهـار کرد: 
پرداخت خسـارات مالى تا سـقف 16 میلیـون تومان در 
سال 1400 بدون نیاز به کروکى پلیس مقدور خواهد بود.

بازسازى کلکتور پمپاژ 
فاضالب 

کلکتور پمپاژ فاضـالب ورودى تصفیـه خانه فاضالب 
مبارکه به قطر 500 میلـى متر با توجه بـه قدمت زیاد و 
فرسودگى بازسـازى و در مدار بهره بردارى قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومـى آبفا منطقه مبارکه، با توجه به 
حساسـیت پمپاژ فاضالب ورودى، این پروژه به صورت 
شـبانه روزى و طى مدت یک هفته انجام شد و اصالح 
خط مذکور شـامل کلکتور اصلى و خروجى 5 دسـتگاه 

پمپ ایستگاه پمپاژ است.

تجهیز چاه بحران 
چاه بحران هنرسـتان بوعلی دولت آباد با میزان آبدهى 
18 لیتر بر ثانیه به بهره بردارى رسـید. به گزارش روابط 
عمومى آبفـا برخوار ، عملیـات تجهیـز و راه اندازي چاه 
بحران هنرسـتان بوعلی بـه عمق 250 متـر ، قطر لوله 
جـدار14 ، لوله رانش 4 و سـطح ایسـتایی 80متر انجام 
شـد. گفتنى اسـت این چاه با میـزان آبدهـى 18 لیتر بر 
ثانیه و نصـب تابلو درایـو 90 کیلو وات به بهـره بردارى 

رسیده است.

خبر

مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید بهارستان گفت: 
پروژه متروى اصفهان به این شــهر جدید تا نیمه سال 

1401 افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسید.
محمدرضــا احمــدى از انجــام عملیــات آزمایشــى 
حرکــت درزیــن بــر روى بخشــى از مســیر متروى
 اصفهان - بهارستان براى نخستین بار خبر داد و گفت: 
خوشبختانه طى یک سال گذشته پس از انجام 2 سفر از 
سوى رئیس سازمان برنامه ریزى و بودجه کشور به استان 
اصفهان موفق به دریافت 200 میلیارد تومان از محل منابع 
دولتى به طرح متروى شهر جدید بهارستان شدیم که به 
دنبال آن 200 میلیارد تومان دیگر نیز از محل منابع داخلى 

شرکت عمران شهرهاى جدید به دستور آقاى طاهرخانى، 
معاون وزیر راه و شهرسازى به این پروژه اختصاص یافت.

احمدى تأکید کرد: طبق گزارش هاى موجود، پروژه خط 
مترو شهر جدید بهارستان طى 9 سال 35 درصد پیشرفت 
فیزیکى داشته در حالى که در طول یک سال گذشته نیز 
پیشرفت فیزیکى آن به میزان 35 درصد اعالم شده است 

که رقم بسیار چشمگیرى به شمار مى رود.
به گفته وى در حال حاضر تســت مذکور به طور روزانه 
انجام مى شــود و طبق برنامه ریزى صــورت گرفته تا 
شهریورماه مسیر زیادى از این خط با درزین طى خواهد 

شد.

شــهردار اصفهان گفت: بعد از گذشــت 5 ماه از افتتاح 
ورزشگاه ســهراب در منطقه 14 یکشنبه هفته جارى، 
ورزشگاه رستم در این منطقه بهره بردارى و همچنین 
ورزشــگاه امام خمینــى (ره) براى مــردم این منطقه 

کلنگ زنى مى شود. 
قدرت ا... نوروزى با اشاره به اینکه افتتاحیه هاى متعدد 
شهردارى از برنامه «هر یکشــنبه، یک افتتاح» عبور 
کرده و برخى روزهــاى دیگر هم بــه روزهاى افتتاح 
اضافه شده اســت، اظهار کرد: یک شــنبه گذشته کار 
جدیدى آغاز شــد که حرکتى نو براى اصفهان است. 
شرکت جسورانه هدهد را با اعتبارى بالغ بر 70 میلیارد 

ریال افتتاح کردیم تــا از طبقه نوآور و خالق شــهر و 
استارتاپ ها حمایت کنیم. 

وى ادامه داد: این شهر داراى جوانانى توانمند است که 
اگر زمینه کار آنها در اصفهان فراهم نشود مهاجرت به 
تهران یا به جاهاى دیگر صورت مى گیرد، نخبگان باید 
امیدوار و حمایت بشــوند تا مهاجرت معکوس را براى 

طبقه خالق در اصفهان ایجاد کنیم. 
شــهردار اصفهان تصریح کرد: براى این اقدام ردیف 
بودجه اى اختصاص دادیــم. همچنین بخش بزرگى از 
ارگ جهان نما از سال هاى اخیر در اختیار شرکت هاى 

دانش بنیان و نوپا قرار گرفته است تا حمایت شوند.

ورزشگاه رستم
 فردا افتتاح مى شود

بهره بردارى از متروى 
بهارستان؛ سال آینده 

رئیس ســازمان نظام مهندسى کشــاورزى استان 
اصفهان با بیان این که این استان دیگر ظرفیت تولید 
گندم ندارد بر لزوم توسعه کشت هاى نوآورانه و تغییر 

الگوى کشت تاکید کرد.
مهدى تقى پور در نشســت خبرى که به مناســبت 
بیستمین سالروز تأسیس ســازمان نظام مهندسى 
کشاورزى و منابع طبیعى برگزار شد، اظهار کرد: در 
استان اصفهان با مشکل باال رفتن سن کشاورزان 
و نبــود ظرفیت علمى بین آن ها رو به رو هســتیم، 
همچنین با توجه به کم آبى اســتان، دیگر ظرفیت 
کشــت هایى از جمله گندم و سایر کشت هاى آب بر 
وجود ندارد بنابراین الزم است با کمک کارشناسان 

نسبت به تغییر الگوى کشت اقدام ویژه انجام شود.
تقى پور افزود: توسعه فعالیت هایى از جمله پرورش 
دام ســبک در شرق اســتان اصفهان در سال هاى 
اخیر براى جایگزینى کشت هاى زراعى انجام شده 

است، بزرگترین مجتمع پرورش شتر مرغ در شرق 
اصفهان در حال احداث اســت، آموزش هاى الزم 
توسط بیش از دو هزار کارشناس به بهره برداران داده

 شده است.
وى درباره فارغ التحصیالن دانشــگاهى در رشــته 
کشاورزى اســتان اصفهان گفت: فارغ التحصیالن 
کشاورزى بزرگترین جامعه جویاى کار در بین سایر 
رشته ها هستند، بخش کشــاورزى بیشترین رشد 
بهره ورى نیروى انســانى را در کشور داشته است، 
تعداد دانش آموختگان کشــاورزى شــاغل در این 
بخش از سال 89 تا 94 سه درصد افزایش یافته است. 
هیچ همکارى از طــرف وزارت علوم براى پذیرش 
دانشــجو به اندازه نیاز وزارت جهادکشاورزى انجام 
نشده اســت، فارغ التحصیالن کشاورزى در استان 
اصفهان بیشترین تعداد جویاى کار را دارد و حدود 30 

درصد از آنها بیکار هستند.

استان اصفهان دیگر ظرفیت تولید گندم ندارد

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان گفت: پلیس 
راهنمایى و رانندگى استان اصفهان براى نخستین 
بار در کشور آموزش زبان اشاره ناشنوایان را در دستور 

کار خود قرار داده است.
ســرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد:  با توجه 
به وجود 13 هزار نفر ناشنوا در استان که حدود هفت 
هزار نفر آنها در کالنشهر اصفهان ساکن هستند زبان 
اشاره راهکار مناســبى براى رفع نیازهاى ارتباطى 

جامعه ناشنوایان است.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: اعتقاد ما 
این است که افراد ناشنوا باید در جامعه حضور فعال 
داشته باشند و در این مسیر پلیس راهور نیز باید بتواند 

به نیازهاى آنها با استفاده از زبان اشاره پاسخ دهد.
محمدى تصریح کــرد: ارتقاى مهــارت پلیس در 
ارتباط با ناشنوایان تسهیل کننده حضور افرادى در 
جامعه مى شود که با مشکل شنوایى روبه رو هستند 
و فراگیرى این مهارت توسط پلیس، ناشنوایان را در 

برقرارى تعامالت اجتماعى بیشتر کمک مى کند.

یادگیرى زبان اشاره توسط پلیس راهور اصفهان 

به کسانى که باید واکسن کرونا در اصفهان تزریق 
کنند، پیامک فرستاده مى شود.

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان به تحویل گرفتِن حدود 58 هزار دوز واکسن 
کرونا در روز هاى اخیر اشاره کرد و گفت: به کسانى که 
یک ماه پیش، نوبت اوِل واکسن را دریافت کرده اند و 
افراد 70 ساله به باال که تاکنون واکسن تزریق نکرده 

اند، در این نوبت، واکسن تزریق مى شود.
رضا فدایى با بیان اینکه به افرادى که باید واکســن 

دریافت کنند، پیامک ارسال مى شود، گفت: اگر در 
اوایل هفته جارى محموله جدید واکســن به استان 

برسد، با کمبود مواجه نمى شویم.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا یکسان بودن برند 
و برچسب و اسم واکسن دریافتى در نوبت اول و دوم 
مهم است یا خیر، گفت: در حال حاضر، کسانى که 
در نوبت اول، از فالن واکسن استفاده کرده اند، باید 
در نوبت دوم نیز از همان واکســن استفاده کنند، نه 

از چیز دیگر.

فراخوان تزریق واکسن کرونا با پیامک

دســتگاه هاى خدمت رســان دولتــى در اصفهان 
مى بایســت در کاهــش مصــرف برق پیشــرو

 باشند.
مدیر روابط عمومى شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با اشــاره به مصوبه هیات وزیران مبنى بر 
کاهش مصرف برق در ادارات خدمت رسان دولتى 
گفت: بر پایه این مصوبه، دستگاه ها در ساعات ادارى 
باید 50 درصد و بعد از ســاعات ادارى 90 درصد از 

مصرف برق خود را کاهش دهند.
على اکبرى با اشاره به شروع فصل گرما و باال رفتن 
میزان مصرف تاکید کرد: براى صرفه جویى و کاهش 
خاموشــى ها، همه مشــترکان خود را با الگو هاى 

صحیِح مصرف برق منطبق کنند.
وى با بیان اینکه میزان مصــرف تمام ادارات رصد 
مى شــود، گفت: اداره آموزش و پــرورش ناحیه 2 
اصفهان شــیوه نامه ها را کامال رعایت مى کند و از 

ادارات نمونه در این طرح است.
اما با اداراتى که این موضــوع را رعایت نکنند، چه 

برخوردى مى شود؟
به گفته محمدرضا نوحى، معاون هماهنگى شرکت 
برق منطقــه اى اصفهان، 40 گــروه دو نفره، تمام 
ادارات را مستمرا پایش مى کنند که در صورت رعایت 
نکردن این قانــون، بعد از تذکر و اخطــار ابتدایى، 

برقشان قطع مى شود.

معرفى اداره نمونه در مصرف برق 

معاون امور بازرگانى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان گفت: هر یک از شهروند ان اصفهان در هر هفته 
مى توانند 6 کیلوگرم مرغ با نرخ مصوب را با ارائه کارت 

ملى خرید کنند.
اسماعیل نادرى اظهار داشت: بر اســاس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار اســتان اصفهان نرخ هر کیلوگرم گوشــت 
مرغ گرم 25 هزار و 950 تومان است و غیر از این تخلف 

محسوب مى شود.
وى افزود: مرغ با نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار استان 
در بیشتر فروشگاه ها و شهرســتان ها عرضه مى شود اما 
برخى فروشگاه هاى مرغ متأسفانه همچنان گران فروشى 
مى کنند با توجه به اینکه مرغ تحت پوشش سامانه رهتاب 
بین فروشندگان مرغ توزیع مى شــود در صورت تخلف 

واحد خرده فروشى، سهمیه مرغ آن قطع مى شود.
معاون امور بازرگانى ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان با اشاره به اینکه فروشگاه هاى مرغ تنها از 

طریق سامانه رهتاب مى توانند مرغ خریدارى کنند، گفت: 
فروشــندگان متخلف که به دلیل گران فروشى، سهمیه 
مرغ آنها قطع مى شــود دیگر امکان دسترسى به سامانه 

رهتاب و ثبت سفارش ندارند.

نادرى با بیان اینکه در گشــت و بازرسى هاى یک هفته 
اخیر دسترســى بیــش از 10 واحد خرده فروشــى مرغ 
متخلف به ســامانه رهتاب قطع شــد، خاطرنشان کرد: 
فروشندگان باید مرغ را به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار 
استان بفروشند و اگر کشتارگاه یا توزیع کننده نیز در این 
زمینه تخلف مى کند، فورى به پشتیبانى سامانه رهتاب یا 
با شماره گیرى 124 بازرسى سازمان صمت، تخلفات را 

گزارش کنند تا با آنها برخورد شود.
معاون امور بازرگانى سازمان صنعت و معدن و تجارت با 
بیان اینکه اصفهان جزو معدود استان هایى است که مرغ 
با نرخ مصوب در بازار عرضه مى شود، اضافه کرد: براى 
کنترل بازار مقرر شــد مصرف کنندگان در هنگام خرید 
کارت ملى ارائه کنند که در سامانه رهتاب ثبت مى شود و 
هر فرد با ارائه کارت ملى مى تواند هفته اى 6 کیلوگرم مرغ 
بخرد و با توجه به ثبت در سیستم بیش از سهمیه امکان 

خریدارى وجود ندارد.

خرید مرغ در اصفهان با کارت ملى!

فرمانده انتظامى شهرســتان نایین در شرق استان 
اصفهان از کشــف بیش از 112 کیلو حشــیش در 
بازرسى از یک دستگاه خودروى سوارى پژو در این 

خطه خبر داد.
سرگرد هادى کیان مهر گفت: ماموران انتظامى نایین 
و پلیس تکاورى اصفهان حین کنترل نامحســوس 
یکى از مســیرهاى فرعى این شهرســتان به یک 

خودروى سوارى پژو 405 مشــکوك شدند و آن را 
متوقف کردند. در بازرســى از این خودرو 112 کیلو 
و 750 گرم حشیش که در صندوق عقب پژو جاساز 

شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان نایین ادامه داد: در این 
خصوص یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضایى تحویل داده شد.

112 کیلوگرم حشیش در نایین کشف شد

منتخبان مردم اصفهان در ششمین دوره شوراى اسالمى 
در واکنش بــه گمانه زنى ها و خبرســازى ها در رابطه با 
تصمیماتى نظیر انتصابات و تحوالت آتى، این اخبار را 

فاقد وجاهت عنوان کردند.
با انتخاب اعضاى 13 نفره شوراى اسالمى شهر اصفهان 
در دوره ششم، طى روزهاى گذشته اخبارى درباره حضور 
برخى چهره ها و مدیران در سمت هاى مختلف شهردارى 

اصفهان و همچنین تغییرات احتمالى آینده در شهردارى 
اصفهان، در فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شد؛ این موضوع باعث شــد منتخبان مردم اصفهان در 
شوراى شهر اصفهان نسبت به این موضوع واکنش نشان 

دهند و آن را فاقد ارزش و وجاهت عنوان کنند.
در بیانیه منتخبان ششــمین دوره شوراى اسالمى شهر 
اصفهان آمده اســت: 13 عضو منتخب مردم با هرآنچه 

آرامش شهر و کارکنان خدوم شــهردارى را خدشه دار 
کند مخالف هستند. به همین منظور تاکید مى شود که  تا 
استقرار رسمى منتخبان ششمین دوره شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان، مرجع اصلى اطالع رسانى تصمیمات و 
اقدامات صفحه رسمى مجمع نیروهاى انقالب اصفهان 
و مواضع رسمى اتخاذ شده از سوى سخنگوى منتخبان 

است.

واکنش منتخبان شوراى شهر به گمانه زنى ها درباره تحوالت شهردارى

بار دیگر سخن از انتقال آب از ســد ونک سولگان به دشت 
رفسنجان براى تعادل بخشــى باغ هاى پسته با چراغ سبز 
محیط زیست به گوش مى رســد. دولتى که با شعار محیط 
زیست بر روى کار آمد اکنون در واپسین روزهاى پایان دوره 
خود براى نابودى آب هاى یک منطقه با وجود خشکسالى و 

بى آبى به میدان آمده است.
آب انتقالى این طرح از حوالى روستاى ونک سمیرم اصفهان 
به حوضه مورد مذکور وارد مى شود و این در حالى است که 
کشــاورزان و باغداران شهرستان ســمیرم به دلیل بى آبى 
خسارت هاى بسیارى را متحمل شــده اند و آبى براى رونق 
کشاورزى ندارند. نمایندگان اصفهان و خوزستان با اطالع 
از جلساتى در خصوص راه اندازى این طرح و با اعمال نفوذ 
معاون اول رئیس جمهور وقت، سریع واکنش نشان دادند و 
طى نامه اى به رئیس جمهور خواستار تذکر به رئیس سازمان 

محیط زیست کشور براى توقف آن شدند.
عباس مقتدایى در گفت وگو با مهر در خصوص این طرح و 
تالش براى توقف آن اظهار داشت: گالیه هاى مردم اصفهان 
را نسبت به انتقال آب از ونک- ســولگان و سرشاخه هاى 
رود کارون به دشت هاى رفسنجان به وزیر نیرو در مجلس 

شوراى اسالمى انتقال دادم.
وى افزود: نامه اى را با امضا نمایندگان اصفهان و خوزستان به 

رئیس جمهور ارسال کردیم که به رئیس محیط زیست کشور 
تذکر جدى دهد و در مجلس نیز بــا معاون پارلمانى رئیس 
جمهور هشدار دادیم که جلســات انتقال آب از اصفهان به 

رفسنجان را متوقف کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطر نشــان کرد: مردم 
اصفهان به هیچ وجه نمى پذیرند که آقاى جهانگیرى با اعمال 
نفوذ خود آب اصفهان را دوباره به منطقه دیگرى ببرد و تالش 
بیهوده نکنند که مسائل زیست محیطى و قانون باید رعایت 

شود و در برابر آن محکم ایستاده ایم.
نماینده مردم سمیرم نیز با بیان اینکه این طرح باعث بحران 
محیط زیســتى در کشــور، بیکارى، مهاجرت و صدمه به 
استان هاى ذینفع و تبعات اجتماعى مى شود، گفت: این طرح 
با 675 کیلومتر خط انتقال و 67 کیلومتر مســیر تونل از زیر 
شهرستان سمیرم که چند سالى است با خشکسالى ها دست 
و پنجه نرم مى کند و آبى براى چشمه هاى آن باقى نمانده، 
عبور مى کند. اصغر سلیمى ادامه داد: تفکرات کشاورزى در 
تصمیمات محیط زیســتى جایى ندارد و فاجعه آمیز است و 
حتى اگر دید کشاورزى هم وجود داشته باشد، نباید بین سیب 
سمیرم و پسته رفسنجان تفاوت قائل شوند. بحران بى آبى و 
خشکسالى چندسالى است که شهرستان سمیرم را تهدید و 
باعث خشکیدن درختان سیب که چهره بین المللى دارند شده 

است. نماینده مردم ســمیرم در مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه این پروژه باعث مهاجرت مردم ساکن شهرستان 
سمیرم در ازاى شاداب تر شدن درختان پسته تا 700 کیلومتر 
آن طرف تر مى شود، گفت: منابع محیط زیستى و آبى متعلق 
به همه مردم کشور اســت و باید تالش کرد آسیبى به آن 

نرسانیم و بر سر آن معامله نکنیم.
وى تاکید کرد: از تمام ظرفیت هاى قانونى براى جلوگیرى 
از این طرح غیر علمى، اقتصادى و ضد محیط زیســتى با 
همراهى سایر نمایندگان استفاده خواهم کرد؛ و خطاب به 
دولت مى گویم که حل مشــکالت پیشکش اما مشکلى به 

مشکالت نیافزایید.
همه کارشناسان معتقدند که براى حل مشکالت کم آبى در 
تمامى مناطق نمى توان یک نسخه واحد پیچید، بنابراین شاید 
با انجام چنین اقداماتى وضعیت رفسنجان و دریاچه ارومیه تا 
حدودى بهبود یابد اما اجراى این طرح در شرایطى که سمیرم 
با مشکالت جدى روبرو اســت، اقدام شایسته و صحیحى 
نیست و این در حالى اســت که در دولت قبلى و مسئوالن 
مربوطه این پروژه را متوقف کرده بودند. بنابراین با وجود علم 
به خشکسالى اصفهان به ویژه در شهرستان هاى آن صرفًا 
با هدف سود بیشــتر و رانت نباید منفعت یک عده را در نظر 

گرفت و سایر مردم از منابع طبیعى بى بهره باشند.

نمایندگان اصفهان و خوزستان در مجلس به رئیس جمهور اعتراض کردند

چراغ سبز انتقال آب اصفهان
 به رفسنجان
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پس از رویا میرعلمى، حمیدرضا آذرنگ و نازنین فراهانى، بیژن بنفشه خواه نیز به «مستوران» 
پیوست.

ســریال تاریخى «مســتوران» به کارگردانى ســیدجمال ســیدحاتمى و 
تهیه کنندگى عطا پناهى در حال ســاخت است. پیش از این 

رویا میرعلمــى، حمیدرضا آذرنــگ و نازنین فراهانى 
مقابل دوربین این ســریال قرار گرفته اند و اکنون 

بیژن بنفشه خواه نیز به آن ها پیوسته است.
فصل اول این سریال که برگرفته از قصه هاى 

کهن ایرانى اســت در 26 قســمت تولید 
خواهد شــد. این ســریال محصول 
ســازمان هنرى رســانه اى اوج و 
مجرى طرح آن استودیو بادبان 
است که براى پخش از یکى 
از شبکه هاى صداوسیما 

ساخته مى شود.

زهیر یارى بازیگر سینما و تلویزیون از حضور در سریال «جزیره» 
به کارگردانى سیروس مقدم که براى پخش در پلتفرم فیلیمو آماده 

مى شود، خبر داد.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره فعالیت هاى اخیر خود گفت: هم 
اکنون مشغول بازى در ســریال «جزیره» به کارگردانى سیروس 
مقدم هستم. بازى من از اول اردیبهشت در این سریال آغاز شده و 

تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.
فیلمبردارى «جزیره» جدیدترین ساخته سیروس مقدم خالق آثار 

مطرحى همچون «پایتخت» با فیلمنامه اى از على طالب آبادى در 
جزیره کیش ادامه دارد و به زودى از فیلیمو پخش مى شود.

این سریال به تهیه کنندگى منوچهر محمدى و امیرحسین حیدرى 
ساخته مى شــود و پیش از این حضور محمدرضا فروتن، هنگامه 
قاضیانى، میترا حجار، امیر مقاره، غزل شــاکرى و حسام منظور 
در این سریال قطعى شــده و دیگر بازیگران این سریال به زودى 

معرفى مى شوند.
یارى  با بیان اینکه یک فیلم ســینمایى را آماده پخش و در نوبت 

اکران دارد، عنوان کرد: این روزها فیلم سینمایى «بى همه چیز» 
به کارگردانى محسن قرایى را در نوبت اکران دارم که در این فیلم 
سینمایى در کنار بازیگرانى همچون پرویز پرستویى، هدیه تهرانى، 
هادى حجازى فر، باران کوثرى، مهتاب نصیرپور، پدرام شریفى، 
الله مرزبان، بابک کریمى، فرید سجادى حسینى و… بازى کرده ام.
یارى در بخش دیگر صحبت هاى خود درباره تازه ترین پروژه هاى 
تلویزیونى خود توضیح داد: ســریال «ایراندخت» به کارگردانى 
محمدرضــا ورزى و تهیه کنندگى مصطفى شــریفى آخرین کار 

تلویزیونى من بود. البته پیشنهادهاى بازى در تلویزیون وجود دارد، 
اما به دلیل اینکه فیلمنامه آن ها را نپسندیدم عالقه اى به حضور در 

آن ها نداشتم.
بازیگر ســریال «جزیره» در پایان درباره تولیدات شبکه نمایش 
خانگى نیز چنین توضیح داد: به نظر من شبکه نمایش خانگى فضاى 
خوبى در حوزه سریال سازى است، زیرا هم تولید رونق مى یابد و هم 
به دلیل ممیزى کمترى که در این حوزه وجود دارد فضا براى ساخت 

کارهاى جذاب ترى ایجاد شده است.

در نشست ســریال «زیرخاکى 2» به تمایل تلویزیون 
نسبت به ساخت سرى جدید در ماه رمضان آینده اشاره 
و در عین حال از چالش هاى پیش روى سازندگان براى 

ساخت فصل جدید صحبت شد. 
در این نشســت رضا نصیرى نیا، تهیــه کننده درباره 
ساخت ســریال «زیرخاکى 3» گفت: پیشنهاد رسمى 
ساخت فصل سوم را در جلســه اى براى پخش در ماه 
رمضان سال آینده به من ارائه دادند. مشکالت مختلفى 
پیش رو هســت و من یک ماه وقت براى بررسى این 
موضوع خواستم که ببینم مى شود فصل سوم را ساخت 
و آیا به ماه مبارك مى رسد یا خیر. هنوز به نتیجه قطعى 
نرسیدیم و قرار شد تا پایان تیر ماه به سیمافیلم اعالم 

کنیم که مى توانیم این کار را انجام دهیم یا نه.
جلیل سامان نویســنده و کارگردان هم درباره ساخت 
فصل ســوم «زیرخاکى» اظهار کرد: نظر من و آقاى 
نصیرى نیا فرقى ندارد. به ســاخت ادامه سریال تمایل 
داریم اما تعهدى به سازمان صداوسیما نداریم. سازمان 
از قبل چیدمانى براى این کار نداشته است. باید بررسى 
شود و بستگى به شــرایط دارد. صمن اینکه قصه باید 
گلویم را بگیرد و بگوید انجامش بــده؛ نه اینکه صرفا 
سازمان صداوسیما بگوید. اگر این اتفاق بیفتد ان شاءا... 

ادامه مى دهیم.
در بخش دیگر نشست، نصیرى نیا درباره حضور هادى 
حجازى فر در فصل سوم ســریال هم توضیح داد: باید 

ببینیم  برنامه ایشان به چه شکلى اســت و سریال در 
حال ساختشان چه زمان تمام مى شود و ما کى شروع 
مى کنیم. هر زمانى شــرایط حضور را داشته باشند و 
دوست داشته باشند بیایند، ما هم استقبال مى کنیم و 

لذت مى بریم.
جلیل سامان هم گفت: اگر بخواهم فصل 3 را بنویسم 
باید بر اساس شرایط موجود بنویســم. در زمان پیش 
تولید، آقاى حجازى فر نتوانستند بیایند و مجبور شدم 
چیز دیگرى بنویسم. قرار بود فریبزر باغبیشه برود خانه 
فرهاد. خانه و سایل را تهیه کردیم و بعد دیدیم بازیگر 

را نداریم.
او تصریح کرد: برایم چالش بود که بدون شــخصیت 

فرهاد (با بازى حجازى فر) چکار کنم. ســعى کردم از 
نبودش نهایت استفاده را کنم و داستان را بنویسم.

سامان در عین حال درباره ویژگى هاى شخصیت فریبزر 
باغبیشه با بازى پژمان جمشیدى گفت: این کاراکتر انقدر 
پتانسیل دارد که به هر سمت و سویى برود حرفى براى 
گفتن دارد. به سمت اسرا، به سمت فتح خرمشهر و به هر 

سمتى که برود مى توان به آن پرداخت.
او درباره تحول شــخصیت فریبرز در قصه در صورت 
ساخت فصل سوم عنوان کرد: فریبرز اگر متحول شود 
باید دســت از گنج خواهى بردارد و تحول او در همین 
حد است. او قرار نیســت تبدیل شود به شخصیتى که 
آرپى جى بردارد و انقالبى شــود وگرنــه دیگر فریبرز 

باغبیشه نیست.
نصیرى نیا یکى دیگر از نگرانى هاى ســاخت سریال 
«زیرخاکى 3» را، قراردادهاى بازیگران با پروژه هاى 
دیگر دانست. او در این زمینه عنوان کرد: از چالش هاى 
ما براى فصل سوم هم فشار آنتن است. پژمان به دلیل 
درجه یک بودن خواهان زیاد دارد و قراردادهاى بعد از 
ما را هم بســته بود و این باعث دلهره مى شود. بیش از 
این هم نمى توانســتیم ادامه دهیم چون همه دوستان 
قرارداد داشتند. در همین شــرایط اما همگى همراهى 
کردند و یک روز خانم صامتى زیر سرم رفتند به خاطر 
وضعیت سالمتى اما بعد از چند ســاعت دوباره به کار 

برگشت.

فرهاد اصالنى، شــهرام حقیقت دوست، 
مهران غفوریان و ارژنــگ امیرفضلى از 
بازیگران ســریال جدید داوود میرباقرى 

هستند.
داوود میرباقرى از دى 99 تصویربردارى 
سریال «سلمان فارســى» را آغاز کرده و 
پیش بینى شده اســت که احتماال ساخت 
آن حدود پنج ســال زمان ببرد. او در این 
پروژه با بازیگران بسیارى همکارى کرده 

و خواهد کرد.
در این میــان بازى ارژنــگ امیرفضلى و 
مهران غفوریــان در این ســریال تجربه 
متفاوتى براى آن ها خواهــد بود. ارژنگ 
امیرفضلى که به عنوان بازیگر آثار کمدى 
شناخته مى شود، تا به حال در سریال «تبریز 
در مه» نقش شخصیت «خواجه یعقوب» را 
بازى کرده، اما این تنها تجربه حضور او در 
یک سریال تاریخى جدى است و چندان در 

یادها نمانده است.
مهران غفوریــان نیز ماننــد امیرفضلى، 
بیشــتر با نقش ها و آثار کمــدى در ذهن 
مردم مانده و تا به حال سریال تاریخى بازى 
نکرده است. البته این تجربه قرار بود خیلى 
زودتر از این ها، در ســریال «ماه تى تى» 
میرباقرى رقم بخورد، اما ساخت این پروژه 
ناتمام ماند و در نهایت متوقف شد. باید دید 
غفوریان که امســال با حضور متفاوتش 
در ســریال «قورباغه» همــه را غافلگیر 

کرد، در سریال «سلمان فارسى» چه 
عملکردى خواهد داشت.

زهیر یارى 
هم 
به «جزیره» 
رسید

حضور 2 بازیگر 
مشهور آثار کمدى در 

«سلمان فارسى»

مصدومیت «هریسون فورد» 
سر صحنه فیلم «ایندیانا جونز 5»

هریسون فورد ستاره 78 ساله سینما سر صحنه فیلم «ایندیانا جونز 5» دچار حادثه شد. این ستاره کهنه کار سینماى 
جهان از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگى شد اما  شدت این مصدومیت در حال حاضر نامشخص است.

بنا به اعالم سخنگوى کمپانى دیزنى، هریسون فورد تا بررسى روند درمان از فیلمبردارى فیلم کنار رفته است. با 
وجود مصدومیت فورد، مراحل فیلمبردارى «ایندیانا جونز 5» دچار وقفه نمى شود.

تولید «ایندیانا جونز 5» به کارگردانى جیمز منگولد اوایل ماه جارى میالدى در بریتانیا آغاز شده است. جزییات 
مربوط به قصه پنجمین قسمت این فرنشایز مشهور سینمایى اعالم نشده است.

مدس میکلسن و  فیبى والر-بریج دو تا از بازیگرهاى شناخته سینما و تلویزیون هستند که در «ایندیانا جونز 5» در 
کنار هریسون فورد ایفاى نقش مى کنند.

جان ویلیامز آهنگساز اسطوره اى نیز براى ســاخت موسیقى به این قسمت مجموعه فیلم هاى «ایندیانا جونز» 
برگشته است.

قسمت پنجم «ایندیانا جونز» قرار است سال 2022 به نمایش در بیاید. فورد 78 ساله آخرین بار در سال 2008 با 
فیلم ”ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه کریستال“ نقش جونز را بازى کرده است.

بیژن بنفشه خواه به 
«مستوران» پیوست عکسى از گریم و لباس گوهر خیراندیش، 

در سریال «آهوى من مارال»، منتشر شد. 
او در این مجموعه تلویزیونى که در شبکه 
نمایش خانگى پخش خواهد شد، در نقش 
شکوه السلطنه، همسر ناصرالدین شاه ایفاى 

نقش خواهد کرد.
شکوه السلطنه، همسر عقدى ناصرالدین شاه 
و مادر مظفرالدین شاه بود. او از زنان مقتدر 
دربار ناصرالدین شــاه بود و خدمه اندرون 
او، هریک صاحب نفــوذ بودند. او گرچه در 
اندرون ناصرى در تهــران زندگى مى کرد، 
اما بر امور دربار ولیعهد (مظفرالدین میرزا) 
در تبریز، نظارتى ویژه داشت. شکوه السلطنه 

پیش از به تخت نشستن پسرش، در 55 سالگى، بر اثر بیمارى آنفلونزا، درگذشت.
«آهوى من مارال» به کارگردانى مهرداد غفارزاده و تهیه کنندگى ســعید خندق آبادى و بهروز 
خوش رزم تولید مى شـود. حسن معجونى، ترالن پروانه، الهام کردا، علیرضا آرا، جواد یحیوى، 

فریبا کوثرى، علیرضا کمالى، لیال بلوکات و شبنم مقدمى، از بازیگران این سریال هستند. 
در خالصه داستان این سریال آمده است؛ «ناصرالدین شاه، دست به ماشه برده تا آهویى صید کند 
که آهو چشمى، چون باد از راه رسیده و چون برق مى گذرد و به دنبالش، حال سلطان صاحبقران 

مى شود حال صیدى که در دام مانده باشد ...»

گوهر خیراندیش
زن «ناصرالدین شاه» مى شود

اما و اگرهاى 
ساخت 

«زیرخاکى 3» 

تهیه کننده برنامه تلویزیونى محاکات که فصل دوم آن روى آنتن شــبکه دو رفته اســت، از برگزارى 
جشنواره قصه گویى در شب یلداى 1400 با محوریت این برنامه خبر داد.

در همین ارتباط، جواد فرحانى تهیه کننده برنامه «محاکات» درباره دالیل ادامه تولید و پخش این برنامه 
گفت: «محاکات» از همان ابتدا هم براى تولید و پخش در 100 قسمت طراحى شده بود؛ نیمى از این 

قسمت ها روى آنتن رفته است و حاال شاهد ادامه پخش آن هستیم. 
وى تصریح کرد: از این جنس برنامه زیاد ساخته شده و چیزى نیست که بگوییم ما آن را ابداع کرده ایم. 
هر چند ما شکل دیگرى از آن را تعریف کردیم. مثًال به خاطر شرایط کرونا توانستیم تماشاچیان را به 
صورت آنالین به استودیو بیاوریم که پیش از این در تلویزیون سابقه نداشت یا استفاده از سه کارشناس 
براى محک زدن حکایت هاى محاکات هم مى تواند در قالب همان ریســک تعریف شود که با تالش 
عوامل تولید و اجراى خوب و سنجیده آقاى منصور ضابطیان، بُعد خالقانه آن جلوه بیشترى پیدا مى کند.
وى در ادامه افزود: سابقه دوستى من با منصور ضابطیان و محمد صوفى(کارگردان محاکات) به سال 76 
و دوران دانشجویى مى رسد. البته قرار بود با منصور ضابطیان برنامه دیگرى را در شبکه نسیم تولید کنیم 
که به سرانجام نرسید. حضور او به عنوان مجرى پیشنهاد من بود و خدا را شکر نتیجه مثبتى هم داشت.

فرحانى اظهار کرد: ما گزینه هاى دیگرى هم به عنوان داور داشــتیم، اما با مشورت دوستان و در نظر 
گرفتن شرایط مختلف به آقایان رسول نجفیان، امیرشهاب رضویان و خانم فلورا سام رسیدیم که در کنار 

یک داور مهمان ترکیب مناسبى را تشکیل دادند.
شــبکه دو داریم قرار اســت برنامه، وى  گفــت: بــا تعامــل خوبــى کــه با 

سراســرى روى آنتــن برود.این چهارشنبه  و پنج شــنبه ها بعد از اخبار 
ســاعت هاى پربیننــده ایــن ســاعت حداقل در فصل تابستان از 

«محــاکات» در شــب یلداى شبکه محسوب مى شــود. پایان 
همزمان با پخش این برنامه 1400 خواهد بود و قرار است که 
جشــنواره قصه گویى جذاب و با همکارى شبکه دو سیما یک 

هم در شب یلدا خواهد بود.داشته باشیم که اختتامیه آن 

ز

به

شرایط مختلف به آقایان رسول نجفیان، امیرشهاب رضویان و خانم فلورا سام رسیدیم که در کنار 
 مهمان ترکیب مناسبى را تشکیل دادند.

شــبکه دو داریم قرار اســت برنامه، ـت: بــا تعامــل خوبــى کــه با 
سراســرى روى آنتــن برود.این به  و پنج شــنبه ها بعد از اخبار 
ســاعت هاى پربیننــده ایــن ت حداقل در فصل تابستان از

«محــاکات» در شــب یلداى حسوب مى شــود. پایان 
همزمان با پخش این برنامه واهد بود و قرار است که 
جشــنواره قصه گویى جذاب ارى شبکه دو سیما یک 

هم در شب یلدا خواهد بود.شیم که اختتامیه آن

ماجراى حضور ضابطیان در «محاکات»
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ادعاى سایت ترانسفر مارکت؛

پیشنهاد سپاهان به ستاره اسبق بارسلونا و رم
آنطور که ســایت ترانســفر مارکت ادعا کرده، مدیران باشگاه 

سپاهان براى جذب بویان کرکیچ وارد عمل شده اند.
على رغم اینکه سال گذشــته قانون منع جذب بازیکنان و 
مربیان خارجى وضع شــد، با حضور اعضاى جدید در 
فدراسیون فوتبال و صحبت هایى که عزیزى 
خادم در یکى از مصاحبه هاى خود انجام 
داد، این قانون البته با در نظر گرفتن 
تعهداتى که باشگاه هاى ایرانى 
بایــد به آن عمــل کنند تا 
اجازه جذب بازیکن 
به آنها داده 

شد.شود، برداشــته خواهد 
خــادم در پس از چراغ ســبز عزیزى 

و مربیــان مورد آزاد شــدن جذب بازیکنان 
سپاهان خارجى، یکى از رســانه هاى چک از  عالقه 

براى جذب مارتین هاچک هافبک سابق اسپارتاپراگ نوشت و 
حاال وب سایت معتبر ترانســفر مارکت از پیشنهاد سپاهانى ها 

براى جذب بویان کرکیچ بازیکن اســبق بارسلونا پرده بردارى 
کرده است.

کرکیچ که از آکادمى الماسیا به تیم اصلى بارسلونا رسید، به دلیل 
ترافیک شدید و بازیکنان باکیفیتى که در بخش هجومى آبى و 
انارى ها وجود داشت، در سال 2011 و پس از چهار سال حضور 
در تیم بزرگساالن بارسلونا تصمیم به جدایى گرفت و دو فصل 
در رم بازى کرد. این بازیکن که توانایى بازى در پست وینگر چپ 
و راســت را به صورت تخصصى دارد، در ادامه دوران حرفه اى 
خود براى میالن، آژاکس، استوك سیتى، ماینتس و آالوز بازى 
کرده و آخرین تیم او مونترال کانادا بوده که در لیگ برتر فوتبال 
آمریکا بازى مى کند و با توجه بــه روندى که دوران حرفه اى او 
داشته، حضورش در ایران و بازى در باشــگاهى نظیر سپاهان 
که به قراردادهایى که امضا مى کند، پایبند اســت، دور از انتظار 

نخواهد بود.
کرکیچ که به تازگى وارد چهارمین دهه زندگى خود شده، طبق 
ادعاى سایت ترانسفر حاال با پیشــنهادى از سوى ایران مواجه 
شده و البته همین سایت احتمال این انتقال را 45 درصد برآورد 

کرده است.
ارزشى که ســایت ترانســفر مارکت براى کرکیچ درنظر گرفته 
چیزى در حدود 800 هزار دالر است. این بازیکن در حال حاضر 
بدون تیم است و باید دید چه واکنشى به پیشنهاد سپاهان خواهد 

داشت.
طالیى پوشان اصفهانى در فصل جارى با محرم نویدکیا مدعى 
اصلى قهرمانى در کنار پرسپولیس هستند و مدیران تیم با توجه 
به اینکه سال آینده باید در رقابت هاى آسیایى نیز حضور داشته 

باشند، به دنبال تقویت تیم هستند.
در حال حاضر استنلى کى روش و گئورگى ولسیانى دو بازیکن 
خارجى سپاهان هستند که در پایان فصل قراردادشان به اتمام 
خواهد رسید. آنچه مسلم است با برچیده شدن قانون منع جذب 
بازیکنان و مربیان خارجى، باید در انتظار تابستان داغى پیرامون 
باشگاه هاى ایرانى باشــیم و حاال یکى از پراهمیت ترین هایش 
توسط سایت ترانسفر مارکت رونمایى شده و باید دید آیا دست 
سرنوشت ستاره اسبق بارسلونا را که مهاجمى سریع و تکنیکى به 

شمار مى رود، به ایران مى رساند یا خیر.

ادعاى سایت ترانسفر مارکت؛

پیشنهاد سپاهان به ستاره اسبق با
آنطور که ســایت ترانســفر مارکت ادعا کرده، مدیران باشگاه 

سپاهان براى جذب بویان کرکیچ وارد عمل شده اند.
على رغم اینکه سال گذشــته قانون منع جذب بازیکنان و 
مربیان خارجى وضع شــد، با حضور اعضاىجدید در 
فوتبال و صحبت هایى که عزیزى فدراسیون
از مصاحبه هاى خود انجام خادم در یکى

داد، این قانون البته با در نظر گرفتن 
تعهداتى که باشگاه هاى ایرانى 
بایــد به آن عمــل کنند تا 
اجازه جذب بازیکن 
به آنها داده 

شد.شود، برداشــته خواهد 
خــادم در پس از چراغ ســبز عزیزى 

و مربیــان مورد آزاد شــدن جذب بازیکنان 
سپاهانخارجى، یکى از رســانه هاى چک از عالقه 

براى جذب مارتین هاچک هافبک سابق اسپارتاپراگ نوشت و 
حاال وب سایت معتبر ترانســفر مارکت از پیشنهاد سپاهانى ها 

براى جذب بویان کرکیچ بازیکن اســبق بارسلونا پرده بردارى
کرده است.

کرکیچ که از آکادمى الماسیا به تیم اصلى بارسلونا رسید، به دلیل
ترافیک شدید و بازیکنان باکیفیتى که در بخش هجومى آبىو
سال2011 وپس از چهار سال حضو 1انارى ها وجود داشت، در
فصل در تیم بزرگساالن بارسلونا تصمیم به جدایى گرفت و دو
در رم بازى کرد. این بازیکن که توانایى بازى در پست وینگر چپ
و راســت را به صورت تخصصى دارد، در ادامه دوران حرفه اى
خود براى میالن، آژاکس، استوك سیتى، ماینتس و آالوز بازى
کرده و آخرین تیم او مونترال کانادا بوده که در لیگ برتر فوتبال
آمریکا بازى مى کند و با توجه بــه روندى که دوران حرفه اى او
داشته، حضورش در ایران و بازى در باشــگاهى نظیر سپاهان
که به قراردادهایى که امضا مى کند، پایبند اســت، دور از انتظا

نخواهد بود.
وارد چهارمین دهه زندگى خود شده، طبق کرکیچکه به تازگى
ادعاى سایت ترانسفر حاال با پیشــنهادى از سوى ایران مواجه
5شده و البته همین سایت احتمال این انتقال را 45 درصد برآورد

طبق اعالم رســانه هاى پرتغالى در روز هاى اخیر موضوع انتقال 
«پیام نیازمند» از سپاهان به باشــگاه پورتیموننزه پرتغال خیلى 
پررنگ شده است. رسانه پرتغالى آبوال در همین راستا اعالم کرد: 
قرارداد نیازمند سه ساله و بند فسخ این بازیکن 20 میلیون یورو 
گزارش شده است. گلر 26 ساله طالیى پوشان، به دنبال جایگاه 
بهترى در تیم ملى فوتبال است؛ به همین علت بعید نیست که 
به واسطه لژیونر شدن براى رسیدن به قفس تورى دروازه تیم 

ملى تالش کند.
در روز هاى اخیر از گوشه و کنار شــایعه مذاکره سپاهان براى 
انتخاب گلر فصل بعد به گوش مى رسد که در میان گزینه هاى 
مطرح شده، نام رشــید مظاهرى و علیرضا حقیقى پررنگ تر به 

گوش مى رسد.
مظاهرى از نظر آمادگى بدنى و فرصت بازى در استقالل مشکلى 
ندارد، اما مشکل پرداختى ها و اختالف با مدیران باشگاه باعث شده او 
به باشگاه استقالل هشدار بدهد. از سوى دیگر گلر آبى پوشان نیم نگاهى 
هم به دروازه تیم ملى داشــت، اما وقتى متوجه شــد در لیســت چهار 
دروازه بان تیم ملى جایى ندارد به این فکر افتاده است که به جایى برود که 

راحت تر دستمزدش را دریافت کند.
مظاهرى در لیست تیمش مقابل پدیده در روز 31 خرداد سال جارى جایى 
نداشت. گلر 32 ساله استقالل که سابقه بازى در ذوب آهن را دارد، به همین 
علت با جو شهر اصفهان آشــنایى زیادى دارد و به نظر مى رسد از شانس 

بیشترى براى رسیدن به قفس تورى زردپوشان اصفهانى برخوردار باشد.
پیش از شروع لیگ بیستم تصور مى شــد علیرضا حقیقى گلر بى رقیب گل گهر 
سیرجان باشد، اما وى در دو مقطع مختلف از ترکیب اصلى تیمش دور ماند. بعضى 
بررسى ها حاکى از آن است که فیروزه اى پوشان سیرجانى در پنجره نقل و انتقاالتى 
نیم فصل به دنبال خرید گلر بودند. با این اوصاف حقیقى دلش مى خواهد سال بعد در 
تیم بزرگ ترى به میدان برود. او که تجربه حضور در جام جهانى، پرسپولیس و گل گهر 

سیرجان را دارد مى تواند در 33 سالگى گزینه مناسبى براى سپاهان باشد.
حضور حقیقى براى طالیى پوشان مى تواند امکان چانه زنى مالى در مذاکرات عقد قرارداد 
و از طرفى بُرد تبلیغى مناسبى داشته باشد. بررسى ها حاکى از آن است که گل گهر سیرجان 

هم مشکلى براى انتقال وى به سپاهان ندارد.

طبق اعالم رســانه هاى پرتغالى در روز هاى اخیر موضوع
«پیام نیازمند» از سپاهان به باشــگاه پورتیموننزه پرتغال
پررنگ شده است. رسانه پرتغالى آبوال در همین راستا اعال
قرارداد نیازمند سه ساله و بند فسخ این بازیکن 20 میلیو
6گزارش شده است. گلر 26 ساله طالیى پوشان، به دنبال
بهترى در تیم ملى فوتبال است؛ به همین علت بعید نیس
به واسطه لژیونر شدن براى رسیدن به قفس تورى درو

ملى تالش کند.
در روز هاى اخیر از گوشه و کنار شــایعه مذاکره سپاهان
انتخاب گلر فصل بعد به گوش مى رسد که در میان گزین

مطرح شده، نام رشــید مظاهرى و علیرضا حقیقى پررنگ
گوش مى رسد.

مظاهرى از نظر آمادگى بدنى و فرصت بازى در استقالل م
ندارد، اما مشکل پرداختى ها و اختالف با مدیران باشگاه باعث
به باشگاه استقالل هشدار بدهد. از سوى دیگر گلر آبى پوشان نیم
هم به دروازه تیم ملى داشــت، اما وقتى متوجه شــد در لیســت
دروازه بان تیم ملى جایى ندارد به این فکر افتاده است که به جایىب

راحت تر دستمزدش را دریافت کند.
1مظاهرى در لیست تیمش مقابل پدیده در روز 31 خرداد سال جارى
2نداشت. گلر 32 ساله استقالل که سابقه بازى در ذوب آهن را دارد، به
علت با جو شهر اصفهان آشــنایى زیادى دارد و به نظر مى رسد از
ب بیشترى براى رسیدن به قفس تورى زردپوشان اصفهانى برخوردار
پیش از شروع لیگ بیستم تصور مى شــد علیرضا حقیقى گلر بى رقیب گ
دو مقطعمختلف از ترکیب اصلىتیمش دور ماند. سیرجانباشد، اما وى در
بررسى ها حاکى از آن است که فیروزه اى پوشان سیرجانى در پنجره نقل و انت
ایناوصاف حقیقىدلشمى خواهد سال نیمفصلبه دنبال خرید گلر بودند. با
تیم بزرگ ترىبه میدان برود. او که تجربه حضوردر جام جهانى، پرسپولیس وگ

3سیرجان را دارد مى تواند در 33 سالگى گزینه مناسبى براى سپاهان باشد.
حضور حقیقى براى طالیى پوشانمى تواند امکان چانه زنى مالى در مذاکراتعقد
و از طرفى بُرد تبلیغى مناسبى داشته باشد. بررسى ها حاکى از آناست که گل گهر س

هم مشکلى براى انتقال وى به سپاهان ندارد.

2 گزینه
 احتمالى سپاهان
 براى جانشینى 
نیازمند

در سال هاى اخیر مواردى از حمله به اتوبوس را دنیاى 
فوتبال شاهد بوده ایم که حکم هیچ کدام حتى نزدیک 
به حکمى پس از اعــالم حکم کمیتــه انضباطى در 
مورد پرتاب نارنجک به اتوبوس پرسپولیس در مسیر 
ورزشگاه فوالدشــهر براى دیدار با ذوب آهن، شک و 

شبهه هایى در این زمینه به وجود آمده است.
کمیته انضباطى، دو نفرى کــه این اقدام را انجام داده 
بود را 2 سال از حضور در ورزشگاه ها محروم کرد، در 
حالى که این دو نفر اصًال نزدیک ورزشگاه هم نبودند و 
همچنین باید خسارت اتوبوس را هم بپردازند. در همین 
حال هیچ محرومیتى شامل حال باشگاه هاى اصفهانى 
ســپاهان یا ذوب آهن نشــد، چرا که این افراد نگفتند 

هوادار کدام تیم بوده اند.
براى بررســى این موضوع دو مورد حمله به اتوبوس 
تیم هاى فوتبال در سال هاى اخیر را مورد بررسى قرار 
مى دهیم و مى بینیم که چه حکمى براى این آشوب ها 

صادر شده است.
1- نوزدهــم آوریل 2017 در دیدار برگشــت مرحله 
یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان اروپا بین دورتموند و 

موناکو، بازیکنان تیم آلمانى در حال عزیمت به ورزشگاه 
لوئى دوم موناکو بودند که مورد حمله فردى قرار گرفتند. 
بازیکنان دورتموند از این اتفاق شــوکه شده بودند و 
مارك بارترا مدافع اسپانیایى شان زخمى هم شد تا روانه 
بیمارستان شود. بعداً مشخص شد فرد مهاجم «سرگئى 
ونرگلد» نام دارد و اصالتًا روســى است. این مرد با سه 
بمب دست ساز به اتوبوس دورتموند حمله کرد و بعد از 
دستگیرى اعتراف کرد تصمیم داشته با این حرکت از 
خرید سهام باشگاه دورتموند چند میلیون دالر سود کند. 
بعد از برگزارى دادگاه، این رفتــار ونرگلد با وجود این 
که با انگیزه مالى صورت گرفته بود و تروریستى نبود، 
«اقدام به قتل» تشخیص داده شد و او براى 14 سال 

به زندان رفت.
2- رقباى قدیمى و ســنتى فوتبال آرژانتین و شــهر 
بوینس آیرس یعنى تیم هاى بوکاجونیورز و ریورپالته 
به فینال کوپا لیبرتادورس 2018 رســیدند، فینالى که 
به دلیل حساسیت بیش از حد به «سوپرفینال» معروف 
شد. دیدار رفت به میزبانى بوکاجونیورز با تساوى 2-2 
خاتمه یافت. بیست وچهارم آوریل 2018 وقتى اتوبوس 

بوکاجونیورز در راه ورزشــگاه مونومنتال بود، توسط 
هواداران ریورپالته مورد حمله قرار گرفت. شیشه هاى 
اتوبوس بوکا شکسته شد و گاز فلفل به درون اتوبوس 
نفوذ کرد. این اقدام هواداران ریورپالته باعث شد چند 
بازیکن بوکاجونیوز مصدوم شوند، بازى ابتدا به تعویق 
بیفتد و ســپس تعلیق شــود. در نهایت کنفدراسیون 
فوتبال آمریکاى جنوبى تصمیــم گرفت میزبانى را از 
ریورپالته بگیرد و فینال را از قــاره بیرون ببرد. دیدار 
برگشت در ورزشگاه ســانتیاگو برنابئوى شهر مادرید 
برگزار شــد که ریورپالته 3-1 برد و این جام ارزشمند 
را به ویترین افتخاراتــش اضافه کرد. با این حال رفتار 
هواداران میلیونرها تنها مجازاتش محرومیت از میزبانى 
دیدار فینال نبود و 2 بــازى دیگر در فصل 2019 کوپا 
لیبرتادورس هم از حضور در ورزشگاه خانگى تیم شان 

محروم شدند. 
باید دید اتفاقى که در فوتبال ایران و در مسیر ورزشگاه 
فوالدشهر در فالورجان رخ داده، از کدام نوع تلقى شده 

اســت. با این حال مجازاتى که براى 
خاطیان در نظر گرفته شــده نه 

متناسب با مورد یک است 
و نــه ارتباطى با مورد 

دوم دارد.

حکم حمله به اتوبوس تیم حریف در 2 حادثه جنجالى دنیا؛

 از 14 سال حبس تا ...

هافبک تیــم فوتبال ذوب آهن تأکیــد کرد، مربیان 
و بازیکنان این تیم حتى یک درصد هم به ســقوط 

فکر نمى کنند.
محمد سلطانى مهر گفت: تمام هدفمان این است که 
در  بازى هاى پایانى بیشترین امتیاز ممکن را بگیریم. 
این درست است که موقعیت سختى در پایین جدول 
داریم، ولى یک درصد هم به سقوط فکر نمى کنیم، 

چون مى خواهیم با کسب چند نتیجه خوب چند پله در 
جدول صعود کنیم.

وى در پاسخ به اینکه چرا ذوب آهن در لیگ امسال 
نتایج خوبى نگرفت، تصریح کرد: ما از لحاظ فنى و نوع 
فوتبالى که ارائه کردیم، شایسته این بودیم که جایگاه 
بهترى داشته باشیم. متأسفانه اشتباهات داورى در 
خیلى از مسابقات ضربه هاى جبران ناپذیرى به تیم 
ما زد و هنگامى که به خاطر این اشــتباهات نتیجه 
نمى گرفتیم ناخودآگاه فشــار زیادى روى تیم ایجاد 
مى شد. البته خودمان هم اشــتباهاتى داشتیم، ولى 
واقعًا اشتباهات داورى در تیم ما تأثیر منفى گذاشت. 
اگر آن اشتباهات نبود شک نکنید االن جزو تیم هاى 
باالنشــین بودیم. من معتقدم کار ذوب آهن در این 
فصل نباید به اینجا مى کشــید و ما باید در رتبه هاى 

باالترى قرار مى گرفتیم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن خاطر نشان کرد: ما در 
لیگ برتر بازى آسان نداریم. این درست است که چند 
بازى سخت با پرسپولیس، استقالل و گل گهر داشتیم، 

ولى دیگر تیم ها هم ضعیف نیستند.

یحیى گل محمدى سرمربى پرسپولیس براى تقویت 
خط دفاعى این تیم در فصل آینده خواهان جذب على 

نعمتى مدافع پدیده مشهد است.
این مدافع چپ پا که شــاگرد قدیمى گل محمدى 
بوده و قادر است در دو ُپست دفاع چپ و وسط بازى 
کند در نیم فصل زمســتانى نیز مورد توجه سرمربى 

پرسپولیس قرار گرفت.
با این وجود اختالف مالى پرســپولیس با باشــگاه 
مشهدى  بر سر پرداخت مبلغ رضایتنامه یحیى گل 
محمدى باعث شــد تا انتقال نعمتى نیز فعًال منتفى 
شود و سید مهدى رحمتى سرمربى مشهدى ها با این 

جدایى مخالفت کرد.
على نعمتى چندى پیش در خصــوص اینکه چرا در 

نیم فصل دوم راهى پرسپولیس نشد، گفته بود: من 
گزینه نخست یحیى گل محمدى براى خط دفاعى 
پرسپولیس بودم. صحبت هایى در خصوص انتقال من 
صورت گرفت اما من با پدیده قرارداد دارم. هرکارى 
از دست برمى آمد انجام دادم تا به پرسپولیس بروم و 
تمام سعى و تالش خود را کردم اما در نهایت تصمیم 
گیرنده نهایى کادر فنى و باشگاه بودند. تیم به من نیاز 
داشت و تصمیم آنها این بود که من در مشهد بمانم 
و من هم قبول کــردم. از همین جا از همه  هواداران 
پرسپولیس نیز ممنون هستم که پیگیر حضور من در 

این تیم بودند و به من لطف داشتند.
درهمین راستا شــنیدیم على نعمتى فصل آینده نیز 
با باشگاه پدیده مشــهد قرارداد دارد اما در مذاکرات 
اخیرش با مسئوالن پرســپولیس قول داده است که 

خودش رضایتنامه اش را بگیرد.
خبر مربوط به قول و وعده على نعمتى کامًال جدى 
است و صحت دارد. این مدافع خوش استیل عالقه 
بسیارى به پرســپولیس دارد و دوست داشت سال 
گذشته قرمز پوش شــود. ظاهرا على نعمتى در نقل 
و انتقاالت زمستانى فصل گذشــته وقتى نتوانست 
پرسپولیسى شود و درمشهد ماند از یکى از مسئوالن 
پدیده قول گرفت ایــن اتفاق در نقــل و انتقاالت 
تابستانى و پیش از شــروع لیگ بیست و یکم بیفتد. 
نعمتى هم که روى قول این آقا حســاب باز کرده به 

پرسپولیسى ها قول فصل بعد را داده است!

هافبک 30 ساله فرانسوى در آستانه توافق با باشگاه 
الریان قطر قرار گرفته است.

به نوشته رسانه  هاى فرانسوى، کلمنت گرنیر هافبک 
هجومى باشگاه رن فرانسه پیشنهادى از باشگاه الریان 
قطر دریافت کرده و در آستانه انتقال به لیگ این کشور 
قرار دارد. ایــن بازیکن در این فصــل از رقابت هاى 
لوشامپیونه فرانسه در 23 بازى به میدان رفته، چهار گل 

به ثمر رسانده و سازنده 3 گل بوده است.
لوران بالن ســرمربى الریان و کاپیتان سابق تیم ملى 

فرانسه شــخصا با این بازیکن مذاکره کرده و از وى 
خواسته راهى لیگ قطر شــود. این در حالى است که 
فرانک کوم هافبک 29 ساله کامرونى در آستانه جدایى 
از الریان قرار دارد و قرار اســت گرینیه جانشــین این 

بازیکن شود. 
شجاع خلیل  زاده فصل گذشته عملکرد موفقى در تیم 
الریان داشته و با توجه به رضایت کادر فنى این تیم به 
نوشته رسانه هاى قطرى همچنان در این باشگاه حضور 

خواهد داشت.

پاسخ رد فدراسیون یک درصد هم  به سقوط فکر نمى کنیم
فوتبال عربستان 

به ایران

رونمایى از اولین خرید فصل آینده گل محمدى

هافبک رن، همبازى شجاع در الریان

فدراســیون فوتبال ایــران چندى پیش 
نامه اى براى فدراسیون فوتبال عربستان 
نوشــت. در این نامه فدراســیون فوتبال 
کشورمان خواهان پایان دادن به برگزارى 
دیدارهاى باشــگاهى دو تیم در کشور بى 

طرف شده بود.
بر اساس تصمیمى که در ماه مارس سال 
2016 از سوى کنفدراســیون فوتبال آسیا 
اتخاذ شــد با توجه به قطع روابط سیاسى 
دو کشور قرار شد بازى تیم هاى باشگاهى 
دو کشور در کشــور ثالث برگزار شود. این 
تصمیم در فصل گذشــته لیگ قهرمانان 
آســیا هم اجراء شــد امــا از آنجایى که 
تیم هاى ایرانى براى حضور در بازى هاى 
گروهى به عربستان سفر کردند فدراسیون 
فوتبال ایــران در نامه اى به فدراســیون 
فوتبال عربستان خواســتار پایان دادن به 
این موضوع شد. دراین نامه بدین موضوع 
اشاره شــد همان طور که تیم هاى ایرانى 
حسن نیت خود را نشان دادند و براى بازى 
در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا به 
عربستان ســفر کردند فدراسیون فوتبال 
ایران انتظــار دارد تیم هاى عربســتانى 
هم براى بازى با تیم هــاى ایرانى به این 

کشورمان سفر کنند.
به نظر مى رسد این نامه نگارى فعال نتیجه 
مثبتى به دنبال نداشــته است و شاید هم 
فدراسیون فوتبال عربستان در این زمینه 
تصمیم گیرنده نباشــد به ایــن خاطر که 
الشرق الوسط نوشته است دیدار تیم هاى 
ایرانى و عربستانى هم چنان در کشور بى 

طرف برگزار مى شود.
بر این اســاس النصر کــه در مرحله یک 
هشــتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا میزبان 
تراکتور است باید کشور ثالث براى برگزارى 
این بــازى انتخاب نماید و اســتقالل هم 
در مصاف بــا الهالل باید کشــور میزبان 
را تعییــن کند. الشــرق الوســط در حالى 
این خبر را از ســوى کنفدراسیون فوتبال 
اعالم کرده اســت که هنوز خبر رسمى از 
سوى ســایت AFC اعالم نشده است و از 
سویى زمزمه هایى وجود دارد که به خاطر 
کووید 19 بازى ها تا مشخص شدن چهره 
فینالیست غرب آســیا به صورت متمرکز 
در یک کشــور برگزار شــود. نکته جالب 
اینکه عربســتان و امارات براى برگزارى 
بازى ها به صورت متمرکز اعالم آمادگى 

کرده اند.
فصل گذشــته هــم بازى ها بــه صورت 
متمرکز و در دوحه برگزار شد. اینبار دوحه با 
توجه به آماده شدن براى برگزارى بازیهاى 
جام جهانــى تمایلى بــراى میزبانى ندارد 
و حتى بازى هاى منطقه ى شــرق را هم 
میزبانى نکرده اســت. اکنون قرار اســت 
بازى هاى منطقه  شرق در تاشکند برگزار 

شود.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027000204 مورخ 1400/1/17 مرتضى خالقى کیا 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 36 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291184279 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 10205 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245/46 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 
1153329 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/100

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027002324 مورخ 1400/02/25 على امامى فرزند 
عباسعلى بشماره شناســنامه 1215 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1287865194 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/71 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 
1153302 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/102

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

برابــر راى شــماره 140060302026001098 مورخ 1400/01/25 هیــات چهار آقاى 
محمدعلى ارشدى پور به شناسنامه شــماره 850 کدملى 1286267072 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100,80 مترمربع پالك شماره 32 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى شیخ على نقى نجفى 
زاده . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/20 - م الف: 1153429 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/104 

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

برابر راى شــماره 140060302026002444 مورخ 1400/02/27 هیات ســه آقاى 
حمیدرضا آخوند تهران به شناسنامه شماره 1316 کدملى 1288995865 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 367,97 مترمربع پالك 
شــماره 72 فرعى از 14039 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 

1153494 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/106

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

برابر راى شماره 140060302026001262 مورخ 1400/01/29 هیات دو آقاى محمد 
سهرابى به شناسنامه و کد ملى 4610362694 صادره شهرکرد فرزند عبداهللا بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144,90 مترمربع از پالك 15189 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 
رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 1153665 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/108

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

برابر راى شــماره 139960302026024867 مورخ 1399/12/14 هیات یک آقاى 
مجتبى اشرافى به شناسنامه شــماره 1381 کدملى 1287998143 صادره اصفهان 
فرزند حجى حسین بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 74,68 مترمربع 
از پالك شــماره 268 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى میباشد. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 1153560 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال 

اصفهان /4/110

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

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

 نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003614 مورخ 1400/03/17 محمدرضا جاللى 
زفره ئى فرزند على اکبر بشــماره شناســنامه 1815 صادره از کوهپایه بشــماره ملى 
5659018459 در ششدانگ یک قطعه زمین کشــاورزى احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 11 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 28087 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/20 - م الف: 1153680 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/112

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

برابر راى شــماره 139960302026022474 مورخ 1399/10/24 هیات یک 
آقاى مهدى عادلى دستجردى به شناسنامه شماره 1460 کدملى 1286958415 
صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 109,30 مترمربع از پالك شــماره 77 فرعى از 15187 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد 
و راى شماره 139960302026022475 مورخ 1399/10/24 هیات یک آقاى 
مجتبى عادلى دســتجردى به شناسنامه شــماره 465 کدملى 6609865914 
صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 109,30 مترمربع از پالك شــماره 77 فرعى از 15187 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 
مالک رســمى میباشــد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 1154139 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /4/117
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 140060302026002408 مورخ 1400/02/26 هیات سه آقاى سید 
محسن طباطبائى قهساره به شناسنامه شماره 9 کدملى 1189865343 صادره اردستان 
فرزند سید رضا نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 167,86 مترمربع از 
پالك شــماره 116 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه  نامه عادى از مالکیت مالک رسمى 
عبدالرسول موذنى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 1153754 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/119

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

برابر راى شــماره 140060302026001228 مورخ 1400/01/28 هیات چهار آقاى 
منوچهر میرزائى به شناسنامه شــماره 92697 کدملى 1281922481 صادره اصفهان 
فرزند فتحعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 289,02 مترمربع پالك 
شــماره 42 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 

1153787 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/121

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 139960302027016634 مــورخ 1399/10/01 ســمیه عابدى 
خوراسگانى فرزند حسین بشــماره شناســنامه 1471 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291624325 در دو دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
9429 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 140 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى.
2ـ راى شــماره 139960302027016635 مورخ 1399/10/01 احمد چیت  ســاز 
خوراسگانى فرزند رسول بشماره شناســنامه 16368 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283865221 در چهار دانــگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 9429 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 140 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/20 - م الف: 1154519 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/123

دبیــرکل جمعیــت هالل احمــر گفــت: محموله دو 
میلیونى واکســن کرونا که توسط جمعیت هالل احمر 
خریدارى شــده بود ، صبــح روز پنجشــنبه با تحویل 
یــک میلیون واکســن دیگر در فــرودگاه امــام (ره) 

تکمیل شد .
قوسیان مقدم افزود: آخرین ســفارش واردات واکسن 
کرونا توسط جمعیت هالل احمر به تعداد 2 میلیون بود 

که طبق برنامه در دو مرحله وارد کشور شد.
وى با اشاره به اینکه یک میلیون دز از این محموله هفته 
پیش وارد کشور شده بود و تحویل وزارت بهداشت داده 
شد، اظهارداشت : تا کنون بیش از 4میلیون و 400 هزار  

دز واکسن کرونا توســط جمعیت هالل احمر به کشور 
وارد شــده اســت و طبق برنامه واردات واکسن ادامه 

خواهد داشت.
تاکنون جمعیت هالل احمر در سه مرحله به ترتیب یک 
محموله به میزان 400 هزار دز و 2 محموله هر کدام به 
میزان یک میلیون دز واکســن کرونا را خریدارى و به 
ایران منتقل کرده است که در این مرحله هم دو میلیون 

دز واکسن خریدارى و به ایران منتقل شد.
 جمعیت هالل احمر در سه مرحله به ترتیب  400 هزار، 
یک میلیون و یک میلیون دز واکســن را خریدارى و به 

ایران منتقل کرده است.

در حالى که بیش از 45 درصد شهروندان آمریکا به صورت 
کامل در برابر بیمارى کووید - 19 واکسینه شده اند، اما این 

میزان در سطج جهان تنها 10 درصد برآورد مى شود.
بر اساس آمار رسمى، شمار دریافت کنندگان کامل واکسن 
ویروس کرونا نزدیک به 782 میلیون نفر است که نشانگر 
ادامه نابرابرى جهانى در دسترســى به واکسن هایى است 
که در جلوگیرى از بیمارى و مرگ بر اثر این بیمارى، تاثیر 
بســزایى دارد و به بیرون آمدن اقتصاد کشورها از بحران 

همه گیرى، کمک خواهد کرد.
نابرابرى ها حتى در میان همان 10 درصد جمعیت جهان که 
واکسینه شده اند، نیز چشمگیر است، زیرا بیش از 30 درصد 

ساکنان آمریکاى شــمالى و 28 درصد اروپائیان، واکسن 
کامل دریافت کرده اند، در حالى که این میزان براى آمریکاى 
جنوبى 11 درصد و آسیا تنها هشت درصد و براى آفریقا کمتر 

از یک درصد ارزیابى مى شود.    
در حالى که سازمان جهانى بهداشت در باره به پایان رسیدن 
واکسن  کرونا در کشــورهاى فقیر هشدار داده، کشورهاى 
ثروتمند از عرضه واکســن کافى به کشــورهاى نیازمند، 
خوددارى مى کنند.   به رغم وعده هفت کشور بزرگ صنعتى 
جهان درباره اختصاص یک میلیارد دوز واکسن به کشورهاى 
نیازمند، منتقدان مى گویند این کمک مشکالت کشورها در 

عرضه واکسن را حل نمى کند.

واردات 2 میلیونى 
واکسن کرونا کامل شد

نابرابرى شدید جهانى در 
دسترسى به واکسن 

داروى فشار خون
 معجزه مى کند؟

   مشرق | محققان تشخیص دادند که داروى فشار 
خون رایج به نـام لوزارتان، در کاهش احتمال بسـترى 
بیماران مبتـال به نـوع خفیـف کووید19 موثر نیسـت. 
فرضیه هاى متناقض از ابتداى شـیوع پاندمى، این تیم 
تحقیقاتى را بر آن داشـت تـا لوزارتان را بـه عنوان یک 
گزینـه درمانى بالقوه بررسـى کنند. در حالـى که برخى 
از متخصصان معتقـد بودنـد داروهایى ماننـد لوزارتان 
ممکن اسـت التهاب را کاهش داده و به بهبـودى افراد 
مبتال به کروناویـروس کمک کند، برخـى دیگر نگران 
بودند که این دارو عالئم کووید 19 را تشدید کند. همین 
تیم در حال انجام آزمایش دیگرى بر روى بیماران است 
تا ارزیابى کند که آیا لوزارتان از آسـیب ریـه در بیماران 
بسـترى در بیمارسـتان با پنومونى (ذات الریه) ناشى از 

کووید 19 جلوگیرى مى کند. 

افزایش مسافران 
مشکوك به کرونا 

   ایرنا | رئیس سـازمان امداد ونجـات هالل احمر از 
افزایش شمار مسافران مشکوك به کرونا در مرزها خبر 
داد و گفت: 85 نفر قرنطینه شدند. مهدى ولى پور یادآور 
شد: در مجموع تا دومین روز از تیر ماه، 387 هزار و 833 
نفر در مبادى مرزى کشور پایش شده که از این تعداد 85 
فرد مشکوك به قرنطینه منتقل شده است. به گفته وى، 

این طرح در 16 استان در حال اجراست.

روى موج کووید-19

به نظر مى رسد اکنون شواهد بیشــترى براى اثبات ادعاى 
بحث برانگیز ادغام ژن هاى کووید-19 با DNA انسانى 

وجود دارد.
گروهى از دانشمندان برجسته در جستجوى آزمایشى بهتر 
براى کووید-19 هستند. چرا که گاهى اوقات نتیجه آزمایش 
افرادى که در گذشته به کووید-19 مبتال شده اند، حتى با قابل 
اعتمادترین آزمایش کرونا موسوم به "PCR" نیز با وجود 
اینکه هیچ شواهدى از تکثیر ویروس در بدن آنها نیست، باز 

هم مثبت مى شود.
اکنون این دانشــمندان یک فرضیه دارند که بر اساس آن 
کووید-19 مى تواند در کروموزوم هاى انســانى به صورت 
معکوس ادغام شود و قطعاتى از کد ژنتیکى خود را در ژنوم 
انسان وارد کند. این روش براى ویروس ها غیرمعمول نیست 
و ممکن است این موضوع، موارد نادر آزمایش کروناى مثبت 

کاذب با تست PCR را توضیح دهد.
اما منتقدان این تحقیق اطمینان چندانى ندارند و مى گویند 
این نتایج مى تواند محصول انجام در آزمایشگاه باشد. آنها 
همچنین نگرانى هایى را مطرح کرده اند که ممکن اســت 

برداشت غلط از این کار انجام شود.
آزمایش دقیــق و فراوان براى کمک به کنترل شــیوع هر 
بیمارى همه گیر مهم اســت. آزمون PCR از مدت ها قبل 
یک استاندارد طالیى براى آزمایش کووید-19 بوده است. ما 
تاکنون از تست PCR به شکل بسیار موفقیت آمیز استفاده 
کرده ایم و محدودیت هاى مختلف این آزمون را دریافته ایم. 
اکنون دانشــمندان براى دســتیابى به یک آزمایش قابل 

اطمینان تر تالش کردند تا توضیح دهند که چرا نتیجه تست 
بعضى از بیماران همچنان مثبت مى شود.

"ریچارد یانگ"، متخصص تنظیم ژن و "رودولف جائنیش"، 
زیست شــناس ســلول هاى بنیادى از موسســه فناورى 
ماساچوســت(MIT) گروهى از محققان را براى تحقیق 
در مورد این ناهنجارى هدایت کردنــد. از آنجا که ویروس 
"SARS-CoV-2" ویروس مســئول ایجاد عفونت 

 (RNA)کووید-19، داراى ژن هاى ساخته شده از آران اى
اســت، محققان بر این ایده متمرکز شدند که به ندرت یک 
آنزیم انسانى ممکن اســت توالى ویروسى را در DNA ما 

کپى کرده و در کروموزوم هاى ما وارد کند.
 PNAS جائنیش" در جدیدترین مقاله خود که در مجله"
منتشر شده است، ادعا کرد تیم وى شواهد مبهمى مبنى 
بر ادغام توالى ویروس کرونا در ژنوم انســان یافته است. 

محققان رابطه اى بین عناصر ویــروس و توالى ژنتیکى 
ویروسى یکپارچه را یافتند که از فرضیه رونویسى معکوس 
آنها پشتیبانى مى کند. عالوه بر این، آنها با "استفان هیوز" 
از انستیتوى ملى سرطان آمریکا همکارى کردند تا روشن 
شود که آیا ادغام ویروسى در واقع اتفاق مى افتد یا اینکه 
فقط یک نتیجه در این آزمایش بوده اســت. "سدریک 
فشوت" یکى از منتقدان مطالعه قبلى این گروه از دانشگاه 
"کرنل" که متخصص توالى هاى ویــروس درون زا در 
انسان است، این مقاله جدید را بسیار قانع کننده تر مى داند و 
اکنون این فرضیه را قابل قبول مى خواند. اگرچه این فرضیه 
تقویت شده است که کووید-19 مى تواند به طور معکوس 
در DNA انسان رونویسى شود، اما هنوز اجماع علمى در 

این باره وجود ندارد.
برخى از منتقدان نیز "جائنیش" و "یانگ" را متهم کرده اند 
که ترس بى اساســى را درباره اینکه واکسن هاى کروناى 
 DNA مى تواند (mRNA)مبتنى بر آران اى پیام رسان
انسان را تغییر دهد، ایجاد مى کنند. نکته مهم این است که 
این واکسن ها DNA انسان را تغییر نمى دهند. "جائنیش" 
و "یانگ" نیز بارها تأکید کرده اند که مطالعه آنها به این معنى 
 DNA مى توانند در mRNA نیست که واکســن هاى

انسان ادغام شوند.
در هر حــال این اختــالف نظرها به اهمیــت دقیق بودن 
جمع آورى اطالعــات در مطالعات علمى اشــاره دارد، به 
خصوص این مطالعه که مربوط به سالمتى افراد جامعه و این 

ویروس جدید است.

آیا ژن هاى کووید-19 مى توانند با
در حالى که بسیارى از دولت ها در سراسر جهان در  DNA انسان ادغام شوند؟

تالش هستند، بسیارى از افراد را واکسینه کنند تا 
در برابر بیمارى کووید-19 مصون باشند، بسیارى 
از طرفداران ضدواکســن تالش مى کنند تا افراد 
را از تزریق واکســن منصرف کنند و با حربه عدم 
مصونیت طوالنى مدت واکسن ها نسبت به ابتال به 
بیمارى پیش مى روند. اگرچه در بسیارى از کشورها 
که برنامه واکسیناسیون را اجرا مى کنند میزان ابتال 
کاهش یافته است اما ضدواکسن ها ادعا مى کنند 

ماندگارى ایمنى واکسن گذراست.
مصونیت طبیعى حاصل شــده از عفونت، همیشه 
بیشتر از مصونیت ناشــى از واکسن هاست و فقط 
براى تعداد معدودى واکســن این مصونیت ایجاد 
شده 10 تا 15 سال طول مى کشد اما آنتى بادى هاى 
طبیعى یــک عمر (یــا نزدیک بــه آن) به طول 
مى انجامد وهرگز پاتوژنى وجود نداشته است که 

ایمنى مصنوعى آن از ایمنى طبیعى بهتر باشد.
کارشناســان امریکایى اظهار کردند: کمپین هاى 
آنالین اطالعات نادرســت براى تضعیف اعتماد 
عمومى به واکسن هاى کووید افزایش یافته است و 
مقامات براى مبارزه با تردید واکسن با یک وظیفه 
سنگین روبرو شده اند. محققان اعالم کردند که هم 
مصونیت با ابتال به بیمارى و هم تزریق واکسن در 

برابر کروناویروس امکان پذیر است.
البته دانشمندان به دلیل مدت زمان محدود ظهور 
ویروس هنوز به این نتیجه نرسیدند که ایمنى ناشى 
از واکسن بیش از مصونیت طبیعى دوام دارد یا خیر.

مصونیت طوالنى در 
برابر کرونا با واکسن؟
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139360302026020725 مورخ 1393/09/17 و راى اصالحى شماره 
139360302026025363 مورخ 1393/12/10 هیات دو محمد رضائى به شناســنامه 
شماره 50 کدملى 1290222398 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 130,53 مترمربع پالك شماره 41 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 

- م الف: 1154681 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/125

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

برابر راى شماره 140060302026002823 مورخ 1400/03/02 هیات چهار خانم زهره 
بهرامیان زمانى به شناسنامه شماره 10085 کدملى 1283210193 صادره اصفهان فرزند 
مهدى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 82,48 مترمربع پالك شماره 

13849 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه  نامه عادى از مالکیت مالک رسمى خانم نصرت ماست بندزاده. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 

- م الف: 1154649 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/127

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

برابر راى شماره 140060302026001948 مورخ 1400/02/15 هیات یک آقاى حمید 
اظهرى ورزنه به شناســنامه و کدملى 1270387936 صــادره اصفهان فرزند محمد به 
صورت ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 213,36 مترمربع از پالك 
309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه  نامه عادى مع الواسطه از مالکیت شهردارى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/20 - م الف: 

1154748 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/129

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

در اجراى ماده یــک قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضــى صادر گردیــده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود تا شــخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نماینــد و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر

 به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003155 مورخ 1400/03/06 رسول اسماعیلى 
آدرگانى فرزنــد محمود بشــماره شناســنامه 31 صــادره از مبارکه بشــماره ملى 
5419479451 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 

پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/25 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/20 - م الف: 1154793- مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/131

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

برابر راى شماره 140060302026000100 مورخ 1400/01/08 هیات دو آقاى محسن 
مکسبى به شناسنامه شماره 1599 کدملى 1292544481 صادره اصفهان فرزند عباس به 
صورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 27,95 مترمربع از پالك شماره 201 فرعى از 
15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت بانوان عزت نائل و زینب آغاحاجى. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/05 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/20 - م الف: 1153198 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان 
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تصور بسیارى از افراد از آب هندوانه سادگى همان آب با کمى طعم است، اما این 
میوه شیرین براى سالمتى فوایدى به همراه دارد که قابل چشم پوشى نیست. چه 
کسى مى تواند در برابر یک برش آبدار هندوانه مقاومت کند تا گرما را در یک روز 

گرم تابستانى از بین ببرد؟ 
مطالعات انجام شده در سراسر جهان نیز نشان مى دهند مواد غذایى گیاهى مانند 
هندوانه توانایى کاهش چاقى، دیابت، بیمارى هاى قلبى و افزایش انرژى و بهبود 

رنگ پوست را دارند.
فواید آب هندوانه از آنجا ناشى مى شود که میوه راهى عالى براى تامین آب مورد 
نیاز بدن به ویژه در ماه هاى گرم سال است. برخى اوقات نوشیدن آب کافى براى 
کودکان خردسال سخت است، اما مصرف هندوانه براى آنها گزینه آسان ترى است.

با این حال، مزایا به اینجا ختم نمى شود بلکه هندوانه منبع خوبى از فیبر، ویتامین 
هاى C ، A و B اســت، همچنین منبع پروتئین و کربوهیدرات، پتاسیم، آهن، 
کلسیم، منیزیم و فسفر نیز است. هندوانه حاوى آنزیم ها، اسیدهاى آلى، قندهاى 

طبیعى، فاقد چربى و کلسترول و میزان محدود سدیم است.
فشار خون: پتاسیم و منیزیم به همراه اسیدهاى موجود در هندوانه با هم ترکیب 
مى شوند تا به سالمت عروق خونى کمک کرده و جریان خون سالم را حفظ کنند، 
همچنین هندوانه به حفظ تعادل مناسب الکترولیت و اسید کمک مى کند که براى 
فشار خون پایدار بسیار مهم است. هندوانه توانایى کاهش فشار خون در افراد داراى 

اضافه وزن را نیز دارد.
آسم: برخى تحقیقات نشان مى دهند خطر ابتال به آســم در افرادى که مقادیر 
بیشــترى مواد مغذى خاص از جمله ویتامین C مصرف مى کنند کمتر اســت. 
همانطور که اشاره شد هندوانه حاوى ویتامین C است. ویتامین C باید در فهرست 

درمان هاى آسم گنجانده شود تا بیشتر مورد بررسى قرار گیرد.
سالمت قلب: اسیدهاى آمینه به حفظ عروق و جریان خون خوب کمک مى کنند 
که منجر به عملکرد سالم قلب و عروق مى شود. هندوانه حاوى اسیدهاى آمینه 

است، همچنین حاوى بتاکاروتن و ویتامین C مفید براى کاهش کلسترول است.
کاهش وزن: تحقیقات نشــان مى دهنــد آب هندوانه از کاهــش وزن حمایت 
مى کند. در مطالعات حیوانى به نظر مى رسد اسید موجود در هندوانه در تولید چربى 
در ســلول هاى چربى تداخل ایجاد مى کند. از آنجا که هندوانه کم کالرى است و 

هیچ گونه چربى در آن وجود ندارد بسیارى از افراد به عنوان یک کمک کننده براى 
کاهش وزن به آن روى آورده اند. این واقعیت که هندوانه حدود 90 درصد آب دارد 

به ما در سریع سیر شدن و پرهیز از پرخورى کمک مى کند.
پوست: آبرسانى براى پوست مهم اســت و از آنجا که هندوانه حاوى آب است 
بسیارى از افراد از شنیدن فواید آب هندوانه براى پوست تعجب نمى کنند، همچنین 
ویتامین A موجود در هندوانه باعث رشــد بافت بدن مانند پوست و مو مى شود. 
ویتامین C موجود در آن نیز ضمن کمک به حفظ کالژن ســاختار مناسب براى 

پوست و مو را فراهم مى کند.
باردارى: به نظر مى رسد آب هندوانه در دوران باردارى نیز فوایدى به همراه دارد. 
بسیارى از زنان گزارش کرده اند مصرف هندوانه در دوران باردارى تورم، دل درد 
 A ،و تهوع صبحگاهى را کاهش مى دهد. از آنجا که هندوانه حاوى ویتامین هاى
C، B6، پتاسیم و منیزیم است خوردن آن هنگام باردارى ضررى ندارد. همه این 

ویتامین ها مى توانند براى رشد مغز، سیستم عصبى و ایمنى کودك مهم باشند.
سالمت کلیه ها: هندوانه به عنوان میوه اى ادرار آور باعث تحریک عملکرد کلیه 
و کاهش اسید اوریک در خون مى شود. برخى بر این باورند هندوانه به کبد در فرآیند 
آمونیاك نیز کمک مى کند که مى تواند فشار را بر کلیه کاهش دهد در حالى که از 

شر مایعات اضافى خالص مى شود.
ســرطان: مطالعات در این زمینه هنوز در حال انجام است، اما مى دانیم برخى 
از متخصصان معتقدند مواد مغذى موجود در هندوانــه در کاهش انواع خاصى از 
سرطان مفید است، همچنین ویتامین هاى C و A (که در هندوانه نیز وجود دارد) 

در محافظت از سلول ها در برابر آسیب رادیکال هاى آزاد نقش دارند. 
سالمت چشم: تحقیقات نشان مى دهند هویج تنها ماده غذایى خوب براى چشم 
نیست بلکه آب هندوانه نیز در فهرست مواد غذایى مفید براى سالمت چشم قرار 
 A، مى گیرد. هندوانه منبع عالى بتاکاروتن است، همچنین داراى ترکیبى از ویتامین

C و سایر مواد مغذى ضرورى است که مى تواند چشم را سالم نگه دارد.
سرشار از آنتى اکسیدان: بر اساس اظهارات متخصصان تغذیه هندوانه مملو از 
آنتى اکسیدان است که توانایى کمک به حفظ سالمتى ما را دارد. آنتى اکسیدان ها در 
برابر رادیکال هاى آزاد محافظت مى کنند که مى تواند باعث التهاب و بروز مشکالتى 

مانند آرتروز، آسم، سکته، سرطان و بیمارى هاى قلبى شود.

اگر اکسیژن خون به ویژه در شــریان ها پایین تر از حد معمول باشد. در این زمان 
خون اکســیژن کافى براى بافت هاى بدن شــما را تامین نمى کند. این عارضه 
مى تواند در نتیجه مصرف داروهاى خاص و یا داشتن حمله آسم رخ دهد. اگرچه 
عالئم هیپوکسى از فردى به فرد دیگر متفاوت است، با این حال 5 عالمت شایع 

آن از این قرارند:
تغییر رنگ پوســت: مقادیر ناکافى گلبول هاى قرمز خون که وظیفه حمل 
اکسیژن به بافت هاى بدن را بر عهده دارند، مى تواند منجر به تغییر رنگ پوست 
شود. پوست افرادى که دچار کمبود اکســیژن در خون شده اند معموال به کبودى 
گرایش دارد. در مورد افراد تیره رنگ، تغییر رنگ پوست در لب ها، لثه ها و اطراف 

چشم ها و ناخن ها بیشتر دیده مى شود.
سردرگمى: سردرگمى به شرایطى اطالق مى شود که فرد توان تفکر روشن یا 
سریع را ندارد و قادر به تصمیم گیرى و به یادآوردن چیزها نیست. اگر خود یا شخص 

دیگرى دچار این حالت شدید، بدانید که ممکن است دچار هیپوکسى شده باشید.
سرفه: یکى از شایع ترین علل هیپوکسى حمالت شدید در مبتالیان به آسم است 
که طى آن به ســختى مى توان هوا را در ریه ها افزایش داد. در این شرایط سرفه 
رخ مى دهد. ریه ها در طى سرفه اکسیژن بیشترى مصرف مى کنند و این شرایط 

مى تواند با بدتر شدن عالئم آسم، خطرناك باشد.
ضربان قلب و تنفس ســریع: در طول فعالیت بدنى، افزایش ضربان قلب 
اتفاقى طبیعى است اما در حالت اســتراحت مى تواند شرایطى مانند هیپوکسى را 
یادآور شود. زمانى که بدن به اندازه کافى اکسیژن دریافت نمى کند، قلب شروع به 
پمپاژ سریع براى کمک به گردش خون و رساندن اکسیژن به سراسر بدن مى کند. 
در این هنگام تنفس سریع تر مى شود. تعداد تنفس در شرایط عادى 12 تا تا 16 بار 

در دقیقه است اما در حالت هیپوکسى به 24 بار یا بیشتر مى رسد.
ضعف تنفس: یکى از واضح ترین عالئم هیپوکســى ضعف تنفس است و البته 
بى ارتباط با افزایش ضربان قلب نیســت. ضعف تنفس در حالت استراحت رخ مى 
دهد و مى تواند آنقدر شدید باشد که شما احساس خفگى کنید. ضعف تنفس در حین
 فعالیت هاى خانگى یا در هنگام خواب نیز ممکن است رخ دهد و شما را از خواب بیدار 

کند. در برخى موارد تنگى نفس همراه با خس خس نیز مشاهده مى شود.

5 عالمت افت اکسیژن خون

محققان گزارش دادند، التهاب جدى مغز و اختــالل در مدار مغز افرادى که در اثر 
کووید 19 جان مى بازند دیده مى شود و بررسى ها نشــان مى دهد پس از ابتال به 

بیمارى تغییرات چشمگیرى در مغز بیماران دچار کرونا رخ مى دهد.
به گفته کارشناسان آنچه در مغز افراد مبتال به کرونا رخ مى دهد تقریبًا شبیه آنچه 
است که پزشــکان در مغز افرادى که به دلیل بیمارى  هاى تخریب عصبى مانند 

بیمارى آلزایمر و پارکینسون مى میرند مشاهده مى کنند.
تونى ویس کوراى ، استاد علوم اعصاب و محقق دانشگاه استنفورد به رویترز گفت: 
تجزیه و تحلیل بافت مغز از هشت نفر که در اثر کووید 19 و 14 نفر دیگر که در اثر 
علل دیگر جان خود را از دست دادند، «تغییرات چشمگیرى» در مغز بیماران دچار 

کرونا نشان داد.
محققان در بیانیه اى گفتند: همچنین عالئم پریشــانى در سلول هاى عصبى در 
قشر مخ، منطقه مغز که نقشى اساسى در تصمیم گیرى، حافظه و استدالل ریاضى 
دارد وجود داشــت؛ نورون ها مدارهاى منطقى پیچیده اى را تشکیل مى دهند که 

عملکردهاى باالتر مغز را انجام مى دهند.
متخصصان مغز و اعصاب انگلیســى نیز بیان کرده اند که عوارض بیمارى کرونا 
شامل التهاب مغز و روان آشفتگى (دلیریوم) تا آســیب عصبى و سکته مغزى نیز 

است. در بعضى موارد، مشکل عصبى اولین و اصلى ترین عالمت بیمار بوده است.

اختالالت جدى مغز 
در افراد مبتال به کرونا

استفاده از نى به اندازه اى که فکر مى کنید براى شما خوب نیست.
استفاده از نى به معناى نوشیدن بیش از یک نوشیدنى است. شما همچنین هواى 

اضافى را که به آن آئروفاژى گفته مى شود، مى خورید. 
تجمع هواى اضافى در دستگاه گوارش ممکن اســت به آروغ بیشتر تبدیل شود 
تا هواى بلعیده شده آزاد شود. مشابه اســتفاده از نى، سریع غذا خوردن و نوشیدن 

نوشیدنى هاى فوق العاده گازدار مى تواند به بلعیدن هوا نیز کمک کند. 
نوشــیدن با نى از جمله عادت هاى روزمره اى است که باعث ایجاد چین و چروك 
مى شود. استفاده منظم از نى به این معنى است که عضالت شما حرکت تکرارى 
جمع شدن لب ها را پشت ســر مى گذارند. تکرار این حرکت باعث تجزیه کالژن 

نزدیک دهان مى شود و باعث ایجاد چین هاى پوستى دائمى مى شود.
نوشــیدن با نى به عنوان یک راه حل خوب براى جلوگیرى از پوسیدگى دندان به 
نظر مى رسد، اما ممکن است آنطور که فکر مى کنید نباشد. شکر آبمیوه و قهوه حتى 
هنگام نوشیدن از طریق نى، دندان هاى شما را لمس مى کند. ممکن است بیشترین 
فشار را براى دندانهاى آسیاب خود بفرستید، جایى که به احتمال زیاد حفره ایجاد 

مى شود..
استفاده از نى مانع ایجاد لک نمى شود. تنها راهى که استفاده از نى مى تواند به طور 
بالقوه از دندان محافظت کند این است که نوك نى در پشت دهان باشد و مایع بدون 

لمس دندان مستقیم به حلق برود. 
نى مى تواند باعث مصرف بیش از یک لیوان یا فنجان شود و اگر از نوشیدنى هاى 
پرکالرى استفاده مى کنید، مى توانید وزن خود را افزایش دهید. نوشیدن از طریق 
نى بوى نوشیدنى را خنثى مى کند که همچنین مى تواند منجر به مصرف بیش از 
حد شود.  نى هاى پالستیکى به طور معمول از پلى پروپیلن (نوعى پالستیک که از 
نفت ساخته مى شود) بدست مى آید. گرچه از نظر سازمان غذا و دارو پلى پروپیلن 
بى خطر است، اما مواد شیمیایى موجود در پالستیک مى تواند در آب شسته شود. این 

ترکیبات مى توانند بر میزان استروژن در انسان تاثیر بگذارند.

6 عارضه که استفاده از نِى
فواید هندوانه و  بر سر ما مى آورد

دوآب هندوانه آب هندوانه  ب

کم کارى تیروئید مى تواند عوارض متعددى براى بدن 
داشته باشد، اما یکى از عجیب ترین مواردى که درپى 

کم کارى این غده بروز مى کند، درد پا است.
در کم کارى تیروئیــد این غده دیگــر توانایى تولید 
هورمون کافى مورد نیاز بدن را ندارد. در نتیجه، کمبود 
هورمون مى توانــد باعث بروز اختالالت شــیمیایى 
در بخش هاى مختلف بدن از جمله سیســتم ایمنى و 
متابولیسم (سوخت و ساز) شود. خوشبختانه در صورت 
تشــخیص به موقع کم کارى تیروئیــد، درمان آن به 

سهولت انجام مى شود.
اما چگونه کم کارى تیروئید منجر به درد پا مى شــود؟ 
پاســخ این اســت که اختالل در تولید هورمون ها و 

مواد شــیمیایى در بدن مى تواند منجر به بیمارى هاى 
خودایمنى شــود. در این حالت سیستم ایمنى بدن به 

اشتباه اقدام به حمله به بافت هاى مختلف مانند مفاصل 
و ماهیچه ها مى کند. در این حالت، بافت هاى آســیب 
دیده دچار التهاب و سفت شدگى مى شوند. در بیمارانى 
که از کــم کارى تیروئید رنج مى برند متاســفانه این 

موضوع به طور مکرر در پا ها و ناحیه مچ دیده مى شود.
همچنین کم کارى تیروئید مى تواند منجر به سندرم 
تونل تارس در بیماران شــود. تونل تارس یک کانال 
است که در سمت داخلى مچ پا و زیر قوزك داخلى قرار 
دارد. از این کانال شریان، ورید، عصب، و تاندون ها عبور 
مى کنند. کم کارى تیروئید باعث درگیر شدن یکى از 
اعصاب هاى مهم این بخش و بروز درد و ســوزش در 

کف پا مى شود.

تأثیر کم کارى تیروئید در بروز درد پا

نوشیدن قهوه کافئین دار (آسیاب شــده یا فورى) یا حتى بدون کافئین، با کاهش 
خطر ابتال به بیمارى مزمن کبدى و سایر بیمارى هاى این اندام مهم مرتبط است.

محققان دانشگاه هاى ساوتهمپتون و ادینبورگ انگلیس دریافته اند که نوشیدن هر 
نوع قهوه اى در مقایسه با عدم نوشیدن آن، با کاهش خطر ابتال به بیمارى کبد و 
از بین رفتن آن در ارتباط است و این مزیت، با نوشیدن حداکثر سه تا چهار فنجان 

قهوه در روز حاصل مى شود.
نتایج  بررسى ها نشان داد که مصرف کنندگان قهوه در مقایسه با دیگران، 21 درصد 
کاهش خطر ابتال به بیمارى مزمن کبدى، 20 درصد کاهش خطر کبد چرب و 49 

درصد کاهش خطر مرگ ناشى از بیمارى هاى کبدى را تجربه مى کنند.
بر اساس این نتایج، بیشــترین بهره سالمت در گروهى مشــاهده شد که قهوه 
آسیاب شــده مى نوشــیدند. این نوع قهوه حاوى مقادیر زیادى از مواد موسوم به 

کاوئول و کافستول است که سدى محکم 
در برابر بیمــارى مزمن کبدى به 
شــمار مى آیند. با این حال، حتى 

قهوه فورى هم کــه داراى 
مقادیر کمــى کاوئول 

و کافستول است، با 
کاهش خطر بیمارى 
مزمن کبدى همراه 

بود.

قهوه عمر کبد را طوالنى مى کند

ـیدند. این نوع قهوه حاوى مقادیر زیادى از مواد موسوم به 
تکه سدى محکم

نکبدى به 
حال، حتى 

اراى 
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تشکیل بنیاد خیرین حامى دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
مدیر امور پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان 
در نشست خبرى با اصحاب رسانه با محوریت تشکیل بنیاد 
خیرین حامى دانشگاه فرهنگیان شعبه این استان، با بیان 
تاریخچه مختصرى از تأسیس این دانشگاه در کشور گفت: 
دانشگاه فرهنگیان میراث یکصد سال ویژگى دانشگاهى 
از دارالفنون تا کنون اســت و به عبارت بهتــر آنچه امروز 
به عنوان دانشــگاه فرهنگیان داریم میراث قدیمى ترین 
دانشگاه و آموزش عالى در کشور اســت که تا امروز ادامه 

پیدا کرده است.
دکترتقى آقا حسینى با اشاره به روند فعالیت دانشسراهاى 
تربیت معلم در تعلیم و تربیت معلمان در کشــور در طول 
این یکصد سال گذشــته اظهار کرد: این روند ادامه داشت 
تا  با پیروزى انقالب اسالمى در سال 57 ما شاهد تحولى 
چشمگیر در دانشسراهاى تربیت معلم جمهورى اسالمى 
ایران هســتیم که با دیدگاه هاى انقالبى و دیدگاهى که 
مبتنى بر ایدئولوژى و نگاه و رویکرد نظام اسالمى و شهید 
رجایى و شــهید باهنر بود با رویکرد فرهنگى و تربیتى در 
راستاى تربیت معلم شایسته براى آموزش و پرورش و نظام 

جمهورى اسالمى ایران کار بزرگى را شروع کرد.
وى با بیان اینکه در یکى دو دهه بعد از انقالب دانشسراهاى 
تربیت معلم به خوبى توانستند نیروهاى بسیار توانمند و با 
سواد را به نظام آموزشــى تقدیم کنند،خاطرنشان کرد: در 
سال 1393 اندیشمندان و سیاســت ورزان و بزرگان نظام 
به این نتیجه رسیدند که تربیت معلم نه تنها باید احیا شود 
بلکه باید ارتقا هم پیدا کند و از سال 93 به بعد که تربیت معلم 
عنوان دانشگاه به خود گرفت، با ارتقاى ساختار، برنامه ها و 
فرایندهاى تربیت در سطح دانشگاهى ورود پیدا کرد و از این 

دوره به بعد دانشگاه فرهنگیان با این عنوان شکل گرفت.
آقاحســینى با بیان اینکه به دلیل رســالت ســنگینى که 
بر عهده دانشــگاه فرهنگیان گذاشته شــده این دانشگاه 
نیازمند توجه ویژه است، تصریح کرد: قطعًا منابع دولتى به 

تنهایى جوابگوى نیازهاى واقعى این دانشگاه نیست و کار 
تعلیم و تربیت و نهاد تربیتى در دنیا صرفًا با منابع دولتى و 
سیستم هاى رسمى امکانپذیر نیست و لذا نیازمند کمک 
آحاد جامعه به عنوان یک مســئولیت اجتماعى، اخالقى و 
انسانى است و در سرتاسر جهان هم خیرین معموًال به عنوان 
خدمت انسانى و کمک به هم نوع به کمک نهادهاى تربیتى 
و دانشگاهى آمده و آنها را از نظر مالى حمایت مى کنند تا 

بتوانند در مسیر تربیت انسان هاى وارسته موفق باشند.
وى افزود: در همین زمینه مجمع خیرین حامى دانشــگاه 
فرهنگیان در سطح کشور در ســال 97 به منظور انگیزه 
بخشــى به خیرین و افراد نیکوکار و تشویق و تمهید افراد 
حقیقى و حقوقى و ســازمان هاى مختلف تشکیل شده تا 
بتواند مشارکت هاى مردمى و کمک هاى فکرى و مالى 
آنها را جذب کند و بتواند سرعت دانشگاه را در مسیر تعالى 

خود افزایش دهد.
آقاحسینى گفت: به دنبال تشکیل مجمع خیرین در سطح 
ملى این مجمع در همه اســتان هاى کشور شعبه همان 
استان تشکیل مى شود که االن در استان اصفهان خیرین 

شناسایى و شوراى 27 نفره تشکیل شده تا با همفکرى با 
این بزرگواران هیئت مدیره تشکیل شود و خدمات بزرگى 
براى تهیه زیرساخت هاى دانشگاه در زمینه هاى گوناگون 

انجام شود.
مدیر امور پردیس هاى دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان 
در ادامه با اشاره به اینکه مجمع خیرین با هشت هدف عمده 

تشکیل شــده، عنوان کرد: مهمترین هدف از تشکیل این 
مجمع، ترویج فرهنگ اسالمى و ترویج فرهنگ وقف است 
تا بتواند زیرساخت هاى الزم را براى تعلیم وتربیت فراهم 
کند، از دانشجویان مستعد و فعالیت هاى علمى پژوهشى و 
فرهنگى دانشــگاه حمایت کند و براى جذب کمک هاى 
مردمى برنامه ریزى الزم را انجام دهد تا در مجموع ما بتوانیم 

به ارتقاى نیازهاى کمى و کیفى دانشگاه بپردازیم.
وى در بخشــى دیگر از ســخنان خود با اشــاره به اینکه 
دانشگاه فرهنگیان در سطح اســتان اصفهان داراى یک 
پردیس دخترانه و یک پردیس پســرانه و چهار مرکز است 
که زیرمجموعه این دو پردیس هســتند، عنــوان کرد: ما 
حدود 6050 دانشــجوى پیوســته داریم که در این شش 
پردیس و مرکز مشــغول آموزش خواهند بود و از این تعداد 
دانشجو، حدود 60 درصد (3600 نفر) خوابگاهى و 40 درصد 
(2400 نفر) ترددى و 57 درصد دانشجوى پسر و 43 درصد 
دانشجوى دختر هستند که در 13 رشته تحصیلى پیوسته 
مشغول تحصیلند.  آقا حسینى با بیان اینکه ایده آل دانشگاه 
فرهنگیان این است که همه دانشجومعلمانش را به طور کامل 
شبانه روزى نگه دارد، گفت: اما ما 11 بلوك خوابگاهى در این 
چند مرکز و پردیس داریم که ظرفیت خوابگاهى ما 2700 نفر 
است.  آقاحسینى در پاسخ به اینکه چرا استان اصفهان با توجه 
به اینکه خیرمحور است در امر تشکیل مجمع خیرین، بیست 
و چهارمین استان است؟ گفت: تشکیل  مجمع خیرین در 
استان هاى مختلف مستلزم یکسرى ساز و کارهاى خاص 

است و در اســتان اصفهان به دلیل وسعت کار و شناسایى 
خیرین باید ابتدا هماهنگى هایى با نهادهاى قانونى انجام 
مى شد و نسبت به شناسایى انسان هاى خّیر تأمل بیشترى 
صورت مى گرفت و مدیریت وقف استان به وقت بیشترى 
نیاز داشت تا به یک شوراى تقریبًا محکم دست پیدا کند و 
در همین روال کار، کشور دچار شرایط کرونایى شد که ما را 
با محدودیت هاى جدى مواجه کرد و اال استان اصفهان در 
مسائل کلى آموزشى جزو استان هاى پیشتاز بوده و رتبه سوم 
دانشگاه هاى فرهنگیان کشور را به خود اختصاص داده است. 
آقا حسینى در پایان با  اشاره به عملکرد یک خّیر که در طول 
دو سه سال اخیر با هزینه بیش از 50 میلیارد تومان دانشگاه با 
کیفیتى در کاشان براى دانشگاه فرهنگیان تأسیس کرد ابراز 
امیدوارى کرد این روند در مراکز دیگر شهر اصفهان هم اتفاق 
بیافتد و شاهد تأســیس فضاهاى آموزشِى با کیفیت براى 
دانشجو معلمانى باشیم که تعلیم  و تربیت آیندگان ما برعهده 
آنان خواهد  بود و زمینه تحکیم ارزش هاى دینى و اسالمى 

جامعه ما را فراهم خواهند کرد.
  کمک خیرین به دانشــگاه ها امرى شایع در 

دنیاست
مسئول امور حقوقى دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان نیز 
در ادامه این نشست گفت: استان اصفهان بیست و چهارمین 
استانى است که بنیاد خیرین حامى دانشگاه فرهنگیان در آن 

راه اندازى مى شود. 
ناصر اله وکیل با اشاره به قابلیت هاى باالى استان اصفهان  
نسبت به سایر استان هاى کشور در تعداد بنیادها و مؤسسات 
خیریه اظهار کرد: موضوع کمک خیرین به دانشگاه ها در  
سراسر دنیا یک امر شایع است و در فرهنگ دینى ما عالوه 
بر اهمیت اجتماعى، این موضوع داراى بار معنوى و ارزشى 
و اخروى هم هست اما وقتى ما طبق آمار، جایگاه کشورمان 
را در جهت اقبال خیرین به موضوع آموزش عالى با ســایر 
کشورها مقایسه مى کنیم مى بینیم در سایر کشورها توجه و 

کمک خیرین به دانشگاه ها بیشتر است. 

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد مقدار معتنابهى انواع کاالهاى مستعمل و نو به شرح 
ذیل را از طریق حراج حضورى به فروش برساند. 

زمان بازدید
سه شنبه مورخ 1400/04/08 صبح از ساعت 9 الى 13 و بعدازظهر از ساعت 16 الى 18

زمان برگزارى حراج 
چهارشنبه مورخ 1400/04/09 از ساعت 10 صبح 

محل برگزارى حراج
اصفهان، خیابان هزارجریب، کوى بهار، خیابان شــهید غالمى، روبروى دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى، 

تربیتى همدانیان 
تلفن تماس: 031-36283540-43

محل بازدید
اصفهانـ  جاده شیرازـ  بعد از شهرك آزمایشـ  کوچه خلیج فارس 60ـ  (انواع کاالهاى مستعمل، 

نو و شکر) 
اصفهانـ  بهارستان به طرف اصفهانـ  جنب سیلوـ  پارکینگ تمرکزى جنوبـ  (خودرو و مخزن هاى 

آب) 
اصفهانـ  حبیب آبادـ  بلوار شهید بهشتىـ  بلوار معلمـ  جنب بهشت زینبـ  (کاالهاى مستعمل) 

ـ انواع کاالهاى مستعمل 
ـ مقادیرى کاالهاى نو با قابلیت عرضه در داخل از قبیل پتو، قاشق و چنگال، ابزارآالت. 

ـ یک دستگاه سوارى هوندا (اوراقى) 
ـ مقدار 32 تن شکر ناخالص قهوه اى جهت مصرف و فروش به زنبورداران و یا شرکت هاى 

قند و شکر 

الزم به ذکر است جهت شرکت در حراج مبلغ 5,000,000 ریال به عنوان ودیعه دریافت 
که در صورت عدم خرید، عودت مى گردد. 

خریداران محترم مى بایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به صورت نقد و یا 
از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت نمایند. 

حراج  حضــورى

مدیرعامل بنیاد خیرین حامى دانشگاه فرهنگیان کشور 
در مراسم افتتاح بنیاد خیرین حامى دانشگاه فرهنگیان 
اســتان اصفهان گفت: اصفهان با داشتن بیش از 500 
خیریه فعال به عنوان «َید واحده» مى تواند بســیارى 
از خیران را به ســمت کمک به دانشــگاه فرهنگیان 
سوق دهد. مهدى احمدى با اشــاره به اینکه ما براى 
توسعه این دانشگاه ناچار به استفاده از ظرفیت خیرین 
هستیم تصریح کرد: روال استفاده از خیران در برخى از 

کشورهاى اروپایى و اسالمى از جمله مالزى هم مرسوم 
است. وى با تأکید بر ایجاد بانک اطالعاتى خیران استان، 
از استاندار اصفهان نیز درخواست کرد تا کمک هاى الزم 
را براى ارتقاى دانشگاه فرهنگیان انجام دهند. احمدى 
در پایان به ترکیب 9 نفره هیئت مدیره این مجمع خیریه 
اشاره کرد و افزود: شعار باید به شعور تبدیل شود و استان 
اصفهان به عنوان الگو مى تواند این حرکت را آغاز کند 
و با کمک هاى خود، این دانشگاه مقدس را نجات دهد.

500 خیریه فعال به دانشگاه فرهنگیان کمک کنند

بدینوسیله به اطالع مى رساند شهردارى بهارستان در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره 208/ش ب مورخ 1400/3/8 شوراى محترم 
اسالمى شهر بهارستان نسبت به برگزارى مناقصه هاى زیر اقدام نماید. 

1ـ واجدین شــرایط مى توانند از تاریخ 1400/03/29 تا پایان وقت ادارى 1400/04/12 اسناد مناقصه را از واحد امور قراردادها در 
شهردارى بهارستان دریافت نمایند. 

2ـ مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1400/04/15 مى باشد که باید به واحد دبیرخانه 
محرمانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 

3ـ گشایش پیشنهادهاى تأییدشده در روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16 ساعت 14:30 در محل شهردارى بهارستان صورت مى پذیرد. 
4ـ شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است. 

5ـ هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد 
و سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد. 

6ـ سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

م.الف:1151046داوود بحیرایى-شهردار بهارستان

مدت موضوع مناقصه
واگذارى

میزان سپرده شرکت در 
مناقصه (ریال)

واگذارى کلیه امور خدماتى نظافت و تمیزکارى و انجام امور امانى شهردارى بهارستان
3,900,000,000یک سال به صورت حجمى و با ساعت کار معین (خدمات ساعتى)

واگذارى کلیه امور حفاظت فیزیکى اماکن شهردارى بهارستان
2,850,000,000یک سالبصورت حجمى و با ساعت کار معین (خدمات ساعتى)

شرکت ســهامى آب  منطقه اى اصفهان در نظر دارد مرمت، الیروبى و تعمیرات طرح هاى تغذیه مصنوعى بیاضه  و مهرجان را از طریق مناقصه عمومى 
یک مرحله اى با ارزیابى کیفى با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیانى که تمایل به حضور در مناقصه فوق را 
دارند دعوت مى گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (WWW.SETADIRAN.IR) اقدام نمایند. 
مبلغ پایه (برآورد اولیه عملیات اجرایى موضوع مناقصه) معادل 29,571,662,218 ریال به عدد (بیست و نه میلیارد و پانصد و هفتاد و یک میلیون و 

ششصد و شصت و دو هزار و دویست و هجده ریال به حروف) 
شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت پیمانکارى معتبر حداقل پایه 5 در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه باشد و عالوه بر آن 
داراى ظرفیت آزاد (مبلغ و تعداد کار همزمان مجاز) براى انعقاد قرارداد و اجراى کار باشند. همچنین مناقصه گر باید داراى گواهینامه معتبر صالحیت 

ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد. 
محل اجرا: خور و بیابانک روستاهاى بیاضه و مهرجان 

مدت اجرا: 8 ماه شمسى 
نام و نشانى مجرى طرح و دستگاه نظارت: 

الف) مجرى طرح: شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان به نشانى اصفهان، پل خواجو، آبشار اول، ساختمان شماره دو، معاونت حفاظت و بهره بردارى 
ب) دستگاه نظارت: مهندسین مشاور زاینداب

تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت و ارسال (تحویل) اسناد استعالم ارزیابى کیفى: 
کلیه مراحل مناقصه و ارزیابى کیفى (دریافت اسناد، بارگذارى و ارسال اسناد، مدارك و مستندات الزم از طریق مناقصه گزار به مناقصه گر و گشایش 
پیشنهادات) از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد ایران) به نشــانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
مناقصه گران باید جهت تهیه و دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى به سامانه مذکور مراجعه نمایند و مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در سامانه 
مذکور مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى، تکمیل، بارگذارى و ارسال اسناد، مدارك و مستندات الزم، از طریق همین 

سامانه اقدام نمایند. پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران، اسناد مناقصه از طریق سامانه مذکور در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. 
روش ارزیابى کیفى مناقصه گران، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگى و زمان تحویل پیشنهادها و سایر اطالعات 

الزم در اسناد استعالم ارزیابى کیفى مناقصه گران مشخص شده است. 
نشانى مناقصه گزار: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر، شرکت آب  منطقه اى اصفهان، کدپستى 816467647، صندوق پستى 391، 

تلفن تماس: 5ـ 36615360 داخلى 2529 و 2528ـ  فاکس: 36611073

    آگهى فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه گران
(شماره فراخوان در سامانه ستاد 3000001205000015) 

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان
م.الف:1155085

نوبت اول


