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از استرس درست استفاده کنید!فلفل و گوجه اصفهان، مسافر روسیه و ترکیهمهران مدیرى سر از سریال «خاتون» درآورد!کشور با کمبود گوشت قرمز مواجه خواهد شد؟ سپاهان به دنبال جذب مغانلو سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چه کسانى نباید 
گوجه فرنگى 

بخورند!

پیش بینى گران شدن دوباره نان در اصفهان
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شیوه بازگشایى مدارس 
از مهرماه 1400

زاینده رود 
جارى نمى شود

مرمت 
گنبد شیخ لطف ا... 
با حاشیه شروع شد!
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تست هاى مثبت کرونا 
در اصفهان 

در حال افزایش است

مصرف گوجه فرنگى براى برخى افراد مشکل زا خواهد 
بود. متخصصان تغذیه توصیه مى کنند هنگام مصرف 

گوجه فرنگى برخى نکات را باید رعایت کنید.
آنا دنیسوا متخصص گوارش در روسیه مى گوید  

گوجه فرنگى در لیست مواد غذایى ممنوعه براى...

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
نتایج مثبت تست هاى کروناى افراد مشکوك به 
بیمارى کووید 19 در اســتان در یک هفته اخیر 

روند افزایشى به خودگرفته است.
آرش نجیمى افزود: افزایش تســت هاى مثبت 
کرونا، نشــانه خوبى در جامعه نیست و مى تواند 
هشــدارى براى شــروع مجدد مــوج بیمارى 

کووید 19 باشد.
وى با بیان اینکه در خرداد تست هاى مثبت کرونا 
در اســتان اصفهان حدود 20 تا 25 درصد بود، 
اظهار کرد: در یک هفته اخیر این شاخص به بین 

25 تا 30 درصد ...
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از اصفهان تا اهواز  با قطار برقىاز اصفهان تا اهواز  با قطار برقى
ابرپروژه قطار برقى اصفهان ابرپروژه قطار برقى اصفهان –– اهواز بعد از  اهواز بعد از 33 دهه توقف به زودى از سمت اهواز به سمت رامهرمز روى ریل اجرا مى افتد دهه توقف به زودى از سمت اهواز به سمت رامهرمز روى ریل اجرا مى افتد
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9 ماه بعد از افزایش میانگین 20 درصدى؛

یک تاریخ اشتباه 
براى عزت ا... انتظامى 
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در صفحه 3 بخوانید

واکسیناسیون 
نوبت دوم سالمندان 

در اصفهان 
آغاز شد

یافته هاى جدید درباره اولین مورد ابتال به کرونا
6
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استقبال پرسپولیسى ها ازاستقبال پرسپولیسى ها از
 انتقال گلر سرخپوشان  انتقال گلر سرخپوشان 

به سپاهانبه سپاهان

با سالم ، احترامًا با عنایت به اینکه این بانک در نظر دارد ســرویس و نگهدارى تأسیسات برق و 
مکانیک موتورخانه هاى مرکزى شعب ذیل را از طریق فراخوان به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید ، متقاضیان مى توانند از تاریخ 1400/04/07 لغایت 1400/04/17  با مراجعه به شعب مذکور و با در 
نظر گرفتن شرایط فنى و بررسى کامل و لحاظ نمودن جمیع جهات ، ضمن ممهور نمودن اوراق موجود 
در دایره ساختمان ، پاکت هاى پیشنهادى خود را حداکثر تا تاریخ  1400/04/17 به دبیرخانه بانک 
صادرات اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد  ساختمان مرکزى بانک صادرات 
طبقه 8 تحویل و رسید اخذ نمایند . ضمناً تاریخ بازگشائى پاکات 1400/04/19 ساعت 11 خواهدبود . 

شرایط عمومى : 
1 -  گواهى صالحیت فنى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور 

2 -  ظرفیت آزادکارى
3 -  ارائه آخرین آگهى تغییرات ، اساس نامه ، آگهى تأسیس ، رزومه و سوابق کارى

4 -  تسلیم یک فقره چک بانکى ( الزامًا بانک صادرات ) به مبلغ پیشنهادى جهت تضمین شرکت 
در فراخوان

5 -  بانک در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادات مختار مى باشد و حق هرگونه اعتراض از سوى 
متقاضیان سلب مى گردد .

نکته حائز اهمیت : با عنایت به حساســیت موضوع فراخوان به کارگیرى افراد جوان الزامى مى 
باشد . همچنین اســتقرار دونفر کارگر فنى ماهر همراه با یک نفر سرپرست کارگاه در موتورخانه 
ساختمان مرکزى و یک نفر کارگر ماهر فنى سیار در شعب میدان انقالب ، چهارباغ عباسى و مرکزى 

زرین شهر  الزامى مى باشد .  
موضوع فراخوان : 

1 -  سرویس و نگهدارى دو دستگاه چیلر ابزورشن 320T - LG با سایر تأسیسات موجود ، واقع در 
ساختمان مرکزى بانک صادرات   

2 -  سرویس و نگهدارى یک دستگاه چیلر تراکمى T 70  با سایر تأسیسات موجود ، واقع در شعبه 
میدان انقالب 

3 -  سرویس و نگهدارى یک دستگاه چیلر تراکمى  T  40  با سایر تأسیسات موجود ، واقع در شعبه 
چهارباغ عباسى

4 -  سرویس و نگهدارى یک دستگاه چیلر تراکمى T  40 با سایر تأسیسات موجود ، واقع در شعبه 
مرکزى زرین شهر 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 91-36691090 تماس حاصل فرمائید .

فراخوان انتخاب پیمانکار سرویس و نگهدارى
 تأسیسات بانک صادرات اصفهان 

بانک صادرات ایران -مدیریت شعب استان اصفهان

نوبت اول
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در صفحه 5 بخوانید

سپاهان – فوالد، امروز در خوزستان؛

دوئل براى بازپس گیرى صدر 
 هفته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، 
امروز یک شنبه 6 تیرماه با برگزارى دو دیدار پایان مى یابد و بر همین 
اساس، سپاهان در ورزشــگاه شــهداى فوالد به مصاف تیم فوالد 

خوزستان خواهد رفت.
رقابت هاى لیگ برتر که به دلیل حضور تیم ملى در...
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0202جهان نماجهان نما 4070یک شنبه  6 تیر  ماه   1400 سال هجدهم

 مدت هاســت که عدم تأمین نهاده هاى دامــى مورد نیاز 
دامداران تبدیل به موضوعى کلیشه اى شده است.  در سال 
جارى على رغم پایدار بودن مشکالت در تأمین نهاده هایى 
همچون کنجاله ســویا، ذرت و جو، کاهش شدید میزان 
بارندگى ها سبب شده تا مراتع به لحاظ پوشش گیاهى در 
وضعیت نامناسبى قرار داشته باشند و عمًال چراگاهى براى 

چراى دام ها وجود نداشته باشد.
از سویى دیگر حتى با توجه به تنش هاى دمایى وارد شده 
برداشت علوفه از ســطح اراضى نیز با کاهش مواجه شده 
است. عالوه بر این قیمت علوفه نیز نسبت به سال گذشته 
با افزایش چشــمگیر مواجه بوده و عمًال دامداران را وارد 

چالش هاى جدى ساخته است. 
بنابراین تمام این عوامل دست به دست هم داده تا دامداران 
را در تنگناى عدم تأمین نهاده هــا و علوفه قرار دهد و به 
جاى پیشرفت به جلو و گسترش ســطح و تعداد دام هاى 
خود ناگزیر به حذف دام ها با کشتارشــان شود به طورى 
که تعدادى از دامداران دام هاى مولد و شیرده خود را راهى 

کشتارگاه ها کرده اند. 
این امر جدا از اینکه سبب وارد ســاختن خسارت مالى به 
دامداران شده ممکن است در آینده اى نزدیک حتى تأمین 
گوشت قرمز را با مشکل مواجه کند و این بار دریافت گوشت 

قرمز یارانه اى مردم را وارد صف هاى طوالنى انتظار کند.

مدیر کل تربیت بدنى و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
از واکسیناسیون معلم ها و دست اندرکاران مدارس تا پایان 
مرداد ماه خبر داد.  محســن بیگى با اشاره به برنامه ریزى 
براى واکسیناسیون معلمان، گفت: ما نمى توانیم به طور 
دائمى مدارس را تعطیل کنیم و بازگشایى مدارس از مهر 
ماه 1400 در دستورکار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته 
است. وى با بیان اینکه ســتاد ملى کرونا واکسیناسیون 
معلمان را به مرداد ماه موکول کرده است، افزود: تا پایان 
مرداد ماه باید تمام معلم ها و دست اندرکاران مدارس (راننده 

سرویس و...) واکسن کرونا دریافت کنند. 
مدیرکل تربیت بدنى و سالمت وزارت آموزش و پرورش در 

خصوص شیوه بازگشایى مدارس، توضیح داد: ممکن است 
در سال تحصیلى جدید بنابر شرایط شیوع ویروس کرونا 
یک کالس یا یک مدرســه به طور موقت غیر حضورى 
شود. برخى از درس هاى مدرســه نیز در سال تحصیلى 
جدید به طور مطالعه  آزاد به دانش آموزان ارائه مى شــود. 
همچنین بسیارى از فعالیت هاى جانبى داخل مدرسه که 
احتمال برخورد فیزیکى نزدیک را فراهم مى کنند، در سال 
تحصیلى جدید لغو مى شوند.وى تأکید کرد: تجربه  آموزش 
و پرورش در برگزارى امتحانات سال گذشته نشان داد که 
بخش عمده اى از نگرانى هاى مرتبط با شیوع ویروس کرونا 

قابل مدیریت هستند.

کشور با کمبود گوشت قرمز 
مواجه خواهد شد؟

شیوه بازگشایى مدارس 
از مهرماه 1400

سانسور آرایش 
هانیه توسلى

پنج شــنبه پیش در حالى     ستاره ها |
سى امین قسمت برنامه «همرفیق» منتشر شد 
که رنگ کلى برنامه با قسمت هاى پیشین تفاوت 
داشــت و از رنگ اصلى به رنگى مایل به سیاه و 
ســفید تغییر کرد.آنچه به نظر مى رسد این اتفاق 
به جهت ممیزى آرایش چهره هانیه توســلى و 
شبنم فرشادجو رخ داده است. هانیه توسلى هم در 

اینستاگرامش این موضوع را تأیید کرد.

پرفروش ترین 
فیلم سینماى ایران 

آخرین شماره مجله «فوکوس»    ایران آرت |
که به رویه هــاى بازار جهانى فیلــم مى پردازد، 
ترجمه شــد و در اختیار عموم مردم قرار گرفت. 
طبق گزارش این مجله که توسط معاونت توسعه 
فناورى و مطالعات ســینمایى ترجمه شده، فیلم 
کمدى «مطرب» با فــروش 385 میلیارد ریالى 
( 9/5 میلیون دالر آمریــکا) در صدر جدول قرار 
گرفت و به پرفــروش ترین فیلــم داخلى تمام 

دوران ها در ایران تبدیل شد.

ایران دیپورت شد!
تیم پرورش اندام ایران که براى    ایسنا|
شرکت در مسابقات جایزه بزرگ گرجستان، عازم 
این کشور شده بود، به دلیل واکسینه نبودن در برابر 
ویروس کرونا، نتوانست مجوز ورود به این کشور 
و حضور در مســابقات را دریافــت کند. ممانعت 
مسئوالن گرجستان از ورود ورزشکاران ایران به 
این کشور باعث معطلى 10 ساعته آنها در فرودگاه 
گرجســتان و در نهایت بازگشتشان به ایران شد. 
مشخص نیست چرا فدراســیون بدنسازى بدون 
توجه به رعایت موارد قانونى در شرایط فعلى، اقدام 
به اعزام ورزشــکاران به رقابت هاى گرجستان 

کرده است.

اثاث کشى کاهش یافت
معاون وزیر راه و شهرسازى گفت:    بهار |
کسانى که در یک خانه مستأجر هستند اجاره نامه 
آنها براى یکســال دیگر به طور اتوماتیک تمدید 
شود با سقف افزایش ســالیانه اجاره بها به میزان 
حداکثر 25 درصد در تهــران، 20 درصد در دیگر 
کالنشهرها و 15 درصد در سایر شهرهاى کشور. 
اما اگر مالک و مســتأجر با نرخهــاى پایین تر یا 
باالتر توافق کردند ما مشکلى نداریم. محمودزاده 
خاطرنشــان کرد: آمار یکى از شرکت هاى حمل 
و نقل درون شــهرى که جابه جایى اثاثیه انجام 
مى دهد نشان داد که سال گذشته 64 درصد کاهش 
جابه جایى بار داشتند. بحث ما این نیست که شرایط 
کنونى ایده آل اســت بلکه اگر این مصوبات نبود 

شاید وضعیت بازار اجاره خیلى سخت تر مى شد.

آماده سازى خانه خدا
حــدود ســه هفتــه دیگر    برترین ها|
مناسک حج ابراهیمى شــروع مى شود و خادمان 
بیت ا... الحرام در حال آماده سازى خانه خدا براى 
برپایى مراسم حج امسال هستند. عربستان اعالم 
کرده است امسال نیز همانند سال قبل از خارج این 
کشــور زائر پذیرش نمى کند و فقط به 60 هزار 
زائر از داخل این کشــور اجازه انجام مناسک حج 

را داده است. 

بازداشت قاتل، 42 سال بعد 
رئیــس دادگســترى هشــترود از    رکنا |
دســتگیرى قاتل فرارى بعد از 42سال خبر داد. 
رحیم استادى گفت: قاتل فرارى اهل شهرستان 
چاراویماق که ســال 58 بعد از اتهام قتل به دلیل 
مسائل شخصى از منطقه فرارى شده بود، با دستور 
مســتقیم مقام قضایى و تالش عوامل آگاهى در 
شهر اصفهان دستگیر و به حوزه قضایى هشترود 

تحویل داده شد . 

عفو یا تخفیف 
مجازات محکومان

به مناسبت ســالروز میالد با سعادت    فارس |
حضرت امام على بن موسى الرضا علیه السالم و هفته 
قوه قضاییه، رهبر انقالب اسالمى با عفو یا تخفیف 
و تبدیل مجازات 5156  نفــر از محکومان محاکم 
عمومى و انقالب، سازمان قضایى نیروهاى مسلح 
و تعزیرات حکومتى موافقت کردند. حجت االسالم 
والمسلمین رئیسى، رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرا 
رسیدن سالروز میالد حضرت امام رضا علیه السالم و 
هفته قوه قضاییه در نامه اى به رهبر انقالب اسالمى 
پیشــنهاد عفو یا تخفیــف و تبدیل مجــازات این 
محکومان را که پرونده هاى عفو آنان در کمیسیون 
عفو و بخشودگى بررسى شــده و واجد شرایط الزم 
تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در 
اجراى بند 11 اصل 110 قانون اساســى مورد قبول 

حضرت آیت ا... خامنه اى قرار گرفت.

53 درصد بود
امام جمعه مشهد درخصوص مشارکت    رکنا |
مــردم در انتخابــات 1400 گفت: اگر چــه گفتند 
مشــارکت 49 درصد بوده اما در انتخابات 1400در 
کشور، مشارکت 53 و در اســتان خراسان رضوى 
باالى 60 درصد بوده است. آیت ا... سید احمد علم 
الهدى با بیان اینکه این حضور مشارکت حداکثرى 
مطلوب نبوده اســت و علت داشــت، ادامه داد: با 
احساسى که شما عزیزان پاى صندوق رفتید، همین 
احســاس اقتضا مى کرد حضور در عرصه انتخابات 
بیش از اینها باشد اما همین حضور با همین مقدار هم 

یک حماسه آفرینى بود.

«دوگانه بیخودى» 
حجت االســالم و المسلمین حسن    ایسنا|
روحانى در جلسه ســتاد ملى مقابله با کرونا گفت: 
ما، هم در حال خرید واکسن و هم در حال تولید آن 
هستیم. قیمت واکســن خارجى هم مختلف است 
و کمتر یا بیشــتر از 10 دالر اســت. قیمت واکسن 
داخلى را هم وزارت بهداشــت بر اساس هزینه ها و 
سود آن محاســبه مى کند. جاى خیلى دعوا و نزاع 
هم نیســت که قیمت واکســن چقدر باشد. هنوز 
قیمت دقیقى مشــخص نشــده، اما بناى ما براى 
تعیین قیمت ریال اســت نــه ارز. دوگانه بیخودى 
در این زمینه به وجود آمده که برخــى به آن دامن 

مى زنند.

طالبان دیگر سر نمى ُبرد!
روزنامه «کیهان» یادداشت روز    برترین ها|
خود را به پیشروى طالبان در افغانستان اختصاص داد 
و در بخشى از آن نوشت: نیروهاى طالبانى که امروز 
از آن حرف مى زنیم، اوًال نیروى یکدست و هماهنگى 
نیست ثانیًا، با طالبانى که مى شــناختیم و مثًال سر 
مى برید، تفاوت هایى کرده است. در این پیشروى ها 
خبرى از جنایت هاى هولناك، شبیه جنایات داعش 
در عراق نیســت. طالبان حتى اعالم کرده کارى با 
شیعیان این کشــور هم ندارد. طبق این گزارش ها، 
خبرى از قتل عــام غیرنظامیان بى گنــاه و تخریب 
خانه ها هم نیست و آنچه هســت، صرفًا درگیرى با 

نیروهاى مسلح دولتى است.

باالترین کیفیت زندگى 
در کپنهاگ

  عصر ایران| براساس نظرسنجى، پایتخت 
دانمارك بهترین کیفیت زندگى در جهان را دارد. این 
چهارمین بارى است که شهر کپنهاگ در این جایگاه 
قرار مى گیرد. در فهرست نشریه «مونوکل» که به 
دلیل همه گیرى ویروس کرونا با وقفه یکساله منتشر 
شده است، شــهرهاى اروپایى جایگاه خوبى دارند. 
زوریخ سوییس، هلســینکى فنالند، استکهلم سوئد 
و توکیو ژاپن به ترتیب دوم تا پنجم اند و لیســبون 
پرتغال، وین اتریش و همچنین تایپه تایوان، اوکلند 
و سیدنى در استرالیا نیز در میان 10 شهر اول جدول 

دیده مى شوند.

خبرخوان

محققان و متخصصان معتقدند: ظهور جهش هاى جدید 
و خطرناك ویروس طبیعى است و توجیه علمى دارد اما 
راه پیشگیرى از ابتال به تمام این جهش ها یکسان است.

ویروس کرونا تا کنون جهش هاى بســیار متنوعى در  
جهان داشته که یکى از سهمگین ترین جهش ها، در هند 
بروز پیدا کرد و آمار فاجعه بارى از ابتال و بسترى و مرگ و 
میر به جاى گذاشت، اما اخیراً مسئوالن بهداشتى هند از 
شناسایى یک گونه جدید ویروس کرونا موسوم به «دلتا 
پالس» خبر دادند که حدود 20 مورد آن در ســه ایالت 
این کشور شناسایى شده و به علت قابل سرایت پذیرى 
بیشتر، باعث نگرانى بسیارى از کشور هاى جهان شده 

است.
گونه هندى ویروس جهش یافته کرونا موسوم به دلتا، 
پس از انگلیس و چند کشور اروپایى، ایتالیا را هم درگیر 
کرده است و طبق اعالم ســازمان جهانى بهداشت در 
حال تبدیل شدن به بیمارى غالب ناشى از کووید 19 در 

بسیارى از کشور ها به ویژه قاره اروپاست.
اما با توجه به شناســایى مبتالیان به ویروس هندى در 
برخى از استان هاى جنوبى و شرقى کشور، این نگرانى 

وجود دارد که دچار موج پنجم کرونا شویم.
مســعود مردانى، متخصــص بیمارى هــاى عفونى و 
عضو کمیته علمى کشــورى کرونا  مــى گوید: گونه 
جدید ویروس جهش یافته، موســوم به دلتــا، یکى از 
خطرناك ترین، مسرى ترین و کشنده ترین جهش هاى 
کووید 19 است. مردانى افزود: در حال حاضر در برخى از 
کشورهاى اروپایى، مثل کانادا همه گیرى این ویروس 

آغاز شده اســت. در هندوســتان هم یکى از سهمگین 
ترین جهش ها را مشاهده کردیم و کرونا براى مردم این 
کشور، فاجعه آفرین شد. در انگلیس نیز در حال حاضر،  
یکى از شایع ترین سوش هاست، در کشور خودمان هم 
در برخى از استان هاى جنوبى مثل هرمزگان و سیستان 

و بلوچستان، شــاهد جهش هندى هستیم که همه این 
موارد از شدت و قدرت سرایت پذیرى این واریانت جدید 

خبر مى دهد.
او گفت: ممکن اســت در ایران هم موج بعدى با همین 
جهش جدید دلتــا آغاز شــود و به همیــن دلیل باید 

مراقبت هاى همه جانبــه صورت بگیرد تــا از ابتالى 
سایر هموطنان و شیوع این نوع جهش یافته در کشور، 
جلوگیرى شــود. طبق تحقیقاتى که تا کنــون انجام 
شده، شدت شــیوع این نوع جهش یافته باالتر و حتى 

خطرناك تر است.

از کروناى «دلتا پالس» بترسید

دادستان نظامى استان یزد با حضور در بیمارستان رهنمون 
یزد در جریان روند درمان ســربازان مصــدوم در حادثه 

واژگونى اتوبوس آنها در روز پنج شنبه قرار گرفت.
حکیمى فرد گفت: متأسفانه در این حادثه پنج نفر از جمله 
سه سرباز معلم، یک مأمور انتظامى مسئول حفظ امنیت 
سربازان در مسیر و یکى از سرنشینان تریلر جان باختند 
و 34 نفر دیگر که همگى ســرباز معلم هســتند و براى 
گذراندن دوره آموزشى بدو خدمت از زاهدان عازم آباده 

بودند، مصدوم شدند.
این مقام قضایى با اشاره به نظر کارشناسان پلیس راهور 
درباره نقص فنى سیستم ترمز اتوبوس گفت: تعدادى از 
مصدومان در تحقیقى که از آنها به عمل آمد اعالم کردند 

که خودرو در مسیر نیز چند بار دچار نقص فنى شده است.
حکیمى فرد در خصوص جزئیات وقوع این حادثه گفت: بنا 
به گفته سرنشینان در روز حادثه در جاده دهشیر به آباده که 
شیب تندى دارد راننده اتوبوس در مسیر سرازیرى متوجه 
مى شــود که ترمزها کار نمى کند. با اعالم راننده تمامى 
سربازان به همراه شاگرد راننده، به عقب خودرو رفته ولى 
چند تن از سربازان در صندلى هاى خود باقى مى مانند که 

سه نفر از آنان درجا جانشان را از دست مى دهند.
وى گفت: کنترل اتوبوس مسافربرى در سرپیچ از دست 
راننده کًال خارج شده و با سرعتى نزدیک به 145 کیلومتر 
به عقب یک تریلى حامل بار که در کنار جاده متوقف بوده 

برخورد مى کند.

بر اساس اخبار رسیده ســید على حسینى تاش، معاون 
راهبردى و بررسى هاى عمومى دبیرخانه شوراى عالى 
امنیت ملى و رئیس اسبق دانشگاه امام حسین(ع) یکى 
از گزینه هاى اصلى پست وزارت امور خارجه در دولت 

سید ابراهیم رئیسى است.
از او مى تــوان به عنــوان یکى از اعضــاى عضو تیم 
مذاکره کننده هسته اى در زمان دبیرى على الریجانى 
بر شــوراى عالى امنیت ملى یاد کرد و البته رئیس تیم 
مذاکره کننده ایران با روسیه در ارتباط با برنامه هسته اى 
ایران در همان دوران. از دیگر ِسمت هاى او مى توان به 
ریاست ستاد نیروى زمینى سپاه پاسداران بین سال هاى 
64 تا 66، جانشین فرمانده نیروى دریایى سپاه پاسداران 
در ســال هاى 66 و 67، معاون تحقیقاتى وزارت دفاع، 
رئیس مؤسسه آموزشــى و تحقیقاتى صنایع دفاعى از 

سال 68 تا 82 اشاره کرد.
این خبر در حالى اســت که تا پیش از این گفته مى شد 

که ســعید جلیلى یکى از مهمترین گزینه هاى تصدى 
وزارت امور خارجه دولت رئیسى است زیرا او نیز سابقه 
نقش آفرینى در مذاکرات هســته اى و دبیرى شوراى 
عالى امنیت ملــى را در کارنامه خــود دارد. همچنین 
به نظر مى رســد که على باقــرى کنى هــم از زمره 
گزینه هــاى وزارت امور خارجه خارج شــده بود؛ اویى 
که روزگارى دســتیار جلیلى در شــوراى عالى امنیت 
ملى در زمــان دولت هــاى نهم و دهم بــود و اکنون 
معاون امور بین الملل قوه قضاییه اســت. البته گفتنى 
اســت برخالف تصور عمومى مبنى بــر نزدیک بودن 
مواضع جلیلى و باقرى کنى در حوزه سیاســت خارجى، 
از مقطعى باقرى کنى به یکى از منتقدان جلیلى تبدیل 

شد.
به هــر روى با مطرح شــدن نام حســینى تاش به نظر 
مى رســد نام هایى مانند جلیلى و باقرى کنى کنار رفته 

باشند.

روزنامه «جمهورى اسالمى» نوشت: «شیخ حسن روحانى 
هم به پایان خط رسید! کسى که هرجا مشکلى پیش مى آمد 
به گردنش مى انداختیم. "ترامپ" از برجام خارج شد گردن 
شیخ انداختیم. بنزین گران شد و آن اتفاقات افتاد گردن شیخ 
انداختیم. گرانى، دالر، بورس، زلزله، سیل، خشکسالى، عدم 
مشارکت مردم در انتخابات، کرونا، قطع برق هرچه شد و 

نشد گردن شیخ بود!
شــیخ تمام شــد و رفت و یادم آمد که در قدیم چلوکباب 
خوردن از آن مفاخر بود و اینکه آنقدر چرب باشد که سبیل 
خورنده هم چرب شود و دیگران بفهمند که از کره چلوکباب 

است!

بزرگزاده اى آبرومند به فقر و تنگدستى افتاده بود، براى اینکه 
کسى پى به احوالش نبرد هر روز سبیل خود را با تکه دنبه اى 
چرب مى کرد. تا اینکه یک روز عصر که سر گذر با رفقایش 
نشسته بود و سبیل چرب کرده اش را تاب مى داد و از کیفیت 
کره چلوکباب ظهر صحبت مى کرد، پسر کوچکش دوان 
دوان و ناراحت از راه رسید و گفت: بابا بدو، اون دنبه اى رو 

که هر روز باهاش سبیلت را چرب مى کردى گربه خورد.
اکنون،  اى سیاستمداراِن پشت صحنه و روى صحنه! آن 
دنبه را گربه خورد، دنبال فرد دیگرى باشید که مشکالت 
را گردنش بیاندازید، البته اگر مردم سبیل چرب کرده شما 

را باور کنند!»

عباس سلیمى نمین، فعال سیاسى اصولگرا مى گوید: به 
آقاى قاضى زاده هاشمى این مطلب را القا کرده بودند که 
قطعاً ایشان رئیس جمهور خواهد شد! مثل آقاى احمدى 
نژاد که برخى از پیشگوها به سراغش مى رفتند و چنین 
حرف هایى مى زدند، یک پیشگو هم در مشهد به آقاى 
قاضى زاده هاشــمى این مطلب را گفته بود که تو قطعًا 
رئیس جمهور مى شوى و به همین دلیل به درخواست 
برخى از نمایندگان که از او خواسته بودند کنار رود، برخورد 
بسیار تند و غیر مؤدبانه داشت چرا که تصور کرده بود که 

او قطعاً رئیس جمهور مى شود.
در همین حال امیرحسین قاضى زاده هاشمى به ادعاى 

سلیمى نمین درباره نقش یک پیشگو در انصراف ندادن 
این کاندیدا پاسخ داد. او  نوشــت: از افرادى که مدعى 
پژوهشگرى هســتند انتظار مى رود براساس مدارك و 
مستندات صحبت کنند نه براساس ذهنیات. اکنون که 
پیش بینى ایشان مبنى بر انصراف بنده در ایام انتخابات 
درست درنیامده به جاى پاســخگویى، اقدام به انتشار 
شایعات بى اساس و مضحک مى کنند.اینجانب ضمن 
تکذیب قطعى موارد مطرح شــده توسط آقاى سلیمى 
نمین، ایشان و همه دلسوزان را به اخالق و تقوا توصیه 
مى کنم و حق برخــورد قانونى با ایشــان را براى خود 

محفوظ مى دانم.

قتل عام یک خانواده در شــهرك اوج کرج یکى از تکان 
دهنده ترین حوادث چند روز اخیر بود. در قتل عام شهرك 
اوج بعد از پیدا شدن جسد مرد خانواده که به ضرب گلوله 
جان خود را از دســت داده بود، جسد همسر و فرزند او در 

خانه شان پیدا شد. 
روز یک شــنبه 30 خرداد خانواده «شاه میرزایى» بعد از 
تماس هاى بى پاســخ با «حمیدرضا»، پسر این خانواده 
در حالى که نگران سالمتى او و همسر و فرزندش بودند 
به خانه آنها واقع در شهرك اوج کرج مراجعه کردند و با 
پیکر بى جان حمیدرضا مواجه شدند. بالفاصله موضوع در 
جریان کار مأموران پلیس قرار گرفت و جسد حمیدرضا 

براى معاینات به پزشکى قانونى منتقل شد.
عموى حمیدرضا در توضیح جزئیات این ماجرا گفت: «آن 
روز صبح برادر من یعنى پدر حمیدرضا به او گفته بود اجازه 
بدهد همسر و فرزند حمیدرضا را با خود به تهران ببرد اما 
حمیدرضا گفته بود که مهمان دارند. او توضیح نداده بود 
که مهمان آنها چه کسى اســت و وقتى جسد حمیدرضا 
کشف شد، همسر و فرزندش ناپدید شده بودند. در اولین 

فرضیه پلیس گفت شاید حمیدرضا خودکشى کرده باشد 
اما بعداً مشخص شد که او با اصابت گلوله به سرش جان 
خود را از دست داده بود. در حالى که هنوز مشخص نبود 
چه کسى عامل شلیک به سر پسربرادرم است، تحقیقات 

براى پیدا کردن ردى از همسر و فرزندش آغاز شد.»
عموى مقتول در ادامه گفت: «با کمک پلیس تمام خانه 
را گشتیم.اما ردى از همســر و فرزند حمیدرضا نبود. روز 
بعد بوى نامطبوعى از کمد دیوارى خانه آنها به مشــام 
مى رسید اما رختخواب هاى داخل آن مرتب بود. وقتى 
بوى نامطبوع بیشتر شد، رختخواب ها را بیرون ریختیم 
و دیدیم که جسد همسر حمیدرضا و دختر پنج ساله آنها 
زیر رختخواب ها بود. آنها بعد از کشته شدن داخل کمدى 
دیوارى قرار داده شده بودند و رختخواب ها مرتب و منظم 

روى اجساد آنها چیده شده بود.»
در حالى که پرونده در جریان رسیدگى قضایى قرار دارد اما 
تا کنون هیچ سرنخى از عامل این جنایت در دست نیست 
و راز قتل عام خانــواده کرجى در هالــه اى از ابهام قرار 

دارد.

برخورد اتوبوس با سرعت 145 کیلومتر 
به عقب یک تریلى

رونمایى از جدیدترین  گزینه وزارت خارجه 
دولت رئیسى

دنبال فرد دیگرى باشید که مشکالت را 
گردنش بیاندازید!

رابطه قاضى زاده هاشمى با پیشگوها ؟!

قتل عام یک خانواده در کرج 
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زنان اصفهانى معتاد 
على اکبر ابراهیمى، معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى 
استان اصفهان گفت: در استان اصفهان 100 تا 120 هزار 
مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد که هشت هزار نفر 

معادل 10 درصد آنها بانوان هستند.

سمپاشى 4600 منهول فاضالب 
4600 منهـول شـبکه فاضالب شـهرها و روسـتاهاى 
لنجان با هدف ارتقا سـطح بهداشت سـم پاشى شد. به 
گزارش روابـط عمومى آبفا لنجان، امور بهـره بردارى و 
توسعه شبکه فاضالب منطقه لنجان اقدام به سم پاشى 
3هزار منهـول فاضالب در زرین شـهر و 1600 منهول 
فاضالب در شهر چمگردان کرد. شـایان ذکر است این 
عملیات باعث از بین رفتن حشرات موذى و ارتقاى سطح 

بهداشت در شهرها ومنازل خواهد بود.

تشکیل جلسه مدیریت بحران 
جلسه ستاد تنش آبى شهر خالد آباد بادرود با هدف طرح 
هدایت آب هاى سطحى برگزار شـد. به گزارش روابط 
عمومى آبفا منطقه بادرود، نشست ستاد مدیریت بحران 
شـهر خالد آباد به منظور بررسـى طرح هدایت آب هاى 
سطحى در محل شهردارى تشکیل شد. در این نشست 
مقرر شـد امور آبفا منطقه بادرود جهـت ارائه اطالعات 
شـبکه توزیع آب شـهر خالدآباد با شـهردارى همکارى 

الزم را داشته باشد.

آغاز 
«جشن فیلم کوتاه اصفهان» 

سالن سوره حوزه هنرى اسـتان اصفهان، از امروز شاهد 
اکران فیلم هاى دومین و سومین دوره «جشن فیلم کوتاه 
اصفهان» است. نرگس رجایى، مدیر هنرهاى تصویرى 
حوزه هنرى اصفهان گفت: از روز یک شنبه ششم تیرماه 
لغایت روز سه شنبه هشتم تیرماه به مدت سه روز، سالن 
سوره حوزه هنرى اصفهان محل اکران فیلم هاى «جشن 
فیلم کوتاه اصفهان» خواهد بود. وى افزود: فیلم هاى این 
دوره در دو بخش «نگاه نو» و «مسابقه» در دو سانس 17 

الى 18 و 18:30 الى 20 به نمایش در مى آید.

اصفهان الگو شود
محمدمهـدى حاج محمـدى، رئیس سـازمان زندان ها 
و اقدامـات تأمینـى و تربیتى کشـور، اشـتغال زندانیان، 
برنامه هـاى فرهنگـى و تربیتى عمیق و توجـه ویژه به 
خانواده زندانیان را از راه هاى تبدیل زندان به آموزشگاه 
نیکى ها دانسـت و گفت: امیـدوارم این اتفـاق مبارك و 
تبدیل زندان بـه آموزشـگاه نیکى ها از اصفهـان آغاز و 

الگویى براى کشور شود.

فلفل و گوجه اصفهان
مسافر روسیه و ترکیه

مدیـر امـور باغبانى سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: بیـش از 80 درصد تولیـدات گلخانه اى 
اصفهان شـامل فلفل دلمه اى و گوجـه فرنگى به خارج 
از کشور صادر مى شود که بیشترین صادرات به روسیه، 
ترکیه و کشـور هاى حوزه خلیج فارس است. احمدرضا 
رییس زاده گفت: تسهیالتى از جمله حذف استعالم هاى 
غیر ضرورى، تسهیل روند صدور پروانه ها و مجوز هاى 
تولید محصول گلخانه اى و یارانه براى متقاضیان احداث 
گلخانه با سـود 14.5 درصد در مناطق برخوردار و 12.5 

درصد در مناطق محروم در نظر گرفته شده است.

آزمایش عملیاتى سامانه ارتش 
جانشین فرمانده نیروى زمینى ارتش از آزمایش عملیاتى 
سامانه هوشمند توپخانه نزاجا در اصفهان خبر داد. امیر 
سرتیپ نوذر نعمتى با اشاره به آزمایش سامانه هوشمند 
توپخانه نزاجـا در منطقـه عمومـى نصرآبـاد اصفهان، 
اظهار کرد: این سـامانه هوشـمند کامًال بومى است و از 
کشورهاى خارجى الگوبردارى نشده است. وى ادامه داد: 
در این سامانه دقت، سـرعت و اثرگذارى آتش توپخانه 
چند برابر شده و تأمین امنیت نیروها هم لحاظ شده است.

خبر

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: نوبت دوم واکسیناسیون سالمندان این خطه بر علیه 
بیمارى کووید 19 آغاز شده است و ایمن سازى افرادى که 

تاکنون واکسن نزده اند نیز ادامه دارد.
رضا فدایى افزود: از زمان اعالم واکسیناســیون  دراستان 
اصفهان تاکنون 270 هزار نفر یک نوبت  و 96 هزار نفر 2 

نوبت واکسن دریافت کرده اند.
مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
تصریح کرد: 65 تا 70 درصد ســالمندان در ســطح استان 
اصفهان واکسن تزریق کرده اند و  واکسینه کردن همچنان 
ادامه دارد. وى ادامه داد: با واکسن هایى که بتازگى دریافت 

شد واکسیناسیون نوبت دوم افرادى که یک ماه پیش نوبت 
اول را دریافت کرده اند، آغاز شده است.

فدایى گفت: انتظار داریم سالمندان طبق نوبت بندى براى 
دریافت نوبت دوم اقدام کنند و واکسن سالمندان 70 سال 
به باال هم براى دریافت  نوبت اول فراهم شده است که از 
طریق ثبت نام در ســایت و دریافت نوبت ازطریق پیامک 

فراخوانده مى شوند.
وى گفت: استقبال گروه ســالمندان از واکسن کرونا حدود 
70 درصد بوده است و بیش از 30 درصد سالمندان 70 سال 
به باال براى تزریق واکسن مراجعه نکردند که از آنها دعوت 
مى شود با ارسال پیامک حتماً براى زدن واکسن اقدام کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، گفت: 
استان اصفهان در زمینه مواد مخدر و معتادان در مقایسه 
با دیگر استان هاى کشور وضعیت مطلوبى دارد و داراى 
معتادان کمترى اســت. همچنین افــراد کمى در این 
استان گرایش به مواد مخدر دارند اما باید در نظر داشت 
براى اســتانى که داراى فرهنگ واال و سطح سواد باال 

هست،حتى یک نفر معتاد، زیاد است.
سرهنگ غالم حسین صفرى اظهار کرد: ما نمى توانیم 
بگوییم در اســتان اصفهان کدام شهرســتان مستعد 
توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادین بیشترى است زیرا 

مواد مخدر اصًال مرزى نمى شناسد.

رئیس پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان در 
رابطه با مســیر واردات مواد مخدر بــه اصفهان افزود: 
همانطور که مى دانید افغانســتان بیــش از 90 درصد 
مواد مخدر جهان را تولید مى کند و در کشور ما مرزهاى 
شرقى، هم مرز با کشــورهاى افغانســتان و پاکستان 
هستند؛ پس ما از شرق اســتان  تردد کاروان هاى مواد 
مخــدر را داریم کــه وارد کننده مواد مخدر به اســتان 

هستند.
وى ابراز کرد: سال گذشــته بیش از 50 تن مواد مخدر 
کشف شد که نشان مى دهد در همه زمینه ها مقابله باید 

با بهترین سطح انجام شود.

سال 99 بیش از 50 ُتن
 مواد مخدر کشف شد

واکسیناسیون نوبت دوم 
سالمندان در اصفهان آغاز شد

ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
نتایج مثبت تست هاى کرونا افراد مشکوك به بیمارى 
کووید 19 در استان در یک هفته اخیر روند افزایشى 

به خودگرفته است.
آرش نجیمى افزود: افزایش تست هاى مثبت کرونا، 
نشانه خوبى در جامعه نیست و مى تواند هشدارى براى 

شروع مجدد موج بیمارى کووید 19 باشد.
وى با بیان اینکه در خرداد تســت هاى مثبت کرونا 
در اســتان اصفهان حدود 20 تا 25 درصد بود، اظهار 
داشت: در یک هفته اخیر این شاخص به بین 25 تا 30 

درصد رسید و افزایش یافت.
نجیمى با اشــاره به قرمز شــدن تعداد بیشــترى از 
شــهرهاى مناطق جنوبى کشــور در روزهاى اخیر 
تصریح کرد: با توجه به اینکه اصفهان در مرکز کشور و 
محورهاى اصلى تردد قرار دارد اگر مراقبت هاى الزم 

صورت نگیرد، ممکن است با موج پنجم کرونا و قرمز 
شدن وضعیت برخى از شهرستان ها مواجه شویم.

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با 
بیان اینکه حدود 840 بیمــار داراى عالئم کرونا در 
بیمارستان هاى اســتان بسترى هســتند گفت: در 
روزهاى اخیر آمار بســترى بیماران کرونایى به طور 
تقریبــى ثابت مانده اســت که با توجه بــه افزایش 
تست هاى مثبت احتمال باال رفتن این آمار نیز وجود 

دارد.
وى با بیان اینکــه در زمان حاضر شهرســتان هاى 
اصفهان، خمینى شهر، سمیرم، شاهین شهر و میمه، 
شهرضا، فالورجان، لنجان، مبارکه، نجف آباد، کاشان 
و نطنز در وضعیت نارنجى (پر خطر) کرونا قرار دارند، 
تاکید کرد: وضعیت این شهرستان ها در زمینه کرونا 

شکننده است.

تست هاى مثبت کرونا در اصفهان
 در حال افزایش است

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
ضرورى اســت که با توجه به تعداد باالى آب انبارها در 
سطح اســتان اصفهان برنامه ریزى درستى براى تغییر 
کاربرى این مراکــز براى کمک به بهداشــت و درمان 

انجام شود.

حجت االســالم محمد حســین بلک در دیدار با رئیس 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان که به منظور بررسى 
وضعیت موقوفات اســتان اصفهان در زمینه بهداشــت 
و درمان برگزار شــد، اظهار کــرد: در برخى از موقوفات 
بهداشــت و درمان تبدیل به احســن مورد موافقت قرار 

گرفته است.
وى افزود: تبدیل به احســن موقوفه ورنامخواســت به 
عنوان موقوفه بیمارستان عیسى بن مریم در دستور کار 
قرار گرفته و موافقت هاى اولیه براى این امر انجام شده 
ضمن اینکه باید توجه داشت که وزیر راه و شهرسازى به 
دنبال تحقق این امر است و پیشنهاد ما این است که هر 

چه زودتر این طرح اجرایى شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهــان با بیان 

اینکه موقوفه ورنامخواســت داراى مساحتى حدود 54 
هکتار است، تصریح کرد: براى تبدیل به احسن آن تغییر 
کاربرى هایى را خواهیم داشت که سرمایه زیادى به بخش 

بهداشت و درمان تزریق مى کند.
وى در ادامه با بیان اینکه کمک دیگر به بخش بهداشت 
و درمان استان، ساماندهى آب انبارها است، ادامه داد: باید 
توجه داشت که تعداد زیادى آب انبار در استان اصفهان 
وجود دارد که با ســاماندهى و تغییر کاربرى آن مى توان 

سرمایه خوبى به دست آورد.
بلک با اشاره به اینکه تنها در شهرستان کاشان 120 آب 
انبار وجود دارد، ادامه داد: در برخى موارد این مراکز تبدیل 
به ورزشگاه و یا ســفره خانه شــدند و باید در این زمینه 

برنامه ریزى خوبى انجام شود.

لزوم تغییر کاربرى آب انبارهاى اصفهان

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع اســتاندار 
اصفهان گفــت: افزایش مصوبه جدید قیمت نان اســتان 
اصفهان هم اکنون در کارگروه آرد و نان کشورى مطرح است 

و احتماال بزودى مصوبات نهایى اعالم شود.
آخرین بار مهرماه ســال گذشــته بود که قیمــت نان در 
کارگروه هاى تخصصى آرد و نان در اســتاندارى و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان مورد بررسى قرار گرفت و با 
توجه به شاخص هاى موجود، افزایش میانگین 20 درصدى 
آن تصویب شــد. حاال هم دوباره زمزمه گران شدن نان در 

اصفهان به گوش مى رسد.
قاضى عســگر در گفتگو با تســنیم پیرامون اینکه پس از 
بررســى هاى الزم در کارگروه ها مرتبط کشورى براساس 
مصوبه جدید قیمت نان چند درصد افزایش مى یابد، اظهار 
داشــت: تغییر قیمت نان به هیچ وجه در استان خودسرانه 
صورت نمى گیرد بلکه هر ساله کارگروه تنظیم بازار و آرد و نان 
کشورى پس از بررسى هاى الزم براساس اصول حسابدارى 

صنعتى قیمت ها را مطرح مى کنند. وى در پاسخ به اینکه از 
ابتداى اردیبهشت امسال برخى از نانوایى هاى اصفهان نان 
را با 10 درصد افزایش قیمت توزیع مى کنند، افزود: تاکنون 
هیچ گونه افزایش نرخ نان در شهر اصفهان نداشته ایم شاید 
بعضى نانوایى ها خودسرانه رشد هزینه دستمزد کارگرى را 
بر قیمت ها اعمال کردند. معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و توسعه منابع اســتاندار اصفهان بیان کرد: با توجه به رشد 
هزینه کارگرى و کرایه هاى حمل و نقل تخمین مى زنیم 10 
تا 15 درصد افزایش نرخ نان در استان اصفهان داشته باشیم.

وى درباره اینکه سیستم تولید نان در کشور و استان اصفهان 
به دو روش تولید نان یارانه دار و آزادپزکامل است، گفت: در 
صدد هستیم با استفاده از سیستم هاى نظارتى، یارانه نان را به 

دست مصرف کننده نهایى برسانیم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع اســتاندار 
اصفهان در پاسخ به ســوالى مبنى بر اینکه برخى نانوایان 
از عدم توزیع آرد گالیه مند هســتند اظهار داشت: نانوایان 

آزادپزکامــل هیچ گونــه یارانــه آردى از دولــت تحویل 
نمى گیرند اما ســهمیه آرد یارانه اى در حد مشخص کامال 
بین نانوایى هاى یارانه پز توزیع مى شود و آنها باید براساس 

قیمت هاى مصوب نان را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
وى اضافه کرد: کم ترین مصرف سرانه نان یارانه اى در کشور 
متعلق به استان اصفهان است اما تاکنون هیچ گونه کاهشى 
در ســهمیه هاى نانوایان یارانه پز اعمال نشــده و همانند 

سال هاى گذشته در اختیار آنها قرار گرفته است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع استاندار با 
اشاره به راه اندازى سامانه الکترونیکى تنظیم و نظارت موسوم 
به رهتاب در استان اصفهان، بیان کرد: میزان سهمیه توزیع 
آرد خانوارهاى اصفهانى که در منازل خودشان به پخت نان 
مشغول هستند در گذشــته یک هزار تن بوده اما براساس 
سامانه رهتاب و توزیع 800 تن آرد یارانه اى بین این خانوارها 
طى سال جارى؛ بررسى ها نشان از فروش 200 تن سهمیه  

آرد خانوار در بازار آزاد داشته است.

9 ماه بعد از افزایش میانگین 20 درصدى؛

پیش بینى گران شدن دوباره نان 
در اصفهان

مجرى کل طرح هاى زیربنایى اســتان اصفهان گفت: 
با پیگیرى هاى صورت گرفته و طى شدن فرایندهاى 
مختلف مطالعاتى و اجرایى، ابرپروژه 130 هزار میلیارد 
تومانى راه آهن اصفهان - اهواز به زودى روى ریل اجرا 

قرار مى گیرد.
علیرضا صلواتى اظهار کرد: یکى از مهم ترین دغدغه هاى 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل کشور، 
توجه به توسعه شبکه سراســرى ریلى در کشور بوده و 
راه آهن اصفهان - اهواز به عنــوان یکى از مهم ترین 

پروژه هاى کشور به شمار مى رود. 
وى با بیان اینکه این پروژه با بیش از ســه دهه توقف، 
یکى از دغدغه هاى مهم مردم اســتان هاى مرکزى و 
جنوبى کشــور براى اجرا به شــمار مى رفت، ادامه داد: 
با پیگیرى هاى انجام شــده  طى یک ســال گذشته، 
فرایندهاى اجرایى و مطالعاتى پروژه طى شد و در حال 

حاضر این پروژه در مسیر اجرایى قرار گرفته است.
مجرى کل طرح هاى زیربنایى اســتان اصفهان گفت: 
براساس برنامه ریزى انجام شده، به زودى این پروژه با 
انتخاب پیمانکار و امضاى قرارداد از سمت اهواز به سمت 

رامهرمز به طول 50 کیلومتر ساخته خواهد شد. 
صلواتى درباره اهمیت اجراى این پروژه، توضیح داد: با 
توجه به حجم قرارداد این پروژه و رقم مالى پیش بینى 

شــده براى اجراى آن، روش هاى مختلف تأمین مالى 
براى این پروژه براى نخستین بار در کشور، مورد بررسى 
قرار گرفته و در حال حاضر سه روش مجزاى تأمین مالى 

خارجى و داخلى، مد نظر قرار گرفته است.
وى ادامه داد: براســاس مطالعات، بــراى اجراى این 
ابرپروژه مهم ملى، بیش از 130 هزار میلیارد تومان بودجه 
پیش بینى شده و در صورت اجرا، نقش مهمى در اتصال 
جنوب کشور به مرکز کشور، تسریع در حمل و نقل مسافر 
و بار و بهبود شرایط کیفى شبکه ریلى کشور ایفا خواهد 
کرد. مجرى کل طرح هاى زیربنایى اســتان اصفهان 
درباره جزئیات این پروژه، افزود: این پروژه به طول 504 
کیلومتر داراى نزدیک به 80 کیلومتر تونل و 15 کیلومتر 
پل خواهد بود و 8 ایستگاه درجه دو و 15 ایستگاه درجه 

سه را در خود خواهد داشت.
صلواتى با اشاره به سرعت اجراى این طرح، گفت: این 
قطار برقى در بخش بار با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت 
و در بخش مسافرى با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت 
حرکت خواهد کرد.  مجــرى کل طرح هاى زیربنایى 
استان اصفهان درباره جزئیات قراردادى پروژه نیز توضیح 
داد: بر اساس قرارداد ابرپروژه راه آهن اصفهان- اهواز، 
مقرر است که در صورت تأمین مناسب مالى، این طرح 

در زمانى بالغ بر پنج سال عملیاتى شود.

از اصفهان تا اهواز با قطار برقى

رئیس حوضه آبریز زاینده رود در رابطه با اخبارى که 
مبنى بر جارى شدن این رودخانه در هفته جارى منتشر 
شده اســت، گفت: با توجه به اینکه امسال بارندگى 
نداشته ایم و ســد زاینده رود خالى است، جارى شدن 

رودخانه امکان پذیر نیست.
هوشنگ مالیى افزود: فقط قرار است تأمین آب براى 
باغات غرب استان اصفهان در مدت کوتاهى انجام 
شود تا از خشک شدن این باغات جلوگیرى شود، البته 

تاریخ انجام آن هم مشخص نیست.
رئیس حوضه آبریز زاینده رود با بیان اینکه امسال حتى 
در تأمین آب شرب اصفهان نیز با محدودیت رو به رو 
هستیم و بدترین ســال آبى را پشت سر گذاشته ایم، 

تأکید کرد: در طول 50 سال گذشــته، مانند امسال 
نداشته ایم.

مالیى با بیان اینکه اولین دغدغه مسئوالن نیز تأمین 
آب شرب اصفهان اســت، گفت: آب سد فقط براى 
تأمین آب شرب اصفهان در نظر گرفته شده و مردم نیز 
باید صرفه جویى کنند و همراهى الزم را داشته باشند.

رئیس حوضه آبریز زاینده رود گفت: زمانى که حتى 
در تأمین آب شــرب با محدودیت مواجه هســتیم، 
کشاورزى توجیهى ندارد. آب را نمى توان خلق کرد، 
بنابراین تأمین آب شرب در اولویت قرار گرفته و اگر 
آبى اضافه باشــد در درجه بعد ابتدا باغات احیا شده و 

سپس آب به کشاورزى زراعى اختصاص مى یابد.

زاینده رود جارى نمى شود

پس از گذشت دو ســال و در حالى که هنوز به سؤال 
بســیارى از منتقدان دربارة چندوچون مرمت گنبد 
شیخ لطف ا... پاسخى اصولى داده نشده، خبر مى رسد 
که روند مرمت ترك هاى بعدى گنبد، به دست همان 
گروه مرمتگر پیشین آغاز شده است؛ باستان شناسى که 
اعالم شده بود به عنوان ناظر بر ادامه مرمت این گنبد 
نظارت خواهد داشــت اما، از شروع مرمت بى اطالع 

است!
شهریورماه ســال 1399 که انتقادها به ادامۀ مرمت 
گنبد شیخ لطف ا... به دســت همان مرمتگر پیشین 
باالگرفته بود، خبر رســید که علیرضا جعفرى زند، 
باستان شناس و نویســندة کتاب «اصفهان پیش از 
اسالم»، به عنوان ناظر در کنار گروه مرمتگر این گنبد 

حضور خواهد داشت.
حاال و در تیرماه ســال 1400، دو مــاه بعدازآن که 
مرحوم فریدون اللهیارى، مدیرکل میراث فرهنگى، 

گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان خبر داده 
بود «مرمت سه نیم ترك بعدى  گنبد شیخ لطف ا... در 
دستور کار قرار گرفته و کار، با همان مرمتگر قبلى ادامه 
پیدا خواهد کرد»، ادمین یکى از صفحات اینستاگرامى  
از شروع مرمت این گنبد خبر داده و این در حالى است 
که ناظر مرمت گنبد به ایسنا مى گوید: از شروع مرمت 

گنبد شیخ لطف ا... بى اطالع است!
علیرضا جعفرى زند اظهــار مى کند: تغییر رنگ گنبد 
شیخ لطف ا... بعد از مرمت، به دلیل دوغاب ریزى بود و 
از این نظر مشکلى نداشت، اما مى توانست بهتر از این 
باشد. من بعد از بازدید از گنبد، به آن ها گفتم اى کاش 
از فالن روش استفاده کرده بودید و به همین دلیل قرار 
شد ناظر گنبد باشم تا مشــکالت قبلى تکرار نشود، 
چون اگر ترك ها ناهمگون باشد، گنبد شیخ لطف ا... 
به سرنوشت گنبد مسجد جامع عباسى دچار مى شود 

که تمام کردن مرمتش سخت شده است.

مرمت گنبد شیخ لطف ا... با حاشیه شروع شد!

مدیر کل بهزیستى اســتان اصفهان گفت: مبارزه با مواد 
مخدر در استان اصفهان جزیره اى و کم اثر است.

ولى ا... نصر اصفهانى پیش از ظهر شنبه در نشست خبرى 
با خبرنگاران به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با بیان 
اینکه فعالیــت مافیاى مواد مخدر امــروز در دنیا خدمات 
دولت ها را بى اثر مى کند، ابراز داشــت: هر سال شعارى 
در رابطه با مبارزه با مواد مخدر مطرح مى شــود و امسال 
شناخت خانواده ها نسبت به مواد مخدر با عنوان «حقایق 
درباره اعتیاد را به اشتراك بگذارید» شعار این ایام انتخاب 

شده است.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با اشاره به اینکه مراکز 
سرپناه شبانه، مراکز گذرى، مراکز موبایل سنتر، مراکز تى 

سى و ... تحت پوشش بهزیستى در استان اصفهان فعالیت 
دارند، گفت: توانمندسازى و برنامه ریزى براى برگشتن به 
اجتماع این افراد در دستور کار است اما ما براى تحقق این 

امر نیازمند همکارى بین دستگاهى هستیم.
نصراصفهانى با بیان اینکه نشاط اجتماعى حلقه گمشده 
در جامعه کنونى است، ابراز داشــت: بسیارى از سریال ها 
عدم نشاط اجتماعى را ترویج مى دهد، ما براى پیشگیرى از 
اعتیاد براى نصب یک بنر باید هزینه هاى هنگفت بپردازیم 
اما شهردارى در این زمینه به مســئولیت اجتماعى خود 

توجهى ندارند.
وى با بیان اینکه در زمینه تبلیغات در حوزه مبارزه با مواد 
مخدر ما عقب هستیم، گفت: این در حالى است که مافیاى 

مواد مخدر خیلى جلوتر از ما فعالیت دارند.
مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان با بیان اینکه همه 
اقدامات در زمینه مبارزه با مواد مخدر جزیره اى اســت و 
اثرگذارى ندارد، گفت: ضرورى اســت قرارگاه اجتماعى 
مبارزه با مــواد مخدر در کالن شــهرها بــراى کاهش 
آسیب هاى ناشى از مصرف مواد مخدر تشکیل شود تا از 

عملکرد جزیره اى خوددارى شود.
نصراصفهانى با بیان اینکه 90 مرکز ترك اعتیاد در استان 
اصفهان فعالیت دارد، گفت: پنج مرکز گذرى است که چهار 
مرکز براى مردان و یک مرکز براى زنان است، سه مرکز 
موبایل ســنتر داریم و همچنین گروه هایى که به صورت 
موتورى براى معتادان کارتن خواب خدمات ارائه مى دهند.

مبارزه با مواد مخدر جزیره اى است
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دوم این سریال و احتمال مقابل دوربین رفتن آن تا پایان مجرى طرح سریال «سیاوش» از آخرین وضعیت فصل 
صورت اختصاصى در پلتفرم نماوا شروع کرد و پس از 18 که مجرى طرح آن نیز صادق یارى بود، پخش خود را به کارگردانى سروش محمدزاده و تهیه کنندگى مهدى یارى اواسط زمستان سال گذشته بود که سریال «سیاوش» به امسال خبر داد.

فروکش کردن شــرایط کرونایى با 6 ماه تصویربردارى بحران همه گیرى کرونا در نوروز 99 متوقف شد و پس از «سیاوش» نیز مانند بسیارى از پروژه هاى دیگر به دلیل قسمت فصل اول آن به پایان رسید.
فصل اول آن تولید شد.

معموًال فصل دوم سریال ها براى مخاطب جذابیت فصل کنیم.و همانطور که همه در این ســال ها شــاهد بودیم جذابیت هاى بیشترى را براى فصل دوم به سریال اضافه علت اینکه این روند طوالنى شــده این است که بتوانیم همچنان مشــغول نگارش فیلمنامه فصل دوم هستیم و وضعیت و برنامه ها براى فصل دوم این ســریال گفت: است،  صادق یارى مجرى طرح «سیاوش» درباره آخرین اول و پنج ماه از خبر ساخت فصل دوم این سریال گذشته حال که تقریبا یک ماه از انتشــار آخرین قسمت از فصل فصل «سیاوش» در مرحله نگارش فیلمنامه قرار دارد.فصل دوم آن خبر داد و اعالم کرد که درحال حاضر دومین تهیه کننده این سریال، زمستان سال گذشته از ساخت قطعى 

براى امسال اســت و فکر مى کنم همین امسال سریال درباره سریال «ســیاوش» نیز تمام تالش ما پخش آن که براى ساخت هر فصل آن یک سال را درنظر بگیریم. اول است، بیان کرد: برنامه ریزى هاى ما به این شکل است فصل جدید «سیاوش» تقریبا به تعداد قسمت هاى فصل این تهیه کننده در پایان با اشاره به اینکه تعداد قسمت هاى بیشترى درحال بررسى و نگارش فصل دوم هستیم.اول را ندارد و ما نیز براى عبور از این احتمال با وســواس 
از جمله ستاره هاى این سریال هســتند که قبال از گریم میالد کى مرام، رضا کیانیان، ترالن پروانه و مجید صالحى مقابل دوربین برود.

آن ها رونمایى شده است.

«سیاوش» به فصل دوم رسید

واس س ا ال ت ا ا ا ا ا

مهران مدیرى هم در «خاتون»، اولین سریال تینا پاکروان در نقش 
«جهانگیر روزبه» به ایفاى نقش مى پــردازد. جمعى از بازیگران 
شناخته شده سینما و تلویزیون در سریال تاریخى «خاتون» ایفاى 
نقش مى کنند. پیش از این تصاویرى از گریم اشکان خطیبى، شبنم 

مقدمى و نگار جواهریان در سریال «خاتون» منتشر شده بود.
«خاتون» روایت داســتانى-تاریخى از خانواده اى است که از اول 
شهریور 1320 آغاز شده و در دوران اشــغال ایران توسط متفقین 

دچار تحوالتى مى شود. 
«جهانگیر روزبه» که مدیرى نقشش را ایفا مى کندمردى زیرك، 
پرنفوذ، طناز و فرصت طلب که انگلوفیل است و گمان دارد دنیا بر 

کاکل انگلیسى ها مى چرخد.

مهران مدیرى 
سر از سریال «خاتون» درآورد!

 محمد کاسبى که چندى پیش به بیمارى کرونا مبتال شده بود، به دلیل عوارض ناشى از این بیمارى در بیمارستان بسترى 
شده است؛ مشکل ریه هاى این بازیگر پیشکسوت رو به بهبود است و دوران نقاهت را در بیمارستان مى گذراند.

محمد کاسبى را چندى پیش در تلویزیون دیدیم که نقش نماینده مجلس سریال داِدستان را بازى مى کرد. او 
این روزها به دلیل مشکالت ریوى در بیمارستان بسترى است.

در جریان آن گفت وگو به ابتالیش به بیمارى کرونا هم اشاره کرد که: «در روزهاى پایانى کار که به ترکیه 
رفته بودیم و سکانس هاى پایانى داِدستان آنجا فیلمبردارى مى شد یک روز مانده به پایان کار احساس 
کردم حال خوبى ندارم. بعد از بازگشت و گرفتن تست، متوجه شدم به کرونا مبتال شده ام. همسرم هم 
به این واسطه کرونا گرفت. دلهره مان این بود که با ناراحتى قلبى که من دارم، شرایط سخت تر شود. 
یک ماهى در قرنطینه بودم و خوشبختانه تســت گرفتیم منفى شد. من از آن روز تاکنون هیچ چیزى 
نگفتم چون اصًال عالقه اى به این رسانه بازى ها ندارم. حال خوبى ندارم، روزى دو بار قفسه سینه ام درد 
مى گیرد و دچار تنگى نفس شده ام. احساس مى کنم ریه هایم هنوز آلوده اند؛ با پزشکان مشورت کردم 

آن ها به من گفتند وضعیت بیمارستان ها به گونه اى نیست که بروم و بسترى بشوم.»
اما محسن على اکبرى، تهیه کننده سینما و تلویزیون متوجه شدیم که به عیادت از 
محمد کاسبى رفته درباره وضعیت جسمانى این بازیگر تأکید کرد که 
حالش رو به بهبود است و به همان عوارض ناشى از همان ابتال 
به کرونا برمى گردد که خوشبختانه مشکل ریه هایش رو به 
بهبود است و دوران نقاهت را در بیمارستان مى گذراند 
و نگرانى وجود ندارد و ان شاءا... با دعاى مردم هرچه 
زودتر بهبود پیدا خواهد کرد و او را در آثار سینمایى 
و تلویزیونى با نقش هاى درخشان دیگرى ببینیم. 

 محمد کاسبى که چندى پیش به بیمارى کرونا مبتال شده بود، به دلیل عوارض ناش
شده است؛ مشکل ریه هاى این بازیگر پیشکسوت رو به بهبود است و دوران
محمد کاسبى را چندى پیش در تلویزیون دیدیم که نقش نماینده مج

اینروزها به دلیل مشکالت ریوى در بیمارستان بسترىاست.
در جریان آن گفت وگو به ابتالیش به بیمارى کرونا هم اشاره کرد
رفته بودیم و سکانس هاى پایانى داِدستان آنجا فیلمبردارى مى
کردم حال خوبى ندارم. بعد از بازگشت و گرفتن تست، متوجه ش
به این واسطه کرونا گرفت. دلهره مان این بود که با ناراحتى قلب
یک ماهى در قرنطینه بودم و خوشبختانه تســت گرفتیم منفى
نگفتم چون اصًال عالقه اى به این رسانه بازى ها ندارم. حال خوبى
مىگیرد و دچار تنگى نفس شده ام. احساس مى کنم ریه هایم ه
آن ها به من گفتند وضعیت بیمارستان ها به گونه اى نیست
اما محسن على اکبرى، تهیه کننده سینما وت
محمد کاسبى رفته درباره وضعی
حالش رو به بهبود است و
به کرونا برمى گردد که
بهبود است و دوران
و نگرانى وجود ند
زودتر بهبود پیدا
و تلویزیونى با نق

کرونا کار محمد کاسبى را به بیمارستان کشاند

در حالى که قرار بود پخش ســریال تلویزیونى «دودکش 2» به کارگردانى برزو نیک نژاد 
و تهیه کنندگى زینب تقوایى از شــنبه پنجم تیر ماه آغاز شود، به دلیل انجام مراحل پست 

پروداکشن، این مجموعه کمدى از سه شنبه هفته جارى روى آنتن خواهد رفت.
گروه تولید این روزها پس از بازگشت از گرگان به ضبط بخشهاى باقیمانده در تهران و انجام 

مراحل فنى سریال مى پردازند.
هومن برق نورد، امیرحسین رستمى، سیما تیرانداز، نگار عابدى، محمدرضا شیرخانلو، یاس 
نوروزى و الهام اخوان و (با حضور) بهنام تشکر و (بازیگران خردسال) حسین شهبازى، مهنا 

سیدى، هانا عباسى در «دودکش2» بازى دارند.
طراح و سرپرست نویسندگان سریال برزو نیک نژاد است و نویسندگان سریال محمد تنابنده 

و شهاب مهربان اند.
در خالصه داستان سریال آمده است: «خانواده فیروز مشتاق که بى قیف و قپى به سفرى 
رفته اند، در راه بازگشــت به تهران با دخترى همسفر مى شــوند که از نظر بهروز، «نیمه 
گمشده» قلمداد مى شود و به ضرس قاطع، شروعى براى فرو رفتن خانواده در آمپاس است!
بماند که با آنچه از نصرت و شــرایط جدیدش مشــهود به نظر مى رســد، بستر قمپزش 
گسترده تر از قبل شده است و با عقبه اى که از آنان سراغ داریم، ماجراهایى آغاز مى شوند 
که بى هیچ شائبه اى در زندگى همه و به ویژه کسانى که پا به قالیشویى مى گذارند، تأثیرگذار 
هستند!». فصل اول «دودکش» از سریال هاى پرمخاطب شبکه یک تلویزیون بود که ماه 

رمضان سال 1392 روى آنتن رفت و پس از آن بارها از شبکه هاى مختلف بازپخش شد.

چرا پخش سریال «دودکش2»
 به تأخیر افتاد؟

حدود سه سال از درگذشت عزت ا... انتظامى مى گذرد و در این چند سال روز تولد این بازیگر بیش از پیش گرامى داشته مى شود، اما در یک روز اشتباه!
در چند سال گذشته به بهانه تولد و درگذشت بازیگر قدیمى سینما که به «آقاى بازیگر» معروف بود، گزارش ها و خاطراتى با درج یک تاریخ نادرست از 

زادروز او منتشر شده که بیشتر آن ها بر پایه اطالعات نادرست از فضاى اینترنت است.
چند روز قبل یعنى 31 خردادماه خیلى از دوستداران مرحوم عزت ا... انتظامى یاد این هنرمند را در سالروز 

تولدش گرامى داشتند و این همان تاریخى است که در صفحه ویکى پدیا این بازیگر و نیز بسیارى 
دیگر از خبرها و گزارش هایى که در سال هاى قبل منتشر شده، آمده است. این در حالى است که 
طبق اسنادى که در موزه سینما از عزت ا... انتظامى نگه دارى مى شود روز تولد این بازیگر  30 
خرداد سال 1303 است. گرچه در همین اسناد هم در سال تولد اشتباه نوشتارى وجود دارد ولى در 

مطابقت با دیگر مدارك صحت آن قابل بررسى است.  
البته این اولین بار نیست که تاریخ تولد، درگذشت یا اطالعات خاص دیگرى از افراد سرشناس بویژه 

هنرمندان به نادرستى منتشر مى شود چرا که بیشتر آن ها کپى شــده از سایت دانشنامه آزاد هستند و 
بررسى دقیقى درباره صحت جزییات درج شده در این سایت انجام نمى شود.

عزت ا... انتظامى سال 1397 در سن 94 سالگى درگذشت. او در سال 1338 به استخدام اداره هنرهاى زیباى 
کشور درآمد و در تماشاخانه هاى تهران به بازیگرى و کارگردانى تئاتر مشغول شد. و بعدها فعالیت 

خود در سینما را با بازى در نقش کوتاهى در فیلم «واریته  بهار» به کارگردانى پرویز خطیبى در 
سال 1328 آغاز کرد.

او در ســال هاى فعالیت خود با فیلم سازان برجســته اى چون داریوش مهرجویى، على 
حاتمى، ناصر تقوایى، على رضا داود نژاد، جالل مقدم، مسعود جعفرى جوزانى، محمد 

متوسالنى، تورج منصورى، بهروز افخمى، رخشان بنى اعتماد، ضیاء الدین درى، 
احمد معتمدى و ... همکارى داشت.

یک تاریخ اشتباه براى عزت ا... انتظامى 

ســازندگان کمدى فانتــزى «جگرزلیخا» به 
کارگردانى مرتضى آتش زمزم با دریافت پروانه 
نمایش، قصد اکران آن را در سالروز تولد زنده یاد 
على انصاریان، یکى از بازیگران اصلى فیلم دارند.
ایرج تقى پور تهیه کننده فیلــم گفت: کمدى 
«جگرزلیخا» تابستان ســال گذشته در ایران و 
ترکیه جلوى دوربین رفت و اکنون آماده نمایش 
اســت. البته در ماه هاى اخیر، سینماها به دلیل 
شیوع کرونا و تعطیالت مداوم، اوضاع مناسبى 

براى اکــران  ندارند، ولى بــا توجه به مضمون 
کمدى و فضاى شــاد آن امیدواریم با حمایت 
شــوراى صنفى نمایش و ســازمان سینمایى، 
بتوانیم به گرم شدن گیشــه و نشاط اجتماعى 

کمک کنیم.
او افزود: در زمانى که صاحبــان فیلم ها بحق 
ریسک اکران فیلمشان را در این ایام نمى پذیرند، 
ما آمادگى اکران «جگر زلیخــا» را داریم و اگر 
حمایتى که از سایر فیلمها در این ایام مى شود، 

مشمول اکران این فیلم هم شود، آنرا از 14 تیر 
ماه همزمان با سالروز تولد على انصاریان اکران 
خواهیم کرد. على بازى گرم و متفاوتى در این 
فیلم داشــته و در نقش یک خواننده غیر مجاز  
که به زبان انگلیسى تســلط ندارد، ولى اصرار  
به خواندن  ترانه هاى انگلیســى دارد  فضاى 
کمدى بســیار جذابى در فیلم ایجاد کرده که 
ویدئوى یکى از ترانه خوانى هــاى او، اکنون 

منتشر شده است.
پوریا پورســرخ، محمــد رضا هدایتــى، على 
انصاریان، مریم امیر جاللى، بهــراد خرازى و 
(با حضور) محمد فیلى و افشــین سنگ چاپ، 
مجید شــهریارى،  شــراره رخام ، شیوا خسرو 
مهر، شیوا طاهرى، مهدى امینى، على کوچولو، 
مهدى حســینى، مریم نقیب ، شیما جوهرى و 
مســعود حقى دیگر بازیگران اصلى این فیلم 
بوده اند و ویلما الس بازیگر آلمانى االصل معروف 
ســینما و تلویزیون ترکیه و هولیا دیکن دیگر 
بازیگر شناخته شده ترکیه اى در این فیلم بازى

 داشته اند.

اکران «جگر زلیخا» در سالروز تولد على انصاریان

باران کوثرى، فروغ فرخزاد مى شود!
باران کوثرى در تازه تریــن فعالیتش ایفاگر نقش فروغ فرخــزاد در فیلم پدرش جهانگیر 

کوثرى خواهد بود.
سال گذشته بود که جهانگیر کوثرى خبر ســاخت فیلمى درباره فروغ فرخزاد شاعر نامدار 
معاصر را به عنوان اولین بلند ســینمایى اش را اعالم کرد. فیلمى با عنوان «رگ هاى آبى 

فروغ»که فیلمنامه اش توسط جهانگیر کوثرى و نعیمه اسالمى نوشته شده است.
چند وقتى خبرى از این پروژه نبود تا طى هفته هاى گذشته پیش تولید بخش هاى دیگرى از 
فیلم آغاز و باران کوثرى به عنوان بازیگر نقش فروغ فرخزاد انتخاب شد. نقشى که مى تواند 

یکى از چالش برانگیزترین نقش هاى کارنامه این بازیگر باشد.
فیلم جهانگیر کوثرى به چند مقطع سنى فروغ فرخزاد و وقایع و اتفاقات پیرامونش مى پردازد 

و پیش بینى مى شود تا جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شود.

استورى هاى نوید محمدزاده درباره سریال «زخم کارى» خبرساز شده و واکنش برخى کاربران را به دنبال 
داشت.

نوید محمدزاده در روزهاى گذشته به دلیل اظهارنظرهاى کنایه آمیز در اینستاگرامش با حاشیه هایى مواجه 
شده است. ماجرا از آنجا شروع شد که این بازیگر در تصویرى که به عنوان استورى اینستاگرام خود منتشر 
کرد، نوشت: «چند مى گیرى تعریف کنى». او همچنین در استورى دیگرى که بعد از چند دقیقه حذف شد، 
بدون نام بردن از یک پروژه، نوشت: «بخاطر دوزار اینقدر سطح سینما و بازیگرى رو نیارین پایین. کار خوب 
تولید کنین، وقت بذارین، زحمت بکشین، درست کار کنین، به شعور مخاطب احترام بذارید. اینقدر هزینه 

واسه تعریف از محصول معمولى (نهایت معمولى) خودتون نکنید.»
هرچند که نوید محمدزاده از هیچ پروژه یا بازیگر خاصى نام نبرده، اما انتشــار این جمالت باعث شد اولین 
نامى که به ذهن کاربران و مخاطبان برسد، نام سریال «زخِم کارى» باشد و کاربران واکنش هاى فراوانى 

به آن نشان دهند.
عده اى نیز کیفیت بازى نوید محمدزاده را با عملکرد جواد عزتى مقایسه کرده اند. فارغ از اینکه منظور اصلى 
نوید محمدزاده کدام سریال و بازیگر است، او معموال در اینستاگرام خود از همکاران و دوستانش حمایت و 

گاهى از آنها تعریف و تمجید هم کرده است.
اظهارنظر منفى درباره اثرى که در مرکز توجهات اســت و ادعاى پرداخت پول بــراى تمجید از آن، اقدام 
بى سابقه اى از سوى نوید محمدزاده است، بنابراین چنین اســتورى کنایه آمیزى عجیب به نظر مى رسد. 
عالوه بر این، مواجهه او با حواشى و جنجال هایى که نامش را بر سر زبان ها انداخته، نشان مى دهد او معموال 
از حاشیه و جنجال دورى کرده و اهل واکنش نشان دادن به حواشــى نیست، به همین دلیل اکنون انتشار 
جمالت کنایه آمیز درباره یک اثر و عوامل آن، بر خالف رویه و َمنِشى که داشته، باعث تعجب مخاطبان و 

کاربران شده است.

کنایه هاى نوید محمدزاده خبرساز شد

«مالقات خصوصى» با حضور پریناز ایزدیار به زودى در  تهران کلید مى خورد.
فیلم سینمایى «مالقات خصوصى» به کارگردانى امید شمس و تهیه کنندگى امیر بنان با بازى پریناز ایزدیار 

ساخته مى شود.
«مالقات خصوصى» اولین فیلم امید شمس است. شمس پیش از این در عرصه فیلم کوتاه فعالیت داشته و 

آثارش در جشنواره هاى داخلى و خارجى حضور موفقى داشته است.
پریناز ایزدیار بازیگر سال هاى اخیر سینما پس از نزدیک به 2 سال دورى از سینما به زودى براى «مالقات 

خصوصى» جلوى دوربین مى رود.
این فیلم همچنین دومین تجربه تهیه کنندگى امیر بنان پس از «خورشید» است که با این اثر در فستیوال 

ونیز درخشید و به اسکار 2022 راه یافت.
«مالقات خصوصى» اثرى پربازیگر است که اسامى دیگر چهره ها به زودى در اختیار رسانه ها قرار مى گیرد.

پریناز ایزدیار بازیگر «مالقات خصوصى» شد
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 پیغام یحیى به نویدکیا؛ جنگ ادامه دارد 

سپاهان به دنبال جذب مغانلو

 هفته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس، امروز یک شنبه 6 تیرماه با برگزارى دو دیدار پایان 
مى یابد و بر همین اساس، ســپاهان در ورزشگاه شهداى 

فوالد به مصاف تیم فوالد خوزستان خواهد رفت.
رقابت هاى لیگ برتر که به دلیل حضور تیم ملى در مسابقات 
مقدماتى جام جهانى 2022 با تعطیلى یک ماهه مواجه شده 
بود، از روز جمعه از سر گرفته شــد و سپاهانى ها را مى توان 
جزو منتظران بى تاب براى شروع مجدد مسابقات به شمار 
آورد که در فصل جارى همراه با پرســپولیس اصلى ترین 

مدعى کسب قهرمانى هستند.
شاگردان نویدکیا در هفته نهم از نیم فصل دوم رقابت هاى 
لیگ برتر باید آماده مصاف با تیم فوالد شوند؛ دیدارى سخت 
و نفســگیر که نتیجه آن با توجه به پیروزى پرســپولیس 
برابر مس رفسنجان و صدرنشینى این تیم، در کنار فاصله 
8 امتیازى اســتقالل با صدر جدول از حساســیت باالیى 
برخوردار بوده و شــاگردان نویدکیا اگر به دنبال بازگشــت 
دوباره به صدرجدول هستند، حق کوچک ترین اشتباهى را 

در این دیدار ندارند.

سپاهان در حالى آماده مصاف با فوالد مى شود که در هفته 
بیست و ســوم تیم مس رفســنجان را با نتیجه 5 بر یک 
شکست داد و با یک بازى کمتر نسبت به پرسپولیس با 48 
امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد. زردپوشــان اصفهانى از 
23 دیدار قبلى خود 14 برد، 6 تساوى و 3 شکست به دست 
آورده اند و در آن ســو، بازیکنان فوالد در شــرایطى آماده 
مصاف با سپاهان مى شوند که در 23 بازى قبلى خود 8 برد، 
10 مساوى و 5 شکست به دست آورده و با 34 امتیاز در رده 

ششم جدول قرار گرفته اند.
سپاهان را مى توان با ثبات ترین تیم  حال حاضر لیگ دانست. 
تیم نویدکیا فوتبال هجومى و روانى را به نمایش مى گذارد 
که در زمان حمله خوب موقعیت مى سازد و خوب گل مى زند. 
حضور ســجاد شــهباززاده در پیکان خط حمله و محبى و 
حسینى آماده در دو جناح سپاهان، در کنار رفیعى، حاج صفى، 
على محمدى و سلمانى سپاهان را در زمان حمله تبدیل به 
تیمى کامًال خطرناك و زهرآلود کرده است. مشکل سپاهان 
در این بخش را مى توان زود اغنا شدن مهاجمان این تیم پس 
از گلزنى دانســت. در خط دفاعى نیز زردپوشان اصفهانى با 

حضور نیازمند، نژادمهدى، پورقاز، نورافکن و اسماعیلى فر 
در شرایط کامًال مطلوبى قرار دارند.

سپاهان محکوم به شکســت دادن فوالد است؛ شاگردان 
نویدکیا رقیب قدرتمندى به نام پرســپولیس دارند و با هر 
نتیجه اى جز پیروزى مقابل فوالد، شــرایط شــان پیچیده 
خواهد شــد. از طرف دیگر فاصله نزدیک امتیازى تیم هاى 
رده نخســت تا ســوم جدول موجب مى شــود زردپوشان 
اصفهانى براى بهبود جایگاه شان، چاره اى جز کسب هر 3 
امتیاز بازى نداشته باشند. با این حال سپاهان در این دیدار 
کار سختى در پیش داشته و باید مقابل تیمى به میدان برود 
که در ورزشگاه خانگى به سختى امتیاز از دست مى دهد و در 
بازى هاى اخیر خانگى خود هیچ باختى نداشته اند و آخرین 

باخت آنها مربوط به نیم فصل نخست لیگ نوزدهم است.
فوالد خوزستان تیم قدرتمندى است که بازیکنان باکیفیت 
زیادى در اختیار داشــته و در لیگ قهرمانان آسیا بازى هاى 
درخشانى به نمایش گذاشته اســت. شاگردان جواد نکونام 
در ارائه بازى تخریبى و بســته تبحر باالیــى دارد و در فاز 
هجومى شرایط خوبى داشــته و در خط میانى و حمله خود 

بازیکنان باکیفیت زیادى از جمله فرشــاد احمدزاده، محمد 
آبشک، ساسان انصارى، عباسى و پاتوسى را در اختیار دارد 
که مى توانند براى سپاهانى ها دردسرساز شوند. فوالدى ها 
در فاز دفاعى نیز شرایط خوبى داشته و ثبات خط دفاعى این 
تیم، مى تواند گلزنى را براى رقبا ســخت کند، با این حال 
محرومیت فروزان و غیبــت دروازه بان اول فوالد، مى تواند 

ثبات خط دفاعى این تیم را تحت الشعاع قرار دهد.
رقابت سپاهان و فوالد همیشــه از جذاب ترین بازى هاى 
لیگ به شمار مى آید و شباهت سبک و سیاق بازى سپاهان 
و فوالد باعث مى شود که رقابت 2 تیم همواره از حساسیت 
باالیى برخوردار باشــد. از طرفى انگیزه بــاالى هر دو تیم 
و نیاز مبرم آنها به 3 امتیاز بازى، مى توانــد این دیدار را به 
یکى از جذاب ترین رقابت هاى هفتــه تبدیل کند. با وجود 
این باید منتظر ماند و دید کــه اتفاقات به نفع کدام تیم رقم 

خواهد خورد.
ســپاهان براى این دیدار بازیکن محرومى ندارد، اما در تیم 
فوالد محســن فروزان محروم بــوده و در این دیدار غایب 

است.

 به نظر مى رسد باشگاه سپاهان در اندیشه جذب مهاجم قرضى پرسپولیس است.
ابراهیم شکورى در مصاحبه اى عنوان کرد یک باشگاه ایرانى با پیشنهاد یک رقم 
سنگین براى در اختیار گرفتن رضایتنامه شهریار مغانلو در حال مذاکره با سران 
باشگاه سانتاکالراست. بر همین اساس پیگیرى ها نشان مى دهد باشگاه سپاهان 
به شدت به دنبال جذب مغانلو است و مذاکرات چند باره اى را با مدیران باشگاه 
پرتغالى انجام داده است. رقم پیشنهادى این باشگاه نیز 500 هزار یورو است. 
جالب اینکه مدیران سانتاکالرا تأکید کرده اند این بازیکن باید تمایل خود را براى 

حضور در باشگاه بعدى اش اعالم کند.
گفتنى است باشگاه پرسپولیس از نظر مالى نمى تواند رقمى حتى نزدیک به رقم 
پیشنهادى سپاهانى ها به باشگاه پرتغالى ارائه دهد اما امیدوار است با کمک خود 
مغانلو بتواند براى فصل آینده نیز این بازیکن را در اختیار داشته باشد. مغانلو در 
گفتگویى که با مسئوالن باشگاه پرسپولیس داشته رضایت خود را از ادامه همکارى 
با سرخپوشان اعالم کرده اســت. حال باید دید با رقمى که سپاهانى ها اعالم

 کرده اند باشگاه سانتاکالرا چه رقمى را  از پرسپولیس درخواست خواهد کرد.

دوئل براى دوئل براى 
بازپس گیرى صدر بازپس گیرى صدر 

سپاهان – فوالد، امروز در خوزستان؛

 هفته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، جمعه شب 
با برگزارى پنج دیدار آغاز شد که در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال ذوب آهن در 
ورزشگاه فوالدشهر به مصاف تیم آلومینیوم رفت و با تساوى یک بر یک متوقف 

شد تا روند ناکامى هاى این تیم همچنان ادامه داشته باشد. 
سبزپوشان اصفهانى در یکى از حســاس ترین بازى هاى هفته بیست و چهارم 
مقابل آلومینیوم اراك بــه میدان رفته و با وجود نیاز ُمبرم بــه 3 امتیاز بازى، در 
واپسین دقایق با گل «دارکو بیدوف» از شکســت فرار کردند تا شرایط این تیم 

بحرانى تر از قبل شود.
ذوب آهن در حالى به مصاف آلومینیوم رفته بود که با توجه به 2 شکســت پیاپى 
این تیم مقابل گل گهر و پرســپولیس و رأى کمیته انضباطى در خصوص دیدار 
پیکانـ  سایپا در منطقه سقوط قرار گرفته و همین امر فشار روحى و روانى زیادى 
روى کادر فنى و بازیکنان به وجود آورد و مجتبى حسینى و تیمش براى کم کردن 
این فشار و فرار از شــرایط بحرانى فعلى، چاره اى جز پیروزى مقابل آلومینیوم 
نداشتند؛ اتفاقى که رخ نداد و شرایط ذوب آهن با توجه به پیروزى نساجى مقابل 

ماشین سازى بحرانى تر از قبل شد.
سپزپوشان اصفهانى با این تساوى 22 امتیازى شده و همچنان در رده پانزدهم 
جدول قرار دارند. ذوب آهن در منطقه خطر قرار دارد و حال و روز این تیم خوب 
نیست. تیم مجتبى حسینى اگرچه بازى قابل قبولى را به نمایش مى گذارد اما راه و 
روش امتیازگیرى را فراموش کرده و با وجود برترى در بیشتر پارامترهاى فوتبال 
هجومى قادر به گرفتن نتیجه دلخواه نیست. واقعیت آن است که ذوب آهن با وجود 
برترى در تعدادى از پارامترهاى فوتبال هجومى، در بُعد تاکتیک تیمى سرگردان 
است و با وجود حمالت متعدد، به اصطالح شلخته بازى مى کند. یکى از نکات 
منفى ذوب آهن در چند بازى اخیر، گیج و ســرگردان بودن بازیکنان این تیم در 
انجام وظایف محوله است و بازیکنان، درك درستى از خواسته هاى سرمربى خود 
ندارند. امرى که با توجه به نوع و شیوه بازى این تیم در نیم فصل دوم، در نوع خود 

عجیب بوده و حسینى باید هرچه زودتر فکرى براى رفع مشکالت تیمش کند.
ذوب آهن جمعه شــب بازى قابل قبولى به نمایش گذاشــت اما باز هم به دلیل 
اشتباهات خودش نتوانست نتیجه بگیرد. حسینى که در نیم  فصل دوم ذوب آهن 
را با آرایش 1-3-2-4 به زمین مى فرســتاد و با کم کردن فاصله بین خط دفاع 
و میانى، به دنبال تجمع در زمین خودى، گل نخوردن و استفاده از ضد حمالت 
بود، مقابل آلومینیوم نیز تیمش را با همان آرایش به میدان فرســتاد و به دنبال 

ارائه یک بازى درگیرانه و واکنش گرایانه بود. حسینى قصد داشت با بهره گرفتن 
از برترى تعداد هافبک هاى خود، نیمه میانى را شــلوغ کرده و در ضد حمالت 
پرسرعت، به گل برسد. اتفاقى که با توجه به نوع بازى درگیرانه آلومینیوم در کنار 
شناخت دقیق شاگردان منصوریان از نقاط ضعف و قوت ذوب آهن، عمًال رخ نداده 
و سبزپوشان اصفهانى در نیمه نخست دقیقًا به گونه اى بازى کردند که مطابق 

میل اراکى ها بود.
آلومینیوم تیمى است که در اجراى بازى پرفشــار و تخریبى تخصص دارد و در 

چند هفته اخیر همراه با منصوریان، در اجراى پِِرس از جلو و اجراى بازى پرفشار 
به تخصص رسیده  است. آشنایى کامل شــاگردان منصوریان با سبک و شیوه 
بازى ذوب آهن باعث شد حســینى و تیمش نتوانند تاکتیک هاى مدنظرشان را 

پیاده کنند.
آنچه مشخص است ساختار دفاعى ضعیف ذوب آهن را مى توان یکى از اصلى ترین 
عوامل در ناکامى هاى این تیم دانست. خط دفاعى ذوب آهن با مشکالت جدى 
روبه رو است و مدافعان این تیم زمانى که شــدیداً تحت فشار قرار گرفته باشند، 
اشتباهات فردى مرگبارى را مرتکب شــده و نظم دفاعى ذوب آهن به راحتى از 

هم مى پاشد.
از طرف دیگر دلیل اصلى ضعف ذوب آهن در چند بازى اخیر را مى توان فشار باالى 
روانى و استرس سنگین بازیکنان این تیم دانست. ذوبى ها از شکست مى ترسند و 
همین نکته این تیم را تحت فشار زیادى قرار داده است که منجر به کاهش تمرکز 

بازیکنان و سردرگمى آنها در انجام وظایف محوله شده است.
با این حال بزرگ ترین مشکل ذوب آهن را باید در فاز هجومى و در میانه میدان 
جست وجو کرد؛ جایى که خأل یک بازیکن خالق احساس مى شود. سبزپوشان 
در فصول گذشته بازیکنان خالق و بازى ساز بسیارى در ترکیب خود داشتند اما 
در فصل جارى و با کوچ دسته جمعى ســتاره هاى این تیم، خالقیت خط میانى 
ذوب آهن به طور محسوســى کاهش یافته و در خط میانى این تیم کمبود یک 
بازیکن با کیفیت و خالق که بتواند در مواقع لزوم گره بازى را باز کند، به شدت 

احساس مى شود.
واقعیت آن است که ذوب آهن با وجود آنکه در نیم فصل دوم از نظر ساختار تیمى، 
نظم و انسجام تاکتیکى پیشرفت خوبى داشته اما سیستم مورد استفاده این تیم 
تنوع تاکتیکى چندانى ندارد. خالصه شــدن حمالت ذوب آهن به یک سیستم 
خاص و فقدان یک مهاجم کامل در پیکان خط حمله، به حریفان فرصت آنالیز 

دقیق و بستن تمام راه هاى نفوذى را خواهد داد.

کمبود مهاجم و مهره خالق، ضعف مدافعان و نداشتن تاکتیک جایگزین

چرا ذوب آهن مقابل آلومینیوم متوقف شد؟

استقبال پرسپولیسى ها از
 انتقال گلر سرخپوشان به سپاهان
برخى منابع خبر داده اند که بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان کروات پرسپولیس یکى 

از گزینه هاى باشگاه سپاهان براى فصل آینده است.
در حالى که پیام نیازمند احتماًال فصل آینده راهى پرتغال خواهد شد گفته مى شود 
سپاهان براى پر کردن جاى خالى این بازیکن به دنبال به خدمت گرفتن یک گلر 
مطرح است. برخى منابع خبر داده اند که رادوشوویچ دروازه بان کروات پرسپولیس 
یکى از گزینه هاى این باشگاه براى فصل آینده است. اتفافى که اگر بیافتد مدیران 
پرسپولیس  باید دعاگوى تیم اصفهانى باشند چرا که رادوشوویچ در صورتى که قید 
حضور در ایران را بزند و کال با تیمى قرارداد نبندد در آن صورت پرســپولیس باید 
حدود 800 هزار یورو به این بازیکن غرامت پرداخت کند. اتفاقى که یک پرونده 
سنگین مالى را براى سرخ ها به دنبال خواهد داشت و البته یک گاف مدیریتى هم 

براى سمیعى محسوب مى شود. 
باید منتظر ماند و دید در نهایت تکلیف گلر کروات پرســپولیس چه خواهد شــد. 
سرخ ها به دنبال بازگرداندن او به ایران براى بازى هاى حساس باقیمانده تا پایان 
فصل هستند اما در صورتى که او تصمیم به 
جدایى از پرســپولیس داشته باشد بهترین 
اتفاق ممکن انتقال او به ســپاهان و یا هر 

تمدید دیگرى خواهد بود.

 پیغام یحیى به نویدکیا؛ جنگ ادامه دارد
سرمربى پرسپولیس 
چشــم بــه دومیــن 
قهرمانى پیاپى خود در لیگ 
برتر اســت و قصد ندارد این 
رقابت را به سپاهان و نویدکیا واگذار 

کند.
پرسپولیس در دیدارى سخت در نهایت مقابل مس 
رفسنجان به برترى دست یافت تا رقابت با سپاهان 
به اوج برسد و اکنون همه نگاه ها به دیدار شاگردان 

محرم نویدکیا مقابل فوالد دوخته شود. 
محرم نویدکیا در اولین فصل سرمربیگرى خود با 
توجه به پتانسیل فوق العاده تیمش و حمایت الزم 

از ســوى هواداران و مدیریت باشگاه در کورس قهرمانى 
قرار دارد و رقابت ســختى را با پرسپولیس دنبال مى کند. 
طالیى پوشان در دیدارى حساس مقابل فوالد خوزستان 
باید قرار گیرند تا امیدوار باشند با کسب نتیجه در این جدال 

رقابت با پرسپولیس را دنبال کند.
یحیى گل محمدى و تیمش در دیدارى سخت برابر مس 
رفسنجان توانستند با تفکرات تاکتیکى برتر مقابل حریف و 
در شرایطى که چند چهره شاخص خود را در اختیار نداشتند 
به 3 امتیاز ارزشمند خارج از خانه دســت یابند. سرمربى 
سرخ ها که فصل گذشته بعد از جانشــینى روى نیمکت 
این تیم به جــاى گابریل کالدرون توانســت در روندى 
فوق العاده به قهرمانى فصل نوزدهم دســت یابد، در این 

فصل نیــز رکوردى 
دیگر را دنبال مى کند و 

نمى خواهد قافیه را به محرم نویدکیا 
و تیمش واگذار کند؛ خصوصًا اینکه اتفاقات این 

فصل و ماجراهایى که بین دو تیم شــکل گرفته، 
انگیزه سرخ ها را نیز براى دنبال کردن این هدف 

باالتر برده است.
پرسپولیس همانند ســپاهان در رفسنجان 
حریف خود را از پیش رو برداشت و 3 امتیاز 
قابل اعتنایى را به اندوخته خود اضافه کرده 

و باید دید این رقابت هیجان انگیز تا کجا ادامه 
خواهد یافت.

فصل هستند اما در صورتى که او تصمیم به 
جدایى از پرســپولیس داشته باشد بهترین 
اتفاق ممکن انتقال او به ســپاهان و یا هر

تمدید دیگرى خواهد بود.
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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 139960302026024449 مورخ 1399/12/03 هیات یک آقاى 
اکبر موذنى هرندى به شناسنامه شماره 148 کدملى 1286854709 صادره اصفهان 
فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه مسکونى به مساحت 74,76 مترمربع از پالك 
ثبتى شــماره 2 فرعى از 15128 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
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 باشــند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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: 1400/04/06 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/21 - م الف: 1154904 - اداره ثبت اسناد و 

امالك منطقه شمال اصفهان /4/134
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 140085602030004831     وراث آقاى قنبر على کاظمى نجف آبادى 
فرزند مشهدى رضا بشماره ملى 1090145675 باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 550 اصلى  واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق دفتر الکترونیک بشــماره 139620302030005943 
بنام  قنبر على کاظمى نجف آبادى مسبوق به  ثبت و سند بشماره 95 الف 269916 
بوده و سند مذکور مفقود شده است . نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/04/06 - 
1153909/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف 

هدى چاوشى /4/136
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 140085602030004832    وراث آقاى ســکینه محمدى نجف آبادى  
فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 16733 باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شده اند که سند مالکیت چهاردانگ 
مشــاع  از ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 550 اصلى  واقع در قطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق دفتر 74 امالك صفحــه  531 ذیل ثبت 8805 

بنام نامبرده مسبوق به ثبت و سند مالکیت بوده و وراث وى اظهار داشته اند ، سند 
مذکور مفقود شده است . نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/04/06 -1153913/م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف هدى چاوشى 

4/137/
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 ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حسب 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 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 اقــدام 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 شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003991 مورخ 1400/03/26 احمد منتظرى 
فرزند محمد مهدى بشــماره شناســنامه 40 صــادره از کوهپایه بشــماره ملى 
5659749801 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 13 فرعى از اصلى 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 36/49 
مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21 - م الف: 
1154975- مهدى شــبان - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان 

4/138/
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 ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حسب 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 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 اقــدام 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 شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003884 مورخ 1400/03/24 محمد رضا احمدى 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291672011 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 43079 
فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/10 مترمربع. 
خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رســمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21 - م الف: 1154961- مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/140
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 140060302026004497 مورخ 1400/03/27 هیات دو خانم 
عزت کنعانى هرندى به شناسنامه شــماره 31650 کدملى 5659168671 صادره 
کوهپایه فرزند على بصورت ششــدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 86,02 
مترمربع از پالك شماره 120 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد وامالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 
مالکیت عصمت نجفى. 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: 1400/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21 

- م الف: 1154993 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/142
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 140060302026002302 مورخ 1400/02/25 هیات دو آقاى 
على اکبر دهقانى ارزنانى به شناســنامه شــماره 5 کدملى 1291668942 صادره 
اصفهان فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148,50 مترمربع از 
پالك شماره 257 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 
اسداله زاهدى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى  شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
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: 1400/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21 - 

م الف: 1154952 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/144
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 140060302026001260 مورخ 1400/01/29 هیات دو خانم 
زهرا جلوانى به شناسنامه شماره 525 کدملى 1287678858 صادره اصفهان فرزند 
باقر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 52,58 مترمربع از پالك 15044 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد 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 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: 1400/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21 

- م الف: 1155557 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/147
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 140060302026002815 مورخ 1400/03/02 هیات چهار آقاى 
فضل اله مطلبى فشارکى به شناسنامه شماره 568 کدملى 1283575108 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
133,07 مترمربع پالك شــماره 1 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 

5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد.
و راى شماره 140060302026002816 مورخ 1400/03/02 خانم خدیجه مطلبى 
زاده به شناسنامه شماره 1047 کدملى 1291043950 صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 133,07 مترمربع 
پالك شماره 1 فرعى از 15187 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  شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21 - م الف: 1155523 - اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/149

دبیرکل ســازمان جهانى بهداشــت ضمن ابراز تأسف از 
شکست جهانى در توزیع عادالنه واکسن، باردیگر خواستار 
عرضه واکسن براى کشــورهاى فقیر در مقابله با بحران 

کووید-19 شد.
«تدروس ادهانوم» دبیرکل ســازمان جهانى بهداشت در 
این خصوص گفت: اوضاع در آفریقا که شــمار مبتالیان و 
مرگ و میر نسبت به هفته گذشته 40 درصد افزایش داشته، 
خطرناك است. وى در یک نشســت خبرى افزود: جهان 
ما در حال شکست اســت، همانگونه که جامعه جهانى در 
حال شکست است. وى که خود داراى تبار اتیوپیایى است، 
بدون نام بردن از اســم کشــورى خاص، برخى را به دلیل 

توزیع ناعادالنه واکسن مورد عتاب قرار داد. ادهانوم بحران 
کنونى جهان در مقابله با کووید-19 را با بحران اچ آى وى/ 
ایدز مقایسه کرد؛ هنگامى که برخى کشورها اعالم کردند 
کشورهاى آفریقایى قادر به استفاده از درمان هاى پیچیده 
نیستند. وى تاکید کرد: چنین نگرشى مربوط به گذشته است 
و باید کنار گذاشته شود. مشکل کنونى ما تامین واکسن است، 
فقط به ما واکسن بدهید. دبیر کل سازمان جهانى بهداشت 
وضعیت کنونى جهــان در مقابله با بحــران کووید-19 را 
اینگونه توصیف کرد: تفاوت بین داشــتن و نداشتن است 
که اکنون بــى عدالتى را در جهان کامال آشــکار مى کند؛ 

بى عدالتى و نابرابرى، بیایید با آن مقابله کنیم.

سخنگوى سازمان غذا و داروى کشورمان مى گوید: ورود 
به باشگاه واکسن سازان دنیا اتفاق بزرگى بود که شاید در 
همه یک قرن گذشته در کشور ما این اتفاق رخ نداده بود. 
به این صورت که حداقل یک واکسن را از صفر تا 100 
توسعه داده و در مقیاس صنعتى به تولید انبوه برسانیم. این 
اتفاق بسیار بزرگى است که نشان دهنده درستى راهبردها 
و برنامه ریزى هایى بود که در این حوزه انجام شده است 
که باعث شد ما جزو شش یا هفت کشورى شویم که در 
دنیا تا امروز توانستند واکسن کرونا تولید کنند و آن را به 

تولید صنعتى برسانند. 
کیانوش جهانپــور اظهار مى کند که مکــرر به صورت 

هفتگى درخواست هایى از کشورهاى مختلف دنیا مبنى 
بر خرید واکسن ایران وجود دارد، اما طبیعتا تولید داخلى 
در ماه هاى اولیه بیشتر مصروف واکسیناسیون در داخل 
کشور خواهد شــد، اما این آمادگى وجود دارد که هم به 
صورت تولید مشــترك و انتقال فناورى در کشورهاى 
مختلف، واکسن ایرانى انتقال پیدا کند و هم اینکه مازاد 
بر مصرف و ظرفیت واکسیناسیون کشور هم در اختیار 
کشورهاى دوست، همسایه و بعد سایر کشورها قرار گیرد. 
به طور میانگین هفته اى یک یا دو کشور تقاضاى رسمى 
خودشان را در این زمینه به دفتر همکارى هاى بین المللى 

وزرات بهداشت ارسال مى کنند.

جهان در حال 
شکست خوردن است

مکرر درخواست براى 
خرید واکسن ایرانى داریم

رنج هاى مرد 72 ساله
   خبر فورى | دیو اسـمیت مرد انگلیسى 72 ساله  
دوران پر درد و رنجى دارد که طوالنـى ترین دوره ابتال 
به کووید 19 در جهان به شـمار مى آید. او 10 ماه مبتال 
به کرونا بود و 40 بار تسـت کرونایـش مثبت و هفت بار 
بسـترى شـد.  سـرانجام دیو اسـمیت با داروى ترکیبى 
تجربى گروه داروسازى آمریکایى ریجنران درمان شد ، 

45 روز پس از آن تستش منفى شد.

32 شهر دوباره قرمز شدند
   بهداشـت نیـوز | بر اسـاس رنگبندى جدیدى 
که اپلیکیشن ماسک منتشـر کرد تعداد شهرهاى قرمز 
کرونایـى در کشـور دوبـاره رو بـه افزایش رفـت. روند 
صعودى شـهرهاى قرمـز کرونایـى از جنوب بـه مرکز 
کشـور گسـترش یافت، به طورى که 32 شهرسـتان از 
روز شنبه 5 تیر 1400 در وضعیت قرمز قرارگرفت. روند 
بسترى در شهر تهران نیز افزایشى شده و احتمال قرمز 

شدن تهران وجود دارد. 

مازندران نگران است
   ایرنا | اگر چه طبق ارزیابى سامانه ماسک متعلق به 
وزارت بهداشت، رنگ کرونایى مازندران شنبه زردتر شده 
است، ولى آمار بیماران بسترى طى چند روز گذشته روند 
افزایشى داشـته و نگرانى ورود این استان به موج پنجم 

کرونا را جدى تر کرده است.

آگهى تغییرات
شرکت آراد بتن موج نو شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 64215 و شناسه ملى 14009027557 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شهرام خسروى به سمت رئیس هیات مدیره و میثم مجیرى به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و حسین شیرزادى گارماسه به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى بقیه مدت دو سال 1401/10/25)انتخاب شدند. کلیه 
اسناد مالى ، چک ، بروات شرکت با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و سهامدار ( آقاى آرمان شعبانى ) همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادى 
و تعهد آور و قرارداد ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1154099)

آگهى تغییرات
شرکت آراد بتن موج نو شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 64215 و شناســه ملى 14009027557 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شهرام خسروى به شــماره ملى 1754887120 و آقاى حسین شیرزادى گارماسه به شماره ملى 
1100220534 و میثم مجیرى به شماره ملى 1292453321 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى بقیه مدت دو سال(1401/10/25) انتخاب 
گردیدند. فاطمه امینى به شماره ملى 1289385084 به سمت بازرس اصلى و معصومه وکیلى سهرفروزانى به شماره ملى 1286824273 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1154101) 

نتایج یک تجزیه و تحلیل جدید نشان مى دهد، اولین 
مورد ابتال بــه کووید-19 در چیــن احتماال در فاصله 
زمانى میان اوایل اکتبر و اواســط نوامبر سال 2019 

رخ داده است.
محققان اظهار داشتند: محتمل ترین تاریخ منشاء اولیه 
ویروس کووید-19 در چین روز 17 نوامبر 2019 بوده 
که بیش از یک ماه زودتر از زمانى است که اولین مورد 
ابتال به بیمارى کرونا به طور رســمى در این کشــور 

گزارش شد.
آن ها افزودند که این تاریخ منشاء اولیه ویروس کرونا 
ممکن اســت بر زمان آغاز گســترش این ویروس در 
ســطح جهان نیز تاثیر گذارد به طورى که اولین مورد 
آلودگى به کووید-19 در آمریکا از اواسط ژانویه سال 

2020 اتفاق افتاد.
«دیوید ال. روبرترز» که در انجام این مطالعه همکارى 
داشت گفت: یافته هاى ما تاکید بیشترى بر این موضوع 
دارد که ویروس کرونا در پاییز ظاهر شــد و تا اواسط 
ژانویه، در جنوب شرقى آسیا گسترش یافت و به اروپا 
و آمریکاى شمالى رسید. با این حال سواالت زیادى در 

مورد منشا اولیه ویروس کرونا باقى مانده است.
اگرچه مقامات چینى گفته اند که اولین موارد آلودگى به 
کرونا در دسامبر 2019 در میان خریداران و فروشندگان 
در یک بازار در ووهان شناسایى شــده، اما گزارش ها 
حاکى از آن است که پرسنل یک آزمایشگاه تحقیقاتى 

در این شهر شــاید هفته ها قبل به این ویروس آلوده 
بوده اند.

براى کمک به روشن شدن زمان شروع این همه گیرى، 
رابرتز و همکارانش از یک مدل ریاضى استفاده کردند 
که در ابتدا توسط متخصصان حفاظت از طبیعت براى 

شناسایى تاریخ انقراض یک گونه تهیه شده بود.

محققان در این تجزیه و تحلیل، روشى را محتمل ترین 
تاریخ بروز کووید-19 را بر اساس گزارش هاى منتشر 
شده در مورد زمان کشــف اولین موارد آلودگى به این 
ویروس در 203 کشور تعیین مى کند، معکوس کردند. 
آن ها خاطر نشان کردند که بر اساس مدل آنها، اولین 
مورد آلودگى به کوویــد-19 در چین در فاصله زمانى 

میان اوایل اکتبر و اواســط نوامبر سال 2019 رخ داده 
است و در ژانویه 2020 در سطح جهانى گسترش یافت.

محققان به عالوه ادامه دادند که یافته هاى این مطالعه 
به شواهد در حال افزایشى مى افزاید مبنى بر اینکه همه 
گیرى زودتر از تاریخ گزارش شده ظاهر شد و با سرعت 
بیشترى از سرعتى که بطور رسمى و در ابتدا پذیرفته 

شده بود، گسترش یافت.
داده هاى این مطالعه نشان داد که اولین مورد آلودگى 
به کووید-19 در خارج از کشور چین در روز سوم ژانویه 
2020 اتفاق افتاد، این در حالى است که 9 روز بعد اولین 

مورد ابتال به کرونا در اروپا در کشور اسپانیا رخ داد.
در همین حال، محققان اضافــه کردند که اولین مورد 
ابتال به کرونا در آمریکاى شمالى در روز 16 ژانویه سال 
گذشته میالدى رخ داده است که این تاریخ حدود پنج 
روز قبل از تاریخى است که اولین عفونت بطور رسمى 

در این کشور گزارش شد.
رابرتز گفت، دانســتن زمان دقیق بروز اولین ویروس 
کرونا در انســان به ما اجازه مى دهد تا دریابیم که این 
ویروس احتماال چه مدتى بدون شناســایى در گردش 
بوده است و بنابراین توانایى هاى ما را براى تشخیص 

چنین شیوع هایى زیر سوال مى برد.
وى افزود: این موضوع همچنیــن به ما اجازه مى دهد 
تا فرضیه هاى مربوط به منشــاء این ویروس را مورد 

ارزیابى دقیق قرار دهیم.

یافته هاى جدید درباره اولین مورد 
ابتال به کرونا 

سریالنکا تاکنون از شیوع شدید کرونا در امان بوده است اما حاال وزارت 
بهداشت این کشور اعالم کرده در افزایشى بى سابقه، در یک روز بیش 
از 2100 نفر در این کشور به کرونا مبتال شده اند. از زمان آغاز بحران 
کرونا در جهان تاکنون 241 هزار و 820 نفر در سریالنکا به ویروس 

کرونا مبتال شده اند. 
نشریه "کلمبو پیج" در خصوص شناسایى ویروس کرونا در دو گونه 
خفاش در سریالنکا نوشت: محققان از گونه هاى مختلف خفاش در 
غار طبیعى "واول گالگ" در سریالنکا نمونه بردارى کردند و متوجه 

وجود سویه هاى آلفا و بتاى ویروس کرونا در دو گونه خفاش شدند. 
خفاش ها منابع مهم ویروس ها هستند. آن ها مى توانند در مسافت هاى 
طوالنى پرواز کنند و در اجتماع هاى بزرگ زندگى کنند و به این ترتیب، 
احتمال انتقال ویروس به سایر گونه ها را افزایش دهند. اخیراً چندین 

شیوع ویروس در انسان مشاهده شده است.
کشورهاى آسیایى تعداد زیادى گونه خفاش دارند. در سریالنکا، حدود 
30 گونه مختلف خفاش یافت مى شود و این جمعیت به احتمال زیاد به 

سویه هاى آلفا و بتاى کرونا مبتال هستند.

مشاهده کرونا در 2 گونه 
خفاش در سریالنکا 

روى موج کووید-19
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آگهى تغییرات
شرکت چینه گستر اسپادانا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 957 و شناسه ملى 10861786673 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه 
شرکت از مبلغ 800000000 ریال به 2میلیارد ریال 
از محل مطالبات حال شــده و صدور ســهام جدید 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح 
شد : سرمایه شرکت مبلغ 2میلیارد ریال نقدى است 
که به 200000ســهم با نام عادى 10000ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1154825)

آگهى تغییرات
شــرکت آهن ملل اصفهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 60571 و شناســه ملى 14007613161 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/23 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله عباس آباد ، خیابان مطهرى ، بن بست ریحانه 
[11] ، پالك - 87 ، مجتمع ال جى ، طبقه دوم ، واحد 
3 - کدپســتى 8133818467 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1154098)

آگهى تغییرات
شرکت نوین لیزر صبا سهامى خاص به شماره ثبت 1800 و شناسه ملى 14007581550 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/01/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سید مهدى موسوى قهفرخى به کدملى 4622653354 و بسمت مدیر عامل 
شرکت و عضو هیئت مدیره و صفورا راعى دهقى به کدملى 1289211604 و بسمت رئیس 
هیئت مدیره وزهره سینائى اصفهانى به کدملى 6609386171 و بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. ســعید ناظم به کدملى 1199276448 و زهرا 
باقریان قهفرخى به کدملى 1819297381 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات با امضاء مدیرعامل منفرداً 
و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1154114) 

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى یاسر شــرکت تعاونى به شماره ثبت 2678 و شناســه ملى 10260008692 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/11/24 و به استناد نامه شماره 796 مورخ 
1400/2/20 اداره تعاون شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت 
اضافه گردید: تهیه واجراى طرح و اداره واحد تولیدى در زمینه تولید محصوالت کشــاورزى و صنایع 
تبدیلى وراه اندازى واحدهاى دام سبک وســنگین و پرورش شتر وشتر مرغ و ایجادواحدهاى پرورش 
طیور وزنبوردارى و صادرات و واردات کاالهاى مجاز با استفاده از سرمایه و نیروى کار و مهارت اعضا و 
فروش محصوالت تولیدى. محل شرکت به شهرستان نجف آباد ، بخش مهردشت ، شهر علویجه، محله 
کوه شهال و تنگه زرین ، جاده منطقه کشاورزى ، پالك 0 ، طبقه همکف، با کد پستى 8551879577 تغییر 
یافت . ماده 6 اساسنامه باراى همه حاضرین در جلسه اصالح گردید. تبصره : هیات مدیره مى تواند با 
تنظیم صورتجلسه هیات مدیره و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها نسبت به تغییر آدرس بعدى دفتر مرکزى 
شرکت تعاونى اقدام نماید. اساسنامه جدید تعاونى در 52 ماده و 38 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه 
قبلى گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1154105) 

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى یاسر شرکت تعاونى به شــماره ثبت 2678 و شناسه ملى 10260008692 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/11/24 و به استناد نامه شماره 
797مورخ 1400/2/20 اداره تعاون شهرســتان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آخرین رقم 
سرمایه به مبلغ 180000000 اعالم گردید. عباس امینى کهریز سنگى به کدملى 1091754942 
و مهنارایتى پور به کدملى 1091254222 و محمودشیربخت زازرانى به کدملى 1290385130 به 
سمت اعضاى اصلى هیات مدیره و مرتضى شــیربخت به کدملى 1288123930 و مرضیه سادات 
هاشمى کهریزسنگى به کدملى 1090364865به سمت اعضاى على البدل هیات مدیره براى مدت 
سه سال انتخاب شدند. عبداله شیربخت زازرانى به شماره ملى1111244154 بسمت بازرس اصلى 
و نرگس امینى کهریزسنگى به کدملى 1080572732 بسمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب گردیدند . روزنامه ى نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1154102)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى پایا بنیان پارتاك ســهامى خاص به شماره ثبت 40615 
و شناســه ملى 10260583073 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - اکبر اســماعیلى به شماره ملى 
1283398044 به عنوان بازرس اصلــى و ایمان صفرزاده زفره به شــماره ملى 
1282736752 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - 
حسین مباشریان به شماره ملى 1292003782، محمدرضا ابراهیمى به شماره ملى 
1290769257 و محسن الوانى به شماره ملى 1291943031 به عنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1154831) 

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى شمسا بتون نقش جهان ســهامى خاص به شماره ثبت 39198 
و شناســه ملى 10260568463 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عادى 
مورخ 1399/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - آقاى افشــین امینى به کدملى 
1284770028 ، خانم آیدا امینى به کدملــى 1273873270 و آقاى محمد امینى به 
کدملى 6209419631 بسمت اعضاى هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- خانم فریناز طالبیان به کدملى 1199269484 و خانم ســحر عسکرى به کدملى 
1817320335 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1154878) 

محققان دانشگاه کلمبیا در آمریکا توانستند ارتباط معنادارى بین 
استرس روانى و سفید شــدن مو پیدا کنند. این مطالعه بیش از 

پیش ارتباط استرس با سفید شدن مو را تایید مى کند.
بر اساس این تحقیقات با وجود این که استرس موجب تسریع 
سفیدى مو مى شود، پس از رهایى از استرس امکان بازگشت 

رنگ طبیعى مو وجود دارد.
در واقع محققان توانستند در بین موهاى داوطلبان موهایى را 
بیابند که به طور طبیعى رنگ خود را به دست آورده اند و زمانى 
که این تغییر رنگ با سابقه استرس داوطلبان مورد مقایسه قرار 
گرفت، مشخص شد تغییر رنگ موها از سفید به رنگ طبیعى با 

حذف عامل استرس آغاز شده است.
استرس بر تمام جنبه هاى روحى و جســمى تاثیرگذار است. 
استرس به میزان طبیعى کامال مععمول است، ولى زمانى که 
مزمن مى شــود، مى تواند فرد را با مشکالت مختلفى از جمله 

بیمارى هاى قلبى، افسردگى، آلزایمر و سرطان مواجه کند.
مطالعات محققان دانشکده پزشــکى جان هاپکینز در آمریکا 
نشان مى دهد تاثیر استرس بر زنان به ویژه در دوران میانسالى، 

احتمال بروز اختالالت شناختى را افزایش مى دهد.
در این مطالعه آمده است استرس به حد معمول باعث افزایش 
موقتى هورمون کورتیزول مى شــود و هنگامى که استرس از 
بین مى رود، سطح هورمون به حالت طبیعى بازمى گردد اما با 
استرس هاى مکرر،   پاسخ استرسى افزایش یافته و هورمون در 
سطح باالیى باقى مى ماند و این موضوع به هیپوکامپ مغز که 

مسوول اصلى حافظه است، صدمه وارد مى کند.
مطالعه دیگرى که توسط محققان دانشگاه موناش در استرالیا 
صورت گرفته، نشان مى دهد سیســتم لنفاوى بر اثر استرس 
مزمن دستخوش تغییرات فیزیکى مى شــود که به گسترش 

سرطان در بدن کمک مى کند. ســرطان از دو طریق خون و 
سیستم لنف در بدن گســترش مى یابد؛ به همین دلیل درك 
عملکرد سیستم لنفاوى در گسترش سرطان حائز اهمیت است.
عالوه بر ســرطان و کاهش حافظه، اســترس مزمن در بروز 
بیمارى هاى قلبى، دیابت، چاقى و اضافه وزن، آســم، سردرد، 
افسردگى، اختالالت گوارشى، پیرى و مرگ زودرس موثر است.
از طرفى مى توان از اســترس به عنوان عاملى براى موفقیت 
استفاده کرد. هنر افراد موفق، کنترل استرس و تبدیل آن به یک 

فرصت براى موفقیت است.
پرفسور یان رابرتسان اســتاد کالج ترینیتى دوبلین که یکى از 
برجسته ترین محققان علوم اعصاب اروپا است، راهکارى چهار 
مرحله اى براى کنترل اســترس و تبدیل آن به فرصتى براى 
موفقیت ارایه کرده اســت که مى تواند زندگى افراد پر استرس 

را دگرگون کند.

اولین قدم: به مغز خود با صداى بلند بگویید که 
این شرایط چقدر هیجان انگیز است

براى تبدیل استرس به یک موقعیت فوق العاده براى پیشرفت، 
بجاى اینکه بگویید شرایط چقدر استرس زاست، با صداى بلند 
به خود بگویید موقعیت پیش آمده کامال هیجان انگیز اســت؛ 
شاید این واگویى در ظاهر ساده و بى اهمیت باشد؛ ولى به مغز 
فرمان مى دهد که موقعیت را چگونــه ارزیابى کند. زمانى که 
مضطرب یا هیجان زده مى شــویم، هورمون کوتیزول ترشح 
مى شود. در این حالت واکنش مغز است که مشخص مى کند 
هورمون به یک واکنش مضر یا مفید تبدیل شود و وظیفه ماست 
که حالت مناســب را در اختیار مغز قرار دهیم تا فرمان الزم را 
صادر کند. در این شــرایط هرگز نمى توان مغز را قانع کرد که 

شرایط عادیست: فقط مى توان به مغز القا کرد که شرایط بسیار 
هیجان انگیز است.

دومین قدم: دم و بازدم عمیق
در این حالت تنفس عمیق پنج ثانیه اى از راه بینى و بازدم شش 
ثانیه اى داشته باشید. دم و بازدم عمیق، سبب تغییرات شیمیایى 

مغز مى شود و مانند داروى طبیعى ضد استرس عمل مى کند.

سومین قدم: مانند یک قهرمان بایستید
سومین قدم این است که ژســت یک قرمان را بگیرید؛ یعنى 
صاف بایستید، قفســه سینه را بیرون داده و ســر را کامال باال 
بگیرید. ژست قهرمانانه سبب مى شود اعتماد مغز به کاراییش 
افزایش یابد. در واقع این حالت ترفندى براى افزایش قابلیت 
و توانایى مغز اســت. نتیجه آزمایش ها نشــان مى دهد ژست 
قهرمانانه سبب افزیش هورمون تستوسترون در زنان و مردان 

مى شود.

چهارمین قدم: دستان خود را مشت کنید
قدم چهارم این است که دست راســت خود را مشت کنید و به 
مدت 45 ثانیه بسته نگه دارید، ســپس آن را براى 15 ثانیه باز 
کنید و مجددا 45 ثانیه مشــت کنید. این عمل سبب مى شود 
نیمکره چپ مغز فعال شده و بدن در یک وضعیت چالش ذهنى 

قرار گیرد تا از استرس براى بهبود عملکرد بدن استفاده کند.
رابرتسان معتقد است اســترس یک منبع انرژى عظیم است؛ 
بنابراین مى توان آن را برداشت کرد و از آن در جهت موفقیت 
کمک گرفت، در غیر این صورت اهرمــى براى جذب پیرى، 

افسردگى و سرطان مى شود.

از استرس درست استفاده کنید!

مصرف گوجه فرنگى براى برخى افراد مشکل زا خواهد بود.
متخصصان تغذیه توصیه مى کنند هنگام مصرف گوجه فرنگى برخى نکات را باید 

رعایت کنید.
آنا دنیسوا متخصص گوارش در روسیه مى گوید  گوجه فرنگى در لیست مواد غذایى 
ممنوعه براى بیمارانى که از بیمارى ریفالکس معده رنج مى برند، گنجانده شــده 
است، زیرا هنگام خوردن گوجه فرنگى، دچار سوزش معده مى شوند. این افراد هنگام 
خوردن گوجه فرنگى، احساس مزه تلخ یا اسیدى در دهان دارند، زیرا محتواى معده 
به مرى برمى گردد و همه این ها از خوردن مقدارى گوجه فرنگى تازه یا پخته شده 

یا به صورت رب گوجه فرنگى و البته از خوردن پیتزا با گوجه 
فرنگى حاصل مى شود.

به گفته این متخصــص، عالوه بر 
گوجــه فرنگــى و رب، قهوه، 
مرکبات، شــکالت، شیرینى و 
پیتزا نیز در لیست موادى قرار 
دارند که باعث سوزش سر دل 

مى شوند.
 

بسیارى از ما تصور مى کنیم کیفیت آبى که از شــیر داخل سینک آشپزخانه مصرف 
مى کنیم، کامال مناسب است اما متاسفانه همیشه این گونه نیست. از آن جایى که شما 
هر روز در حال مصرف آب هستید بنابراین باید مراقب باشید که بدنتان آسیب نبیند و 
وضعیت سالم خودش را حفظ کند اما از کجا بفهمیم آبى که مصرف مى کنیم، مشکلى 
ندارد؟ عالئمى مثل مزه هستند که مى توانند براى شناسایى کیفیت آب موثر واقع شوند. 
متخصصان بر این عقیده هستند که آب باید بى مزه باشد بنابراین وجود هرگونه مزه در 
آب نشان دهنده این است که یک جاى کار مشکل دارد. البته بعضى از مطالعات به این 
قضیه اشاره کرده اند که وجود مزه فلز یا کمى تلخى عالمت قطعى از این است که مواد 
شیمیایى وارد آب شده و اگر آبى که مى نوشید مزه فلزى و کمى تلخى به همراه دارد، 
احتمال این که حاوى مواد مضر باشد، بسیار باال است. حتى ممکن است داخل آن دارو، 

آفت کش یا مواد شیمیایى صنعتى هم ریخته شده باشد.
معموًال رایج ترین فلز هایى که طعم آن ها داخل آب پیدا مى شود، شامل آهن، سرب، 
زینک، منیزیوم یا مس است. بعضى از این مواد در مقدار کم بدون آسیب هستند اما وجود 
مقدار کمى از بعضى از آن ها بسیار سمى و آسیب زننده است. گاهى اوقات علت مزه فلز 
به دلیل وجود سیستم هاى تصفیه آب یا لوله کشى ها است و همچنین ممکن است علت 
آن سطح پایین ph در آب باشد. پس اگر هرگونه طعم غیر طبیعى را در آب تشخیص 

دادید، حتماً در سریع ترین زمان ممکن مشکل را بررسى کنید.
مزه تنها چیزى نیســت که براى بررســى کیفیت آب باید به آن توجــه کرد. معموًال 
متخصصان پیشنهاد مى کنند که ظاهر را هم در تعیین کیفیت آب باید مورد بررسى قرار 

دهید. هر گونه رنگ غیرطبیعى یا بوى کلر یا سولفور را در آن شناسایى کنید.
آب پاك آشامیدنى همیشه تمیز، بدون رسوب، شفاف، بدون بو و بدون مزه است. تغییر 
در مزه یا بوى آب همیشه باید مورد توجه قرار بگیرد و همچنین مى توانید از کسى که از 
منبع آب خبر دارد، سوال کنید. همچنین اگر یکى از اعضاى خانواده بعد از نوشیدن آب 

بدون هیچ دلیل موجهى بیمار شد، حتماً باید آب را آزمایش کنید.
 خوردن آب آلوده فقط باعث دل درد نمى شود. بلکه قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایى 
از طریق نوشیدن آب مى تواند عاملى براى مشکالت سالمتى در کوتاه مدت و بلند مدت 
باشــد و قرار گرفتن در معرض دوز باالى مواد شیمیایى، عاملى براى مشکالت رنگ 
پوست یا مشکالت سیستم عصبى، آسیب دیدگى عضو بدن و 
مشکالت جنسى خواهد بود و حتى ممکن است فرد را 
به وضعیت و مشکالت مزمن و بلند مدت مثل 
سرطان دچار 

کند.

چه کسانى نباید گوجه فرنگى بخورند!

به طعم و سالمت آبى که مى نوشید 
توجه کنید

یک متخصص آسیب هاى ورزشــى در خصوص مشکالت مفصل 
زانو و آسیب هاى مربوط به این ناحیه توضیحاتى را ارائه کرد. عارف 
سعیدى با اشــاره به اینکه از مهم ترین دردهاى شایع و مربوط به 
مفصل زانو مى توان به خالى کردن زانو اشاره کرد، اظهار کرد: عوامل 
مختلفى از جمله ضعیف بودن عضله و رباط زانو در خالى کردن زانو 
نقش دارد؛ در واقع خالى کردن زانو باعث مى شود فرد به صورت عادى 
قدم نزند که در نهایت تضعیف قدرت عضله را در پى خواهد داشت 
همچنین خالى کردن زانو به خصــوص در افرادى که رباط صلیبى 
قدامى آن ها دچار آسیب شده است، با شدت بیشترى دیده مى شود. 
او افزود: درصورتى که خالى کردن زانو در افراد سالمند مشاهده شود 
مربوط به ضعف عضله چهارسر است؛ بنابراین براى درمان این افراد 
باید ورزش مرتب روزانه و پیاده روى در نظر گرفته شود؛ اما اگر خالى 
کردن زانو در افراد جوان مشاهده شود مى تواند دلیل محکمى مبنى 

بر پارگى رباط صلیبى قدامى باشد. براى پیشگیرى از جدى شدن این 
موضوع در جوانان باید درمان سریع روى این افراد صورت بگیرد تا 
با عکسبردارى تخصصى بتوانیم در مورد درمان آن تصمیم بگیریم. 
متخصص آسیب هاى ورزشــى بیان کرد: در صورتى که فرد دچار 
پارگى رباط صلیبى قدامى باشد باید قبل از عمل جراحى، فیزیوتراپى 
و تمرینات درمانى را انجام دهد همچنیــن بعد از عمل جراحى باید 
توانبخشى، فیزیوتراپى و تمرینات درمانى تا حداقل 6 ماه توسط فرد 

انجام شود تا بتواند به حالت عادى خود برگردد.
 سعیدى تصریح کرد: خالى کردن زانو زمانى اتفاق مى افتد که زانو به 
طور ناگهانى از حرکت مى ایستد و باعث مى شود شما بلغزید یا بیفتید 
که در هر رده ســنى عوامل مختلفى را شامل مى شود؛ با تشخیص 
پزشــک معالج باید روند درمانى براى بهبود این مشــکل صورت

 بگیرد. 

دالیلى براى اینکه زانو درد را جدى بگیرید
پوست یا مشکالت سیستم عصبى، آسیب دیدگى عضو بدن
مشکالت جنسى خواهد بود و حتى ممکن است فرد

به وضعیت و مشکالت مزمن و بلند مدت مثل
سرطان دچ

کند.

با گوجه خوردن پیتزا بته از

 بر

هنگام کار اواخر شــب یا تماشــاى 
برنامه هاى تلویزیونى مورد عالقه خود 
اغلب احساس گرسنگى مى کنیم که 
بیشتر منجر به مصرف غذاهاى سنگین 

یا بى ارزش مى شود.
در طول روز سعى مى کنیم مواد غذایى 
سالم و مقوى بخوریم، اما فقط یک وعده 
غذایى اشتباه در زمان نامناسب یک روز 
سخت و پرتالش را خراب مى کند. تمام 
رژیم هاى غذایى حاوى کربوهیدرات 
کم و پروتئین زیادى که دنبال مى کنیم، 
ورزش هایى که انجام مى دهیم و میزان 
کالرى بررسى شده به دلیل یک وعده 

غذایى اشتباه از بین مى روند.
اواخر شب به طور معمول 3 ساعت قبل 
از خواب دیر تلقى مى شود، بنابراین اگر 
در طول روز کار مى کنید و از ساعت 12 
نیمه شب تا 8 صبح مى خوابید دیروقت 
براى شما ساعت 9 شــب تا 12 نیمه 

شب است.
در پایان روز بدن تمــام مواد دریافتى 
را متابولیزه مى کنــد و اگر آنقدر فعال 
نباشــید که از انرژى جذب شده از آن 
استفاده کنید در بدن به صورت چربى 
ذخیره مى شود که در نهایت منجر به 
بروز مشکالتى براى سالمتى مى شود.

مطالعات پزشکى اخیر نشان مى دهد 
غذا خوردن بین ســاعات 12 ظهر تا 
11 شــب منجر به افزایش سطح قند 
خون، انسولین و کلسترول در مقایسه 
با غذا خوردن بین ساعت 8 صبح تا 7 
بعدازظهر مى شود، بنابراین اگر هدف 
شما کاهش چربى بدن یا کلسترول بدن 
است باید عادت هاى غذایى خود را در 

اواخر شب کنترل کنید.
همانطور که در زیر ذکر شده است چند 
اثر اصلى غذا خــوردن دیروقت وجود 

دارد:
اختالل در خواب: افــرادى که دیر غذا

 مى خورند به طور معمــول دیر هم مى 
خوابند. این امر منجر به ایجاد یک چرخه 
خواب آشفته مى شود، همچنین مى تواند 
دلیل سردرگمى رویاهاى شبانه نیز باشد.
هضم ضعیف: هنگامى که آخر شب شام 
مى خورید منجر به بروز چندین مشکل 
براى معده مى شود زیرا غذا به درستى 
هضم نمى شود و منجر به ترشح بیش از 

حد اسید در معده مى شود.
افزایش وزن: متابولیسم بدن در طول 
شب کند مى شود، همچنین به اندازه 
زمان روز در ســوزاندن کالرى موثر 
نیست، بنابراین دیر غذا خوردن منجر 

به افزایش وزن مى شود.
تاثیر بــر ســالمت روان: هنگامى که 
درســت نخوابیده باشــید احساس 
تحریک و بدخلقى مــى کنید. به دلیل 
دیر غذا خوردن شما با ساعت بدن خود 
اشــتباه مى گیرید که این امر منجر به 
احتمال بیشترى براى بروز افسردگى و 

اضطراب مى شود.
افزایش فشــار خون: خوردن و خواب 
دیر وقت منجر به ابتال به فشار خون و 

دیابت مى شود.
 

دالیلى که مى گوید
 آخر شب غذا نخورید
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آیین اختتامیه رویداد شتاب  و دومین نمایشگاه تخصصى میناکارى 
با عنوان گردش مینا  با حضور دکتر رضایى، رییس دانشــگاه علمى 
کاربردى واحد استان اصفهان و دکتر مشکالنى، معاون علمى دانشگاه 
و هیئت مدیره انجمن مینانگاران و جمعى از هنر مندان و دوستداران 
هنر مینا در مرکز خالقیت و نوآورى واقع در خانه تاریخى قزوینى ها 

برگزار شد.
رئیس دانشگاه علمى کاربردى واحد استان درابتداى این مراسم هدف 
از برگزارى  رویداد را نمایش آثار نو و بدیع  و ایجاد انگیزه و شناسایى 
توانمندى هاى افراد در جهت رشد و شــکوفایى و ایجاد کارآفرینى و 
توسعه اشتغال دانســت و افزود: در این مرکز افراد خالق و کارآفرین 

جهت توســعه اشــتغال و کارآفرینى در حوزه هنر ترغیب و حمایت 
مى شــوند.  رضایى در ادامه با تاکید بر توجه ویژه به حوزه هنر در آثار 
تولیدى کارآفرینان اشاره کرد و گفت: آثار تولیدى هویت تاریخى ماست 

و باید در انتخاب موضوعات توجه ویژه و از این هویت پاسدارى شود. 
■■■

در ادامه دکتر مشکالنى معاون علمى دانشگاه علمى کاربردى واحد 
استان به لزوم تغییر نگرش جامعه به   صنایع دستى و بازگشت آن به 
سبد کاالى مصرفى خانوار درجهت حمایت و توسعه پایدار این حوزه 

اشاره کرد. 
وى ادامه داد کارآفرینان در تولید اثر خود باید به سه  مشخصه مهم  نیاز 

بازار و ذائقه مشترى و تجارى سازى برند خود توجه ویژه داشته باشند. 
وى در ادامه با تاکید بر صادرات محور بودن محصوالت تولیدى جهت 
عرضه در بازارهاى جهانى بر ایجــاد و تقویت زنجیره تولید از ایده تا 
بازاریابى و فروش نهایى  آثار تاکید کرد و افزود توجه به نیاز مشترى 
و تولید آثار صادرات محور مى تواند این هویت و هنر فراموش شده را 

احیا و  نقدینگى را به این حوزه برگرداند. 
معاون علمى دانشگاه علمى کاربردى  از ارسال 50اثر هنرى به این 
رویداد خبر داد و گفت از این تعداد 10اثر توسط داوران انتخاب شد که 
3 اثر به عنوان برتر انتخاب و با اهداى جوایز نقدى و لوح سپاس مورد 

تقدیر قرار گرفت.

با حضور رئیس دانشگاه علمى کاربردى واحد استان اصفهان؛

رویداد شتاب  و دومین نمایشگاه تخصصى میناکارى پایان یافت

معاونــت پشــتیبانى و زنجیــره تامیــن مخابــرات 
منطقه اصفهــان در ارزیابى معاونت راهبرد شــرکت 
مخابرات ایــران در فصل زمســتان 99 حائز رتبه اول

 کشور شد.
به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
شــرکت مخابرات ایران به صورت فصلى بر اســاس 
شاخص هاى معین به ارزیابى عملکرد مناطق مخابراتى 
در حوزه هاى مختلف مى پردازد؛ که در همین راســتا و 

بر اســاس اعالم معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار 
شرکت مخابرات ایران، منطقه اصفهان توانسته است در 
سه ماهه پایانى سال 99 با کسب  امتیاز 96/6 در بین 31 
استان، رتبه اول معاونت پشتیبانى و زنجیره تامین را به 

خود اختصاص دهد.
گفتنى اســت مراحل ارزیابى مناطق در سه گام توسط 
معاونت راهبرد و توســعه کسب و کار شرکت مخابرات 
ایران انجام مى شود که گام نخســت آن شامل تعیین 

شاخص ها، تعیین وزن شــاخص ها و ابالغ به مناطق 
مى باشد.

در گام دوم مراحــل جمــع آورى نمــرات، ارزیابــى 
حــوزه هــاى ســتادى، محاســبه نمــره معاونــت 
راهبرد و جمع بندى و محاســبه ارزیابــى حوزه هاى 
ســتادى و در گام ســوم محاســبه امتیاز کل منطقه، 
بروزرســانى داشــبورد ارزیابى و گزارش دهى صورت 

مى پذیرد.

کسب رتبه اول کشورى توسط مخابرات اصفهان

معاون فناورى اطالعات بانک ایران زمین در تشــریح نقطه نظرات خود از بانکدارى 
دیجیتال مى گوید: وجه تمایز بانکدارى دیجیتال با اشکال دیگر بانکدارى تمرکز آن بر 
نیازهاى مشترى و داده محور بودن آن است، این داده محور بودن است که کالن داده اى 
از مشترى به سیستم بانکى مى دهد و این کالن داده ها هستند که تشخیص مى دهند 

چه تسهیالتى مى تواند در اختیار مشترى قرار دهد.
به گزارش روابط عمومى بانک ایران زمین، فرهاد اینالویى مشــترى را در بانکدارى 
دیجیتال محور توجه بانک دانست و افزود: در بانکدارى دیجیتال فعالیت هاى مشترى 
شامل تراکنش هاى بانکى، موضوعات مورد عالقه، ســالیق، میزان رضایتمندى از 
خدمات بانکى و از طریق اســتفاده از کانال هاى مختلــف و ابزارهاى دیجیتال رصد 
مى شود و پس از تحلیل فعالیت ها، پیشــنهادات و محصوالت متناسب با نیاز مشترى 

به وى ارائه مى شود. در همین راســتا، روش هاى بهبود ارتباط مشترى با بانک مورد 
بررسى قرار مى گیرد.

اینالویى ادامه مى دهد:  بانکدارى دیجیتال در افزایش رقابت بین بانکى بسیار موثر است، 
زیرا هر چه بانک بتواند خدمات دسته بندى شــده و بهترى را در پلتفرم هایى قرار دهد 
که دیگران استفاده مى کنند، امتیاز بیشترى کسب مى کند، در نتیجه در ارائه سرویس 
به مشترى رقابت بیشترى ایجاد مى شــود. هر بانکى نوآورتر باشد، در جذب مشترى 

موفق تر است.
او همچنین مى گوید: بانکدارى دیجیتال پدیده اى نو در جهان است و در ایران هم در 
ابتداى راه قرار دارد. امید مى رود در ســالهاى آینده تالش هایى که امروز در این زمینه 

انجام مى شود، به ثمر بنشیند.

تمرکز بر نیازهاى مشتریان، وجه تمایز بانکدارى دیجیتال

شرکت سهامى 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 سامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد ایران) به نشانى 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
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