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عالئمى که نشان مى دهد چشمتان ضعیف شدهنظر برخى دستگاه ها ابطال انتخابات بهارستان استاکران قطعى «دینامیت» از امروزکشته شدن روزانه 50 نفر  در حوادث رانندگى  تراکتور  امید را به ذوب آهن بر مى گرداند؟! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا دوچرخه سوارى 
براى سالمتى 
مفید است؟

ترك فعل آبى برخى مدیران اصفهان
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نان در اصفهان 
هنوز گران نشده است

موج پنجم کرونا هم 
از  راه رسید

شکایت از کیفیت آب 
تک به تک بررسى

 مى شود
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کروناى هندى در 
اصفهان مشاهده 

نشده است

دوچرخه ســوارى یکى از فعالیت هایى است که 
عالوه بر کاهش مشکالت سالمتى، مزایایى هم 
براى کره زمین دارد. یک فعالیت جسمانى منظم 
مى تواند شــما را در برابر بیمارى هایى همچون 

اضافه وزن، سرطان، مشکالت اعصاب و روان...

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در جمع 
خبرنــگاران در خصــوص آخریــن وضعیــت 
واکسیناسیون در استان اصفهان، اظهار کرد: محموله 
جدید واکسن به اصفهان رسیده و فراخوان تزریق 

دوز دوم افراد باالى 70 سال اعالم شده است.
طاهره چنگیز افزود: اکنون 63 هزار دوز واکســن 
سینوفارم وارد شده و دیگر محموله هاى واکسن نیز 
در راه است.  رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در 
خصوص اختصاص واکسن تولید داخل با نام برکت 
به دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، گفت: دو هزار دوز 
واکسن برکت به دســت ما رسیده که در نظر داریم 

واکسیناسیون افراد...

4

گاوخونى گاوخونى 66  استان را  تهدید مى کند  استان را  تهدید مى کند
آلودگى هوا به دلیل تشدید فعالیت آلودگى هوا به دلیل تشدید فعالیت 1616 کانون گرد و غبار و خشکى بخش وسیعى از تاالب بین المللى اصفهان کانون گرد و غبار و خشکى بخش وسیعى از تاالب بین المللى اصفهان
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توضیحات رئیس منطقه 6 بازرسى کل کشور و بازرس کل استان اصفهان درباره بى برنامگى مدیران در حوزه آب

سومین قطعه همایون شجریان 
براى سریال «مى خواهم زنده 
بمانم» منتشر شد

خلعتبرى: باید اختالف
 2 امتیازى را جبران کنیم

بازیکن تیم فوتبال سپاهان مى گوید نمى توان تا دو سه هفته دیگر در مورد 
شــرایط قهرمانى صحبت کرد. محمدرضا خلعتبرى هافبک مهاجم تیم 
فوتبال سپاهان پس از تساوى بدون گل مقابل فوالد خوزستان در ورزشگاه 
فوالد آره نا در رابطه با این مسابقه بیان کرد: مى دانستیم بازى سختى داریم. 

آنها تیم خیلى خوبى هستند و بازیکنان خیلى خوبى...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ثبت اطالعات 
بیماران دریافت کننده 
انسولین قلمى اصفهان

38 پروژه بهداشتى در استان اصفهان افتتاح شد
3

 در تیم ملى در تیم ملى
 کسى حق ندارد  کسى حق ندارد 
قیافه اش را کج کندقیافه اش را کج کند
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روابط عمومى  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

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

واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/04/26 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  
ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان طبقه همکفـ  دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 36685084-031 واحد مناقصات و خرید و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 36692771-031 اداره مهندسى تماس حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934ـ021، دفتر ثبت نام: 88969737ـ021 و 85193768ـ021 

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

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

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

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

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

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

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

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

اصالح ساختار شبکه فشار ضعیف جاده شیراز، کوى امام، کوى بهار، فارابى و آزادى احداث شبکه
شماره 
مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)
تاریخ توزیع 

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
بازگشایى 
مبلغ تضمینپاکات مناقصه
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با توجه به آمارهاى مختلفى که از سوى مراجع تحقیقاتى 
و علمى داخلى و خارجى در زمینه حوادث ترافیکى مطرح 
مى شود جاى این سؤال باقى است که علت باال بودن آمار 

این حوادث و مصدومان و کشته هاى آن چیست؟
طبق گزارش منتشرشــده از سوى پژوهشــکده آمار از 
وضعیت وقوع حوادث و تلفات جــاده اى؛ بر مبناى آمار 
سازمان بهداشت جهانى (WHO) در خصوص تصادفات 
جاده اى در سال 2018، تعداد ساالنه تلفات رانندگى در 
جاده ها 1.35 میلیون نفر بــوده به طورى که هر 24 ثانیه 
یک نفر در جاده هاى جهان کشته مى شود و باوجوداینکه 
کشورهاى کم درآمد و متوسط، کمتر از نیمى از وسایل 

نقلیه جهان را در اختیاردارند ولى بیش از 90 درصد از کل 
مرگ ومیرهاى رانندگى را در برمى گیرند.

همچنین بر اساس گزارش ســازمان بهداشت جهانى، 
ایران نرخ 20/5  مرگ در هر صد هزار نفر جمعیت را دارد. 
درعین حال بر اساس آمارهاى منتشرشده ساالنه حدود 
800 هزار تصادف رانندگــى و 18 هزار فوتى به صورت 
میانگین در کشــور رخ مى دهد که منجر به کشته شدن 
روزانه بین 40 تا 50 نفر مى شود. هرچند طى سال هاى 
گذشــته این آمار تا حــدودى کاهش یافته اســت ولى 
همچنان حوادث ترافیکى چشم گیر هست و باید اولویت 

اول متولیان امر قرار بگیرد.

اولیــن روز برگزارى کنکــور ســال 1400 از صبح امروز 
چهارشــنبه با رقابت داوطلبان گروه آزمایشــى هنر آغاز 
مى شود و روال برگزارى آزمون تا شنبه 12 تیر ماه ادامه دارد.

در کنکور 1400 تعداد 662 هــزار و 114 داوطلب زن و 
تعداد 449 هزار و 704 داوطلب مرد در آزمون سراسرى 
1400 ثبت نام کرده اند که براى آنها با احتســاب گروه 
آزمایشى دوم برخى داوطلبان، تعداد یک میلیون و 367 

هزار و 931 کارت ورود به جلسه صادر شده است.
با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته هاى تحصیلى 
هنر به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت میپذیرد 
متقاضیانى که اقدام به انتخاب یک مجموعه از مجموعه 

رشته هاى تحصیلى گروه آزمایشى هنر براى شرکت در 
آزمون عملى اقدام مى نمایند، باید نسبت به پرداخت 150 
هزار تومان بابت هزینه آزمون عملى به صورت اینترنتى 

اقدام نمایند.
بر این اساس، کنکور گروه آزمایشــى هنر در صبح روز 
چهارشنبه 9 تیرماه، کنکور گروه آزمایشى علوم ریاضى 
و فنى در صبح روز پنجشــنبه 10 تیرماه، کنکور گروه 
آزمایشى علوم انسانى در صبح روز پنجشنبه 10 تیرماه، 
کنکور گروه آزمایشى علوم تجربى در صبح روز جمعه 11 
تیرماه و کنکور گروه آزمایشى زبان هاى خارجى در صبح 

روز شنبه 12 تیرماه برگزار مى شود.

کشته شدن روزانه 50 نفر 
در حوادث رانندگى 

آغاز رقابت داوطلبان کنکور
از امروز

63 شهرستان قرمز شدند
  ایسنا| هشــدار موج پنجم کرونا اعالم 
شده و شاهد گسترش مناطق قرمز کرونا از جنوب 
به مرکز و شمال کشور هستیم. در حال حاضر بر 
اساس اعالم وزارت بهداشــت، 63 شهرستان در 
وضعیت قرمز قرار گرفتند، تعداد بسترى در تهران به 
سرعت در حال افزایش است و قرمز شدن آن قطعى 
است. طبق  آخرین آمار شهرستان ها در نقشه رنگ 
بندى کشور، اکنون  184 شهرستان در وضعیت 
نارنجى و  201 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

250 هزار دالر 
براى 3 دقیقه بازى 

ئیس  ر   خبرگزارى صدا و سیما |
سازمان بازرسى کل کشــور مى گوید: تعداد قابل 
توجهى از باشــگاه ها و تیم هاى لیــگ ما مربى 
داخلى دارند؛ مانند استقالل، فوالد و پرسپولیس. 
ما در ســوابقى که بررســى کردیم متوجه شدیم 
پرداخت هایى به برخى از مربیان خارجى مى شده 
است مثًال براى یک دقیقه 180 هزار دالر پرداخت 
شده است یا براى سه دقیقه بازى 250 هزار دالر 
پرداختى داشته است و برخى از باشگاه ها خودشان 

به ما مراجعه مى کنند و درخواست بررسى دارند.

خودکشى مجرى رادیو
مجرى 36ســاله صداى خراســان    رکنا |
 رضوى در مشــهد جان خود را از دست داد. در این 
حادثه که شامگاه شنبه در مشهد رخ داد «ف.ف» 
پس از به جا گذاشتن دست نوشته اى که خستگى 
از زندگى را علت اصلى این اقدام بیان کرده است، 
خودکشــى کرد. این مجرى مجرد که به تنهایى 
در طبقه پایین منزل خواهــرش زندگى مى کرده 
است، در همان جا اقدام به خودکشى کرده و پیکر 
بى جانش را خواهرش کشف مى کند. این دومین 
خودکشــى افراد شاخص در مشــهد است که در 
روزهاى گذشته رخ مى دهد. دکتر سعید قلى بیگلو، 
دانشجوى پسادکتراى دانشگاه فردوسى مشهد نیز 
چند روز پیش در یکى از خوابگاه هاى این دانشگاه 

اقدام به خودکشى کرد.

غوغاى گرما 
  تسنیم| سازمان هواشناسى نسبت به 
افزایش دما در برخى استان ها به 50 درجه باالى 
صفر هشــدار داد. بر اســاس تحلیل نقشه هاى 
همدیدى و آینده نگرى سازمان هواشناسى، دماى 
هواى اهواز امروز و فردا 48 درجه باالى صفر است 

که روز جمعه به 50 درجه افزایش خواهد یافت.

افزایش 1100 درصدى 
قیمت خودرو!

  روزنامه خراسان | هشــت سال پیش 
شاید اگر از کسى مى شــنیدیم که روزى قیمت 
پراید به بیش از 100 میلیون مى رســد، خنده مان 
مى گرفت! حاال، اما پراید 100 میلیونى آرزویمان 
شده اســت و اگر پراید به این قیمت برسد انگار از 
اوضاع بازار، راضى هستیم! رصد آمار هاى منتشر 
شده نشــان مى دهد قیمت خودرو هاى داخلى در 
بازه زمانى حدود هشت سال بیش از 8 برابر شده؛ 
اما خودرو هاى خارجــى مورد هاى عجیبى دارند. 
مثال تویوتا لندکروز بیشــتر از 1100 درصد گران 

شده است!

پست خصوصى در راه است
یــر  ز و   خبرگزارى صدا و سیما |
ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: فرآیند صدور 
مجوز فعالیت پست خصوصى ظرف یک هفته آینده 
نهایى مى شود و پروانه فعالیت پست خصوصى در 
کشور صادر خواهد شد. محمدجواد آذرى جهرمى 
با بیان اینکه حضور بخش خصوصى در کنار پست 
ملى باید پررنگ شود، گفت: فضاى رقابتى با انجام 
این کار در این بخش به وجــود مى آید و قطعا در 

رقابت پیشرفت نیز حاصل خواهد شد.

ادامه مذاکرات 
در دولت آینده؟

على ربیعى ســخنگوى دولت در    تسنیم|
نشست خبرى هفتگى درباره آخرین روند مذاکرات 
هســته اى و توافق احتمالى با طــرف هاى برجام 
گفت:  گفت و گوها به جایى رسیده که همه طرف ها 
باید تصمیمــات خود را اتخاذ کننــد. ما تصمیمات 
خود را اتخاذ و اعــالم کرده  ایم و منتظر هســتیم 
طرف هاى مقابل به شــمول ایاالت متحده آمریکا 
تصمیمات سیاســى خود را اعالم کنند. در صورتى 
که نتوانیم تــا پایان دولت آنچه مد نظر ماســت به 
تحقق برسد بنابر تشخیص تصمیم گیرندگان عالى 
نظام دولت ســیزدهم این قضیه را برعهده خواهد 

گرفت.

دلیل عقب نشینى از 
طرح جنجالى

محمــد صالــح مفتــاح از     خبر آنالین |
چهره هــاى نزدیک به قالیبــاف رییس مجلس در 
توئیتى اعالم کرد که طــرح جنجالى مجلس براى 
فضاى مجازى از دســتور کار خارج شــده اســت. 
در همین رابطه عبــاس عبــدى تحلیلگر اصالح 
طلب در توئیتى نوشــت: این طرح مخالف اصل 75 
قانون اساســى بود. چون در صــورت تصویب باید 
چندین برابر بودجه کشور را جهت افزایش پلیس و 
دادگاه و آماده سازى زندان براى میلیونها نفر کاربر 
اینترنت تامین مى کردند؛ در حالى که پولى در بساط 

نیست.

آبرویم را ببرید اما ...
بهروز نعمتــى، نماینــده ادوار مجلس،    برنا |
با اشــاره به اظهارات اخیر الریجانــى در مورد رد 
صالحیت خود گفت: آقاى الریجانى چندین بار گفته 
است که من هر مشکلى دارم بیان کنید؛ ولى وقتى 
ما را رد صالحیت کردند هیچ حرفى به ما زده نشــد 
تا دقیقه نود به ما گفته شــده بود که تایید صالحیت 
مى شویم ولى بعد به ما گفته شد که جلسه تشکیل 
نشده است و این مشــخص مى کند، دوستان نمى 
خواهند بــا واقعیت ها روبرو شــوند. او گفت: امروز 
آقاى الریجانى مدعى اســت و مــى گوید از طرف 
من، مشــکلم را به مردم اعالم کنید. مى گویند من 
راضى هستم اگر مشکلى دارم که باعث آبروریزى 
من مى شود شما این کار را انجام بدهید من راضى 

هستم. 

رقیبم، قهر با صندوق بود
عبدالناصر همتــى کاندیداى    عصر ایران|
ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهورى و 
رئیس ســابق بانک مرکزى به بیــان ناگفته هایى 
از رقابت هــاى انتخاباتى و نامــزدى اش پرداخت. 
او در نشستى براى تقدیر و تشــکر از اعضاى ستاد 
انتخاباتى اش گفت: عده اى کــه راى ندادند باعث 
شــدند کاندید دیگر پیروز شــود. من چند بار گفتم 
رقیبم قهر با صندوق است و همان شد. اگر آن رقیب 
به صحنه مى آمد، برنده بودم. 15 میلیون نفر حداقل 
به دالیلى راى ندادند، اگــر راى میدادند که نتیجه 
عوض مى شــد. آن هایى که رقیب مــن بودند راى 
سازمان یافته داشتند، چهار ســال پیش هم همان 

راى را  گرفته بودند. 

تغییر بزرگ 
  فارس| وزارت نیرو و وزارت نفت آیین نامه 
اجرایى پیشــنهادى مشــترك خود بــراى اصالح 
تعرفه گذارى آب، بــرق و گاز را مطابــق قانون به 
سازمان برنامه و بودجه ارسال کردند. وزارتخانه هاى 
نفت و نیرو موظفند در ســال 1400 تعرفه هاى آب، 
برق و گاز مشترکین خانوارهاى کشور را به گونه اى 
اصالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایى کشور، 
تعرفه مشترکین از صفر تا یارانه اى و باالتر از الگوى 
مصرف به صورت غیر یارانه اى و براســاس الگوى 

افزایش پلکانى تعیین شود.  

خبرخوان

نشریه آمریکایى معتبر "فوربس" از رشد فراتر از تصور 
تعداد و ثروت میلیونرهــاى ایرانى طى دوران تحریم و 

کرونا خبر داد. فوربس در گزارشى نوشت:
تعداد میلیونرها در ایران على رغم اینکه این کشــور از 
تحریم هاى ایاالت متحده و بیمارى همه گیر کووید 19 

رنج مى برد، شاهد رشدى انفجارى بوده است.
در ســال 2020  تعداد افراد با ارزش ثروت خالص باال 
(HNWI) در ایران 21/6 درصد رشد کرده در حالى که 
میانگین جهانى این آمار در سال 2020 حدود 6/3 درصد 
بوده است؛ همچنین میزان ثروت این طبقه در ایران نیز 
طى همین ســال (2020) بیش از 24/23 درصد رشد 
داشته است و بسیار بیشتر از میانگین جهانى بوده است.

مرکز مشاوره "کپ جمینى" در گزارش "ثروت جهانى" 
که روز سه شــنبه 29 ژوئن (8 تیر 1400) منتشر کرده، 
مى گوید: ”بین ماه هاى مــارس و ژوئیه ( بهار 1400) 
ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مقایســه 
با مدت مشابه ســال قبل بیش از 625 درصد افزایش 
یافته است." براى مقایسه رشــد ارزش معامالت "اس 
اند پى" در آمریکا طى دوره مشابه تنها شاهد 16 درصد 

رشد بوده است.
با دسترســى به دارایى هاى بین المللى کــه به دلیل 
تحریم ها مسدود شده است، بسیارى از طبقات ثروتمند 
و حرفه اى ایــران پول خــود را وارد ســهام و بورس 
مى کنند. بنا بــر گزارش "کپ جمینــى“ اکنون تعداد 
میلیونرهاى ایرانى به بیش از 250 هزار نفر رسیده که 

بیشتر آنها در ایران زندگى مى کنند.
دولت ایران با سرازیر کردن سرمایه ها به بورس به رشد 
این طبقه میلیونر در ایران کمک کرده است. در سپتامبر 
سال گذشته (شهریور 99) دولت ایران 1 درصد از ذخائر 
صندوق توســعه ملى را به بازار بورس تزریق کرد و در 
ژانویه امسال (دى ماه 1399) هم مبلغ 25 تریلیون ریال 

(حدود 595/2  میلیون دالر) را تزریق کرد.

رونق رمــز ارزهــا منبع دیگــرى براى رشــد ثروت 
میلیونرهاى جدید ایران بوده است. برق ارزان در ایران 
یک مزیت نسبى باال براى استخراج رمز ارز و رونق بازار 

ارزهاى دیجیتال است.
شور و اشتیاق براى استخراج رمز ارز در ایران بسیار باال 
بوده است و به دلیل مشکل کمبود برق دولت ماه گذشته 
اعالم کرد که استخراج رمز ارزها به مدت 4 ماه ممنوع 

خواهد بود. مزارع استخراج رمز ارز به قدرى برق مصرف 
مى کردند که منجر به خاموشى هاى پى در پى مى شد.

یکى از فعاالن اســتخراج رمز ارز در ایــران مى گوید 
استخراج رمز ارز سودى فوق العاده در ایران دارد و بسیار 
بیشتر از شغل وکالت براى او درآمد داشته است. گزارش 
"ثروت جهانى" مرکز مشــاوره "کپ جمینى" مى گوید 
حدود 72 درصد از میلیونرهاى ایــران در بازار رمز ارز 

سرمایه گذارى کرده اند.
طبق گزارش "کپ جمینى" افزایش ســریع میلیونرها 
در ایران، این کشور را به لحاظ تعداد میلیونرها در مقام 
چهاردهم جهان و نخســت خاورمیانه قرار داده است. 
ایران اکنون حتى از بزرگترین رقیب خود یعنى عربستان 
سعودى که با 210 هزار میلیونر در رده 17  جهانى قرار 

دارد، پیش افتاده است.

گزارش نشریه معتبر فوربس نشان مى دهد؛

رشد انفجارى طبقه میلیونرها در ایران

محمــود احمدى نــژاد، رئیس جمهــور اســبق بعد از 
اعالم نتایج بررســى صالحیت کاندیداهــاى انتخابات 
ریاست جمهورى 1400 توسط شوراى نگهبان گفت که نه 
در این انتخابات فردى را تایید و نه در آن شرکت مى کند. 
حمیدرضا ترقى، عضو شــوراى مرکــزى حزب موتلفه 
اسالمى با اشاره به میزان آراى ریخته شده به صندوق در 
انتخابات 1400 با نــام محمود احمدى نژاد، گفت: حدود 
2 میلیون و 700 هزار راى بــا نام محمود احمدى نژاد در 
انتخابات اخیر به صندوق ریخته شــد کــه البته با توجه 
به عدم وجود ایشــان به عنوان کاندیدا، به عنوان آراى 

باطله منظور شد.
وى ادامه داد: این میزان آرا نشــان داد که در کل کشور 
طرفداران ایشان چه تعداد هســتند و على رغم این همه 
سر و صدا و داد و فریاد ایشان، 2 میلیون و 700 هزار نفر 
در یک جمعیت بالغ بر 80 میلیون نفرى طرفدار ایشــان 
هستند که البته حتى در این حالت هم از آراى آقاى همتى 

بیشتر بود. 
ترقى خاطرنشــان کرد: این وزن براى خود ایشــان نیز 
تعیین کننده اســت تا بداند با این میــزان طرفدار نباید 

ادعاهاى زیادى داشته باشد.

دادستان عمومى و انقالب شهرستان عنبرآباد در جنوب 
استان کرمان از دســتگیرى و بازداشت معاون سیاسى 
فرماندارى این شهرستان به همراه دو نفر از کاندیداهاى 

شوراى شهر مردهک خبر داد.
ابراهیم سلیمانى افزود: دادســتانى عنبرآباد با توجه به 
اعتراضــات و مطالبات مردمى مبنى بــر تخلف در امر 
انتخابات شــهر مردهک و به دلیل حساسیت موضوع  

پیگیرى آن را در دستور کار قرار داد.
وى با اشــاره به این مطلب که متهمیــن این پرونده با 
تالش ســربازان گمنام امام زمان (عج) شناســایى و 
دستگیر شــدند، بیان کرد: در رابطه با این پرونده جرم 
انتخاباتى پــس از انتقال دو صندوق اخذ راى از شــهر 

مردهک به علت مسائل امنیتى به فرماندارى شهرستان 
جهت شمارش آرا صورت گرفته است.

دادستان شهرستان عنبرآباد افزود: دو نفر از کاندیداهاى 
شوراى شهر مردهک با تبانى معاون سیاسى فرماندارى 
قبل از شمارش رســمى آرا، نســبت به دریافت 375 
تعرفه و 5 عدد مهر هیئت هــاى اجرایى و نظارت اقدام 
کرده اند و با نوشتن تعرفه به نفع خود و تعدادى دیگر از 
کاندیدها؛ اوراق تعرفه را تحویــل معاون فرماندار قرار 

داده اند.
ســلیمانى گفت: معاون فرماندار نیز آرا دریافت شده را 
وارد صندوق نموده و  به همان میزان تعرفه از صندوق 

خارج و معدوم نموده است.

دولت دهم تیرماه، مرحله بیستم از یارانه معیشتى را از 
محل افزایش قیمت بنزین به حساب سرپرستان خانوار 
واریز مى کند و فعًال از ثبت نام جاماندگان خبرى نیست.

پرداخت جدید یارانه معیشــتى طــى روزهاى آینده در 
حالى صورت مى گیرد که ایــن پرداخت از آبان 1398 
و با افزایش قیمت بنزین در دســتور کار قرار گرفت و 
با پرداخت به 17/7 میلیون خانوار آغاز شــد، ولى آنچه 
تازه ترین گزارش ســازمان هدفمندى یارانه ها منتشر 
کرد از افزایــش خانوارهاى دریافت کننــده به بیش از 
19/7 میلیون خانوار با جمعیتى حدود60 میلیون حکایت 

داشت.
کمک هاى معیشتى به تناسب اعضاى خانوار بین 55 تا 
205 هزار تومان متغیر است؛ به گونه اى که خانواده هاى 
یک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار، ســه نفره 

138 هزار، 172 هزار تومــان و خانواده هاى پنج نفره و 
بیشتر 205 هزار تومان یارانه معیشتى دریافت مى کنند.

بابت پرداخت کمک معیشتى به این 60 میلیون نفرى 
که از بین یارانه بگیران گزینش شده اند، در سال حدود 
31 هزار تومان هزینه مى شــود و در صورت ثبت نام از 

متقاضیان جامانده این هزینه مى تواند افزایش یابد.
این در حالى اســت که به دنبال تکلیــف قانون بودجه 
براى ثبت نام از جاماندگان از یارانه نقدى و معیشــتى، 
دولت اخیرا آئین نامه مربوطه را تصویب و قرار شــد که 
وزارت رفاه با آماده سازى بسترهاى الزم امکان ثبت نام 

را فراهم و در دستور کار قرار بگیرد.
با ارائه لیســت جدید وزارت رفاه به سازمان هدفمندى 
یارانه ها، این سازمان نســبت به پرداخت اقدام خواهد 

کرد، ولى هنوز خبرى از آن نیست.

ناظر گمرکات استان هرمزگان از انجام پیگیریهاى قضایى 
و انتظامى براى شفاف شــدن موضوع سوء قصد به جان 

معاون فنى گمرك شهید رجایى خبر داد.
ابوالفضل اکبر پور با اشــاره به ســوء قصد دوشنبه شب 
به معاون فنى گمرك شــهید رجایى بندر عباس،گفت: 
متاسفانه برخى افراد سود جو با سوء قصد به جان معاون فنى 
مهمترین گمرك کشور باعث مجروح شدن وى و بسترى 
شدن این مدیر گمرکى در یکى از بیمارستانهاى بندرعباس 
شدند، همچنین روز سه شنبه عمل جراحى ایشان در اتاق 

عمل انجام شد.

به گفته ناظر گمرکات اســتان هرمــزگان، اجراى کامل 
مقررات و همچنین برخورد با  سودجوییهاى فراقانونى طى 
دو سال گذشته منجر به قطع رانتها و سوء استفاده ذى نفعان 
خاص شده بود که ظاهرا این بار براى نیل به اهداف خود 
از برخورد فیزیکى و حمله مستقیم به مرزبانان اقتصادى 

استفاده شده است.
گفتنى است، در ماههاى اخیر برخى مباحث  در خصوص 
ترخیص محموله هاى خاص در گمرك شهید رجایى مطرح 
شده بود که بایستى منتظر اعالم جزئیات بیشتر از سوى 

مقامات مسئول ماند.

اتفاقى که هفته پیش بازاریابى در ورزش را تحت الشعاع 
خود قرار داد، حرکت عجیب کریستیانو رونالدو در جریان 

رقابت هاى یوررو 2020 بود. 
او بطرى هاى کوکاکوال را از روى میز برداشت، بطرى 
آب را بلند کرد و گفت: «آگوا» که به اســپانیایى یعنى 
آب. این حرکت او، موجى در دنیا درست کرد، رسانه ها 
را به تکاپو انداخت، از ضرر چهار میلیاردى کوکا حرف 
زدند و این که یک ستاره و اینفلوئنسر در دنیاى مجازى 
به عنوان پرطرفدارترین ســتاره فوتبالى این فضا -که 
305 میلیون فالوئر در اینستاگرم دارد-چگونه مى تواند 

برندها را بیچاره کند. نوشتند که هر سهم کوکا در بازار 
ســهام 56/10 دالر بود و با این حرکت به 55/22 دالر 
کاهش پیدا کرد و این یعنى 1/6 درصد ضرر براى این 

شرکت.
اما واقعیت قصه رونالدو و کوکا این نیست. نونو فرناندز، 
استاد دانشکده بیزینس دانشگاه ناوارا در اسپانیا مقاله اى 
را در مجله معتبر فوربس منتشر کرده است که در بخشى 

از آن آمده:
سهام کوکا ضررى 4 میلیارد دالرى را پیش تر از واکنش 
رونالدو و پیشنهاد مصرف آب به جاى کوکا تجربه کرده 
بود و حرکت او دلیــل این کاهش نبوده اســت!در آن 
ساعت، بازار سهام به طور کلى با قیمت هاى پایین ترى 
کار خود را آغاز مى کند. از لحظه اى که در 9:43 صبح، 
رونالدو در کنفرانس خبرى خــود، بطرى هاى کوکا را 
جابجا کرد، تا لحظه  آغاز خرید و فروش ســهام در وال 
استریت، سهام کوکا 30 سنت افزایش داشت و این یعنى 
باال رفتن ارزیابى مالى کوکا تا سقف 1/3 میلیارد دالر و 

ارزش بازارى بیشتر از 242 میلیارد دالر!
این نشان مى دهد که چقدر در تله پساواقعیت، الگوسازى 
و اخبار دروغین مى توان افتاد و بــدون در نظر گرفتن 

واقعیت، باورشان کرد.

افشاى تعداد رأى احمدى نژاد در انتخابات

تقلب انتخاباتى در فرماندارى عنبرآباد 

یارانه 55 تا 205 هزار تومانى به مرحله 20 رسید

سوء قصد به معاون گمرك بندرعباس

ضربه 4 میلیارد دالرى رونالدو به کوکاکوال 
واقعى نیست! 
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گرانى نان
 مربوط به آرد نیست  

محمد کازرونى، رئیس انجمن صنفى کارخانجات استان 
اصفهان در رابطه با ارتبـاط گرانى قیمت نان و آرد، بیان 
کرد: گرانى نان ارتباطى به قیمت آرد ندارد، زیرا قیمت آرد 
تنها در صنعت افزایش پیدا کرده است اما در موضوع آرد 
نانوایان و گندم هنوز قیمت همانند سال گذشته باقیمانده، 
اما هزینه حمل نیروهاى انسـانى و... افزایش پیدا کرده 
است. افزایش قیمت نان به دلیل قیمت ماده هاى اولیه 

نیست بلکه به علت افزایش هزینه هاى مکمل است.

38 پروژه بهداشتى در استان 
اصفهان افتتاح شد

در سى و چهارمین آئین پویش "ره سـالمت" و افتتاح 
همزمان 696 پروژه بهداشـتى و بخش هاى درمانى در 
سراسر کشـور که به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور 
مسئوالن کشورى و وزیر بهداشت برگزار شد، در استان 
اصفهان حدود 38 پـروژه بهداشـتى و 19 واحد درمانى 
افتتاح شـده اسـت. این پروژه ها در 14 منطقه شهرى و 

روستایى افتتاح شد.

محکومیت متخلفان
 عرضه مرغ 

مدیرکل تعزیرات حکومتى اسـتان اصفهان گفت: 24 
عمده فروش متخلف مـرغ که مبادرت به عرضه خارج 
از شـبکه مرغ گرم کرده بودنـد شناسـایى و پرونده ها 
متخلفان براى رسیدگى به شعبه هفتم بدوى تعزیرات 
حکومتى اصفهان ارجاع شد. غالمرضا صالحى اعالم 
کرد: این شـعبه پس از رسـیدگى به پرونده هـا و احراز 
تخلف، بیست و چهار متهم پرونده را به پرداخت بیش 
از 689 میلیـارد ریال جریمـه نقدى، در حـق صندوق 

دولت محکوم کرد.

رفع افت فشار خیابان فجر
رئیس اداره توسـعه و بهـره بـردارى آب آبفـا منطقه 6 
اصفهـان از رفع افت فشـار خیابـان فجر خوراسـگان با 
اصالح و توسعه شبکه توزیع آب در این خیابان خبر داد. 
قاسـمى بیان کرد: با اجراى اصالح شـبکه آب ، مشکل 
چندین ساله خیابان فجر خوراسگان که با افت فشار در 
فصول سال بویژه تابستان مواجه مى شدند، براى همیشه 

برطرف شد.

برگزارى دوره آموزش ایمنى 
با توجه به ضـرورت آگاهى کارکنان تصفیـه خانه ها از 
مسائل ایمنی و بهداشـت، دوره آموزش ایمنى ویژه این 
بخش طراحى و برگزار شد. این دوره در قالب سه محور 
احیا ریوى و قلبى، ایمنى عمومى و ایمنى تخصصى برق 
اجرا و سپس از میان شـرکت کنندگان، گروه تخصصی 
درقالـب تیـم واکنش سـریع انتخـاب و آمـوزش هاي 
تخصصی بـراي آنان تـا پایان تابسـتان جـارى برگزار 

می شود.

برخورد موتور با درخت
رئیس اداره ارتباطات آتش نشانى اصفهان گفت: یک 
مورد سـقوط درخت بـر روى خودرو و موتور سـیکلت 
در حال عبور واقع در خیابان کاوه به سـتاد فرماندهى 
آتش نشـانى اصفهان گـزارش شـد. کاوه آهنگران با 
بیان اینکه آتش نشانان از ایسـتگاه شماره 6 به محل 
حادثـه اعزام شـدند افـزود: در زمان وقوع ایـن حادثه 
خـودرو خالى از سرنشـین بـود، ولى با سـقوط درخت 
یک دستگاه موتور سیکلت در حال عبور با این درخت 
برخورد کرد و دچار مصدومیت شـد که تحویل عوامل 

اورژانس شهر شد.

مرمت حمام باغ فین 
رییس اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
کاشان از پایان مرمت حمام باغ فین و پیکره هاى محل 
قتل امیرکبیر با صرف هزینه یـک میلیارد ریال از محل 

اعتبار ملى خبر داد.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: اگر 
وزارت نیرو و ســازمان حفاظت محیط زیســت نسبت به 
وضعیت خشکى تاالب بین  المللى گاوخونى رسیدگى نکنند 
این معضل به تهدید بالقوه انتقال گرد و غبار از این نقطه به 6 

استان اطراف اصفهان تبدیل مى شود.
منصور شیشــه فروش افزود: آلودگى هوا به دلیل تشدید و 
افزایش 16 کانون گرد و غبار در پى جارى نبودن رودخانه 
زاینده رود، خشکى بخش وسیعى از تاالب 47 هزار هکتارى 
تاالب بین المللى گاوخونى و خیزش گرد و غبار همراه با گرم 

شدن هوا ایجاد شده است.
وى کشــت نشــدن یکصد هزار هکتار از اراضى مستعد 

کشــاورزى در اصفهان را یکــى دیگر از دالیــل ایجاد 
کانون هاى گرد و غبار دانست و گفت: این پدیده با وزش باد 
در سطح کالنشهر اصفهان و دیگر شهرهاى استان گسترده 
مى شــود. مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
افزود: درمجموع تغییرات اقلیم، کاهش بارش  و خشکسالى 
که بخشــى از آن به نبود برنامه ریزى وزارت نیرو در تامین 
حقابه هاى کشاورزى و زیست محیطى برمى گردد ؛ موجب 

بحران خیزش گرد و غبار در استان اصفهان شده است.
شیشه فروش گفت: بدین سبب از ابتداى سالجارى تاکنون، 
هواى کالنشهر اصفهان 27 روز در شــرایط ناسالم براى 

گروه هاى حساس قرار داشت. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در جمع خبرنگاران 
در خصوص آخرین وضعیت واکسیناســیون در استان 
اصفهان، اظهار کرد: محموله جدید واکسن به اصفهان 
رســیده و فراخوان تزریق دوز دوم افراد باالى 70 سال 

اعالم شده است.
طاهره چنگیز افزود: اکنون 63 هزار دوز واکسن سینوفارم 

وارد شده و دیگر محموله هاى واکسن نیز در راه است. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در خصوص 
اختصاص واکســن تولید داخل با نام برکت به دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان، گفت: دو هزار دوز واکسن برکت 
به دست ما رســیده که در نظر داریم واکسیناسیون افراد 

مشارکت کننده در ســتادهاى انتخاباتى با این سهمیه 
انجام شود.

چنگیز درباره واکسن کونژوگه نیز گفت: به محض دریافت 
مجوز مصرف اضطرارى احتماال تا آخر تیرماه این واکسن 

را نیز در اختیار خواهیم داشت.
وى در خصوص خطر نوع جهش یافتــه هندى کرونا و 
تشخیص آن در اســتان اصفهان، گفت: تاکنون موردى 
در اصفهان ثابت نشده، اما با توجه به اینکه جنوب کشور 
درگیر این نوع ویروس شده و موج قرمزى از سمت حاشیه 
شمالى خلیج فارس و دریاى عمان به سمت مرکز و شمال 

کشور وارد مى شود، باید آمادگى داشته باشیم.

کروناى هندى در اصفهان 
مشاهده نشده است

گاوخونى 6 استان را تهدید 
مى کند

با توجه به اهمیت کیفیت آب شرب استان اصفهان، 
نشست هم اندیشــى کنترل و نظارت بر سالمت آب 

شرب برگزار شد. 
مدیر مرکز پایش و نظــارت برکیفیت آب و فاضالب 
آبفاى اســتان اصفهان در این نشست گفت: هرگونه 
شکایت مشترکین از کیفیت آب به صورت تک به تک 

و حضورى بررسى مى شود. 
فهیمه امیرى با اشاره به این که عمده آب شرب مورد 
نیاز شهرها و روستاهاى تحت پوشش طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ از آب تصفیه خانه بابا شیخعلى تامین 

مى شــود، افزود: در شــرایط کم آبى و ساعات اوج 
مصرف تعدادى از چاه ها بــا هماهنگى واحد کنترل 

کیفى وارد مدار مى شوند. 
وى گفت: به همین دلیل ممکن است مردم تغییرى 
در مزه آب احساس کنند اما به لحاظ کیفیت و سالمت 
آب شــرب از هر لحاظ مطمئن باشــند زیرا سالمت 
شهروندان خط قرمز شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان است.
وى افزود: در صورتى که آب چاه در روستایى کیفیت 
مناسب نداشته باشد به طور قطع براى شرب استفاده 
نمى شود و آب مورد نیاز این گونه روستاها به وسیله 
تانکرهاى سیار تامین مى شــود.  امیرى کلر سنجى 
روزانه را از وظایف اصلى آزمایشــگاه ها دانست و بر 
شست و شــوى مداوم مخزن هاى آب و سرویس و 
نگهدارى دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه ها تاکید 
کرد.  شایان ذکر است 22 آزمایشگاه میکروبى و پنج 
آزمایشگاه شیمیایى در سطح اســتان، کار سنجش 
سالمت و کیفیت آب را در تمام شهرها و روستاهاى 

تحت پوشش برعهده دارند.

شکایت از کیفیت آب تک به تک بررسى مى شود

رییس اداره بیمارى هاى معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: حدود 60 مرکز و کلینیک در 
این استان براى ثبت اطالعات بیماران دیابتى دریافت 

کننده انسولین قلمى در نظر گرفته شده است.
شهربانو مظاهرى با بیان اینکه در ماه هاى اخیر بیماران 
دیابتى، مشکالتى براى تامین انسولین قلمى داشتند و 
از طرفى با افزایش قاچاق دارو نیز مواجه بودیم، اظهار 
داشت: براى رفع این مشکالت الزم است که برآورد 
دقیق و جامعى از تعداد بیماران مصرف کننده انسولین 
قلمى صورت گیرد تا بر اساس آن سهمیه بندى و توزیع 

در سراسر کشور انجام شود.
مظاهرى با اشاره به اینکه این اطالعات در یک سامانه 
واحد (مدیریت بیمارى هاى نادر) ثبت خواهد شد، اضافه 
کرد: در مرحله نخست، الزم است که بیماران دیابتى 
مصرف کننده انسولین قلمى به مراکز و کلینیک هاى 
تعیین شــده مراجعه کنند تا اطالعات آنها در سامانه 

مذکور ثبت شــود و در مراحل بعدى براى آنها حواله 
الکترونیکى جهــت دریافت انســولین قلمى صادر 

خواهد شد.
وى با تاکید بر اینکه بیمه شدگان بیمه سالمت (خدمات 
درمانى) نیازى به مراجعه حضورى به این کلینیک ها 
ندارند، خاطرنشــان کرد: آنها مى توانند با مراجعه به 
سامانه بهداشت به نشانى behdasht.gov.ir و 
وارد کردن کد ملى از ثبت اطالعات خود مطمئن شوند.
مظاهرى تعداد بیماران دیابتى مصرف کننده انسولین 
قلمى در استان را حدود 75 هزار نفر ارزیابى کرد و افزود: 
فرصت مراجعه و ثبت اطالعات این افراد تا بیستم تیر 
جارى است. وى با اشــاره به اینکه تاکنون حدود 30 
درصد این افراد در استان اصفهان براى ثبت اطالعات 
خود مراجعه یا اقدام کردند، اظهار امیدوارى کرد که با 
ثبت اطالعات همه بیماران، ساماندهى خوبى در زمینه 

توزیع و تامین انسولین قلمى صورت گیرد.

ثبت اطالعات بیماران دریافت کننده
 انسولین قلمى اصفهان 

نایب رئیس انجمن علوم و فنــون غالت اصفهان با 
بیان اینکه هنوز نرخ نان در اصفهان گران نشده است، 
گفت: اتحادیــه نانوایان اصفهان پیشــنهاد افزایش 
حدود 30 درصــدى نرخ نان را به ســتاد تنظیم بازار 
استان داده است، البته هنوز در این باره تصمیم نهایى 

اتخاذ نشده است.
محمدرضا خواجه با بیان اینکه تصمیم داریم پیش از 
دولت جدید، نرخ نان تغییر کند، افزود: به طور معمول 
افزایش نرخ نان باید از فروردین اعالم شود و هر چه از 
این زمان بگذرد به معناى تضییع حقوق نانوایان است.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت: 
در حال حاضر هزینه بیمه و دستمزد کارگران افزایش 
یافته است، از سوى دیگر 70 درصد هزینه هاى پخت 
نان در طول ســال دو یا ســه بار افزایش مى یابد و

 نمى توان انتظار ثبات نرخ نان را داشــت و این توقع 

بى جایى اســت. وى اظهار کرد: اردیبهشت امسال 
پیشنهاد افزایش نرخ نان را به ستاد تنظیم بازار استان 
ارائه کردیم تا به عنوان مثال نان تافتون ســاده 500 

تومانى به 700 تومان افزایش یابد.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت: 
طى هشت سال گذشته تنها با یک بار افزایش نرخ نان 
موافقت شد که این اتفاق باعث افت کیفیت نان و فرار 
کارگران نانوایى شده است و نانوایى ها به دنبال خرید 

دستگاه براى پخت نان هستند.
وى با بیان اینکه باال رفتن قیمت نان در این مدت تنها 
به دلیل افزایش قیمت آرد بوده، نه دستور افزایش نرخ 
نان، گفت: متاسفانه امروز شاهد چند نرخى بودن نان 
هستیم و یکى از اقداماتى که رئیس جمهور آینده باید 
انجام دهد وحدت رویه و ادغام نرخ آرد دولتى و نیمه 

دولتى است.

نان در اصفهان هنوز گران نشده است

رحمت اله فیروزى پــور، عضو هیئت عالــى نظارت بر 
انتخابات شــوراهاى شهر و روســتا اصفهان با اشاره به 
نتیجه آراى انتخابات شوراى شهر بهارستان اظهار داشت: 
دستگاه هاى نظارتى نظرات مختلفى را در این خصوص 
داشتند که برخى بر ابطال آرا و برخى خواستار تأیید هستند. 
وى با بیان اینکه همچنان آراى انتخابات شــوراى شهر 

بهارستان ابطال نشده است، گفت: نظر برخى دستگاه ها 
بر ابطال آرا است اما هیئت نظارت هنوز تصمیمى در این 

خصوص نگرفته است. 
پس از اعالم نتایج انتخابات شــوراى شــهر بهارستان 
از سوى کانال بهارســتان و فرماندارى گمانه زنى هاى 
بســیارى شــد که اعتراض نامزدها را به دنبال داشت. 

پس از آن نتیجه آرا برخــى از نامزدهاى انتخاباتى تغییر 
محسوسى کرد که گویى همچنان انتخابات در حال انجام 
است و به سبد آرا آنها اضافه مى شد. از سویى دیگر ورود 
اتوبوســى از افراد مختلف و از شهرستان هاى همجوار 
مانند لردگان و رأى به نامزد خــاص را از دیگر تخلفات 

اعالم کرده اند.

نظر برخى دستگاه ها ابطال انتخابات بهارستان است

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: تخطى از سرعت 
مطمئن وعدم ایمن ســازى راه دلیل تصــادف دیروز در 

بزرگراه شهیدکشورى و مرگ زن 35 ساله بود.
ســرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: این حادثه 
ساعت 11 و 30 دقیقه روز سه شــنبه در مسیر غرب به 
شرق بزرگراه شهید کشــورى براثر برخورد یک دستگاه 

سوارى پژو 405 با تیر پایه روشنایى حاشیه راه اتفاق افتاده 
و متأسفانه راننده 35 ساله شخص مونث در دم فوت و دیگر 
سرنشین خودرو به شدت مجروح شد. وى  با بیان اینکه 
بدون توجه به علت تصادف مى توان گفت شدت خسارت 
وارده به وسیله نقلیه و شــدت صدمات به سرنشینان از 
ناایمن بودن و ضعف ایمنى در بدنه خودرو حکایت دارد، 
ادامه داد: به عبارتى ضعف ایمنى خــودرو هم در میزان 
خســارات و هم در شــدت صدمات وارده به سرنشینان 
بسیار تأثیرگذار بوده و نقش مستقیم داشته است. وى با 
بیان اینکه علت این تصادف 50 - 50 به صورت مساوى 
ناشى از عدم توانایى در کنترل وسیله نقلیه به علت تخطى 
از سرعت مطمئنه از سوى راننده سوارى پژو و عدم اصالح 
و ایمن سازى راه از سوى سازمان مربوطه بوده است، ابراز 
داشت: ایمن سازى معابر شهرى و به ویژه بزرگراه ها باید 

در دستور کار ویژه مسئوالن قرار گیرد.

علت تصادف مرگبار دیروز در بزرگراه کشورى 

رئیس منطقه 6 بازرسى کل کشور و بازرس کل استان 
اصفهان در نشســت خبرى که به مناسبت بزرگداشت 
هفته قوه قضاییه برگزار شد یاد و خاطره شهید آیت ا... 
دکتر بهشتى و 72 تن از یاران ایشان که در 7 تیر سال 60 

به شهادت رسیدند را گرامى داشت.
سید محمد مهدى طباطبایى مهریزى با اشاره به اینکه 
وظیفه سازمان بازرسى کل کشور نظارت بر حسن جریان 
امور و اجراى صحیح قوانین و مقررات اســت به شرح 
بخشى از اقداماتى که این سازمان در سال 99 در حوزه 

بازرسى کل استان اصفهان انجام داده پرداخت.
وى با تأکید بر اینکه طبق سیاســت هاى جدید سازمان 
تالش مى شــود حتى االمــکان تخلفات بــا تذکر و 
نامه هاى هشدارى که داده مى شود و با جلسات توجیهى 
که براى متخلفین برگزار مى شود، اصالح شوند، اظهار 
کرد: مجموع بررسى و بازرسى هایى که در سال گذشته 
انجام دادیم 130 مورد بوده که از این 130 مورد مجموعًا 
256 گزارش از آنها حاصل شده که 81 گزارش اصالحى 
بوده و 175 مورد هم گزارش تخلفاتى کیفرى بوده که به 

مراجع ذیصالح ارسال شده اند.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه افزایش آمار ما در حوزه 
اطالعاتى که مردم دادند و شــکایاتى که واصل شده و 
نسبت به سال هاى قبل بیش از 5 برابر شده عنوان کرد: 
در سال گذشته 4979 گزارش به این سازمان ارسال شده 
که از این تعداد گزارش واصله، 130  مورد پرونده تشکیل 
شده و  این نشاندهنده این است که ما سمت و سویمان 
نظارتى است و تالشمان بر این بوده که به سمت اصالح 

و پیشگیرى برویم.
بازرس کل استان اصفهان خاطر نشان کرد: ما در سال 
گذشــته بالغ بر 360 نامه هشــدار براى دستگاه هاى 
متخلف ارســال کردیم و از این مکاتبات و توصیه هایى 
که داشــتیم بیش از 250 مورد اثربخش واقع شــده و 

اصالح شده است. 
وى در ادامــه افــزود: همچنین ما بالغ بر 120 جلســه 

توجیهى و آموزشى براى دستگاه ها داشتیم و بالغ بر 110 
بازدید از پروژه ها  و کارخانجات و دستگاه ها  داشتیم که 
این تعداد بازدیدها و اقداماتى که انجام شده در راستاى 
حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادى 23 کارخانه 
و 23 فعال اقتصادى و تولید کننده بوده که مشکلشــان 

رفع شده است.
طباطبایى مهریزى  با اشاره به فعالیت سازمان بازرسى 
اســتان اصفهان در حوزه حفاظت از اراضى، پیشگیرى 
از تصرف و تخریب و تغییرکاربــرى و خلع ید از اراضى 
زراعى و باغى و اراضى ملى و منابع طبیعى نیز گفت: این 
سازمان در سال گذشــته از تصرف، تخریب و واگذارى 
خالف ضابطه 5262 هکتار از اراضى یا پیشگیرى کرده و 

یا خلع ید کرده و به بیت المال برگشت داده است.
بازرس کل استان اصفهان  در واکنش به اینکه نقش این 
سازمان در مورد واگذارى ها از جمله واگذارى ورزشگاه 
شهید الوى با یک قیمت  بسیار پایین به افراد چه بوده 
گفت: بر اساس بررسى هاى انجام شــده از طرف این 
سازمان واگذارى این ورزشــگاه بر اساس ماده 5 قانون 

الحاق است و با قیمت کارشناسى بوده است.
وى همچنین در خصوص ســئوال یکــى از خبرنگاران 
پیرامون وضعیت منزل شــهردار اسبق اصفهان که پس 
از واگذارى به مجمع نمایندگان اســتان، شهردار فعلى 
اصفهان  آن را از آنها تحویل گرفته و در حال حاضر تبدیل 
به جایگاهى تحت عنوان خانه حقوق اصفهان شده که نه 
ثبت شده، گفت: پیگیرى مى کنیم و در مجموع در همه 
حوزه ها و دســتگاه ها، عملکردها به گونه اى نیست که 
رضایتمندى مردم را در پى داشــته باشد اما یک سازمان 
بازرسى در کل استان است با یک تعداد محدود و حداقل 
ابزار  براى بازرسى و در مقابل دستگاه هاى متعدد که ما 
فقط در حوزه شهردارى ها حدود 109 شهردارى داریم و 
سایر دســتگاه ها در حوزه هاى اقتصادى و اجرایى و... و 
طبیعى است که این کار نظارت بر همه این حوزه ها را براى 

این سازمان سخت مى کند.
بازرس کل استان اصفهان  در خصوص معضل آب در این 

استان و ترك فعل مدیران در رابطه با اقداماتى که باید در 
حوزه آب انجام دهند نیز تصریح کرد:  در مورد آب چندین 
مشکل و بى توجهى باعث شده که ما در سال 1400 در 
بحث آب شرب هم مشکل پیدا کنیم یکى از آنها کاهش 
محسوس بارندگى است و مشــکل دیگر نیز عدم پیش 
بینى ها و اقدامات الزم علیرغم تذکرهایى است که به 

مسئولین امر داده بودیم.
وى در ادامه با اشــاره به بحث ترك فعل مدیران گفت: 
یکسرى اقدامات در حوزه آب باید انجام مى شدکه نشد و 
یکسرى اقدامات نیز نباید انجام مى شد که  انجام شده که 
یکى از آنها بارگذارى هاى جدید است که در مورد اینها 
مکاتبات زیادى داشتیم و تذکرات زیادى دادیم حتى این 
موضوع را به علت حساسیت در صحن شوراى دستگاه 
نظارتى اســتان مطرح کردیم که مســئوالن نظارتى، 
قضایى و امنیتى هم در آن شورا حضور داشتند و مصوب 
شد که بارگذارى جدید ممنوع شود و با ابالغ این مصوبه 
به دستگاه هاى متولى تقریبًا مسیر بارگذارى هاى جدید 

خاموش  شده است.
طباطبایى گفت: حتى در بحث ســامانه دوم که خیلى 
زودتر باید وارد مى شد نیز کوتاهى شــد و امیدواریم تا 
پایان تابســتان به بهره بردارى برســد که این  سامانه 
هم بیش بینى شــده بود براى 10 سال پاسخگوى نیاز 
استان باشــد اما با این بارگذارى هاى جدید شاید تا دو 
سال آینده هم جوابگو نباشــد و اینها مواردى است که 
ما پیگیرى کردیــم و جلوى خیلــى از بارگذارى هاى

 جدید را گرفتیم.
وى در ادامه با اشاره به  اینکه از آن طرف هم مسئوالن 
متولى باید طرح هایى اجرا مى کردند که اجرا نشد مثل 
تونل و ســدها و اگر این طرح ها اجرا شــده بود با سیل 
98، بیش از چهارده پانزده میلیــارد مترمکعب آبى که 
به خلیج فارس ریخته شد و مشکالتى که ایجاد کرد به 
ضرس قاطع تا 10 سال آینده فالت مرکزى ما مشکل 
آب نداشت ولى این اتفاقات نیافتاد و باید پیگیرى کنیم 

طرح ها اجرا شود. 

توضیحات رئیس منطقه 6 بازرسى کل کشور و بازرس کل استان اصفهان
 درباره بى برنامگى مدیران در حوزه آب

ترك فعل آبى
 برخى مدیران اصفهان

مرضیه غفاریان
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سومین قطعه همایون شجریان براى سریال «مى خواهم زنده بمانم» همراه با یک موزیک ویدئو رونمایى شد. این قطعه 
«یک نفس آرزوى تو» نام دارد و بر اساس شعرى از کمال جعفرى امام زاده ساخته شده است. آهنگسازى این قطعه را 
سعید فرج پورى برعهده داشته است؛ همچینن کار تنظیم این اثر به مانند دو قطعه   قبلى سریال توسط غالمرضا صادق 

مهیار طریحى (سنتور) و نوید انجام شده. «همایون» خود در این قطعه «سه تار» نواخته است و 
زمردى (گیتار) دیگر نوازندگان این آهنگ هستند.

ســریال «مى خواهم زنده بمانم» به کارگردانى شهرام 
شاه حســینى با بازى حامد بهداد، ســحر دولتشاهى، 
پدرام شــریفى، مهران احمدى، على شادمان، فرید 
سجادى حسینى، مهدى حســینى نیا، آزاده صمدى، 
بابک کریمــى، آناهیتا درگاهى، بهاره کیان افشــار، 

مائده طهماسبى، افسانه چهره آزاد، عزت اله مهرآوران، 
محمدرضا مالکى، امیر نوروزى، بیژن بنفشه خواه، مهدى 

صباغى، ناهید مســلمى، بهرام ابراهیمى و رویا جاویدنیا 
تولید شده است.

در خالصه داســتان این فیلم آمده اســت: 
قصه اى در دل اتفاقات پرشمار دهه 

60 ... هما حقــى و نامزدش نادر 
به همراه خانــواده حقى آماده 
مى شــوند تا براى شب تولد 
همایون حقى، او را غافلگیر 
کنند. اما با رسیدن پدر، همه  

خانواده غافلگیر مى شوند.

افشین سنگ چاپ این روزها در فیلم «غریزه» به کارگردان سیاوش اسعدى 
بازى مى کند.

این بازیگر سینما و تلویزیون درباره کار جدید خود اظهار کرد: مشغول بازى 
در مجموعه «کلبه عمو پورنگ» هستم. کار من در این کار از یک ماه پیش 

آغاز شده و 6 ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
وى افزود: جــدا از «کلبه عموپورنــگ» در فیلم ســینمایى «غریزه» به 

کارگردانى سیاوش اســعدى هم حضور دارم. این فیلم روایتى عاشقانه از 
دهه چهل دارد. در این کار سینمایى با امین حیایى، پانته آ پناهى ها، پردیس 

پورعابدینى و ژاله صامتى همبازى هستم.
این بازیگر درباره شرایط کار در ایام کرونایى گفت: متاسفانه این بیمارى بر 
بسیارى از مشاغل تاثیر منفى گذاشته است. سینما نیز از این بابت مستثنى 
نبود، چراکه بسیارى از فعالیت ها متوقف شد. این مساله تاثیرات بسیار بدى 

روى زندگى عوامل سینما گذاشته که امیدوارم با بهتر شدن شرایط مشکالت 
پیش آمده بر طرف شود.

فیلمنامه «غریزه» به قلم مشــترك ســیاوش اســعدى و نیمــا نادرى 
به نگارش در آمده اســت و داســتان آن در دهه چهل خورشیدى روایت 
مى شــود و این فیلم قرار اســت متفاوت تریــن فیلم اســعدى تا کنون

 باشد.

چندى پیش کــه کرونا، کیانوش عیــارى کارگردان 
ســریال ”87 متر“ را راهى بیمارســتان کرد، شبنم 
عرفى نژاد دســتیار این کارگردان دربــاره  مجموعه 
تلویزیونى ”87 متر“ گفت کــه این مجموعه در حال 
مونتاژ و مراحل فنى اســت و احتماًال خــودش را در 
تابســتان به آنتن شبکه یک خواهد رســاند.  سریالى 
که  چند ســالى با وقفه هاى فراوان روبرو شد و نهایتًا 
چندى پیــش تصویربــردارى اش به پایان رســید. 
به گفته عرفى نژاد، قــرار بود با طى کردن مراحل فنى 
این ســریال، براى پخش در خردادماه آماده شود و از 

شبکه یک سیما روى آنتن برود. 
پیگیرى ها ادامه پیدا کرد که چرا این ســریال به آنتن 
نرسیده و آیا قرار است بعد از سریال "دودکش2" پخش 
خودش را آغاز کند و یا در مراحل فنى هم این سریال 

دچار وقفه مى شود؟
عرفى نژاد در حالى مى گوید که قرار است این سریال 
در هفته اول مردادماه پخش شــود کــه اگر کیانوش 
عیارى مراحل فنى را زودتر بگذراند و ســر موقع کار 
را به دســت اندرکاران در شــبکه یک برساند، هشتم 
یا نهم مردادمــاه، "87 متــر" رنگ آنتــن را خواهد 

دید. 
کیانوش عیارى پس از 13 ســال قرار اســت دوباره 
با ســریالى پر ســر و صدا وارد صدا و ســیما شود. از 
بازیگران این سریال مى توان به على دهکردى، مهران 
رجبى، فریبا کامران، زنده یاد حســین محب اهرى، 
شهین تسلیمى، دیبا زاهدى، سونیا سنجرى، حسین 
سلیمانى، فریده سپاه منصور، محمد بحرانى طنز پرداز 
محبوب و صدا پیشه جناب خان دوست داشتنى اشاره 

کرد.
البته سعید پیردوســت را نیز پس از مدت ها دورى از 

بازیگرى در این ســریال مى بینیم. گفته شــده است 
مرحوم على انصاریان فوتبالیست که البته این روزها 
بیشــتر در نقش مجرى و بازیگر دیده شــده هم در 
سکانس هایى در این ســریال به ایفاى نقش پرداخته 

است.
داســتان ســریال 87 متر همانطور که از نام آن هم 
پیداســت به موضوع مسکن پرداخته اســت. در این 
داســتان پرونده هاى قضایى مربوط به مشــکالت 
مستغالت و مسکن بررسى مى شــود. مشکالتى که 
عموما ناشــى از بى اطالعى عمومى مردم از قوانین 

است.
در خالصه داستان این سریال آمده است که شخصى 
به نام علیرضا پوردورانى به همراه همسر و فرزندانش 
خانه اى را خریدارى مى کنند. اما روز اســباب کشى با 
یک خانه پر از اســباب و اثاثیه مواجه مى شوند. و آنجا 
تازه مى فهمند که این خانه به شــخص دیگرى به نام 
محسن خلیلى هم فروخته شده است. خانواده محسن 
خلیلى زودتر از خانواده پوردورانى وارد خانه شــده اند. 
و این کالهبردارى سرآغاز مشــکالتى براى این دو 

خانواده است.

از هفته اول مرداد منتظر سریال جدید 
کیانوش عیارى باشید

بهاره کیان افشار بازیگر فیلم سینمایى «خانه 
شیشه اى» به کارگردانى امیر پورکیان شد.

با پایان ضبط بخش هاى باقیمانده سینمایى 
«خانه شیشــه اى»، بهاره کیان افشــار به 
عنوان یکى از نقش هاى اصلى فیلم معرفى 
و نخســتین عکس از او رونمایى شد. کیان 
افشــار در این فیلم نقش یــک تهیه کننده 
موسیقى زِن دست نشانده را دارد و در معرفى 
کاراکتر او آمده است: «تاریخ تولید و انقضاى 
هنرمند مردمى رو سرمایه امثال من مشخص 

مى کنه…!».
دیگر بازیگرانى که جلــوى دوربین رفتند، 

بزودى معرفى خواهند شد.
پورکیــان کارگردانــى ســریال جنجالى 
«ممنوعه» را در کارنامــه دارد که جزو آثار 
پرمخاطب در شــبکه نمایش خانگى بود و 
در زمان پخش نیز طعم توقیف و ممیزى را 
چشید تا عنوان اولین سریال توقیفى شبکه 
نمایش خانگى لقب بگیرد. خانه شیشه اى 
با محوریــت فعالیت پاپاراتــزى ها، روایتى 
متفاوت از پشــت پرده زندگى شــخصى 

سلبریتى ها را به تصویر خواهد کشید.
تهیه کنندگى این فیلم را سید امیر سید زاده 
بر عهده دارد که پیش از این فیلم هاى «مادر 
قلب اتمى» و «سهیال شــماره 17» را تهیه 

کرده است. 

بهاره کیان افشار
 در«خانه شیشه اى»

سومین قطعه همایون شجریان 
براى سریال «مى خواهم زنده بمانم» منتشر شد

بیژن بنفشــه خواه با حضور در مقابل دوربین مسعود آب پرور که به تازگى 
کارگردانى سریال تاریخى "مســتوران" را برعهده گرفته، نقش و گریم 

متفاوتى را تجربه مى کند.
، همین چندى پیش بود که آخرین خبرها از ســریال تاریخى تلویزیون با 
اضافه شدِن "رویا میرعلمى“ به جمع بازیگران "مستوران" بیرون آمد.  پس 
از گذشت پنج ماه از تولید سریال مستوران، مســعود آب پرور براى ادامه 

کارگردانى سریال "مستوران" انتخاب شد. 
فیلمبردارى این سریال که به دلیل انتشار ویروس کرونا و دستور ستاد ملى 
کرونا به تعطیلى پروژه هاى سینمایى و تلویزیونى به مدت کوتاهى متوقف 
شده بود در شهرك سینمایى مستوران با کارگردان جدید از سر گرفته شد. 
تاکنون نام حمیدرضا آذرنگ، نازنیــن فراهانى، و رویا میرعلمى به عنوان 

بازیگران سریال "مستوران" اعالم رسانه اى شده است.
کارگردانى 7 قسمت اول این سریال تاریخى به تهیه کنندگى عطا پناهى 
برعهده سیدجمال سیدحاتمى بود.  فصل اول سریال مستوران که برگرفته 
از قصه هاى کهن ایرانى است در 26 قسمت تولید خواهد شد و مجرى طرح 
این مجموعه «استودیو بادبان»  است. سازمان هنرى رسانه اى اوج سریال 

"مستوران" را براى پخش از رسانه ملى مى سازد.
مسعود آب پرور پیش از این کارگردانى آثار مختلف سینمایى و تلویزیونى 
را عهده دار بود که مى توان از «هوش سیاه» و «عملیات 125» به عنوان 

آثار شاخص وى نام برد.
سریال "مستوران" روایتگر ماجراهایى جذاب در زمان صفویان و غزنویان 
است. فصل اول این سریال که برگرفته از قصه هاى کهن ایرانى است در 

26 قسمت تولید خواهد شد.
در حالى روابط عمومى پروژه اعالم مى کند که به زودى سایر بازیگران و 
عوامل این مجموعه معرفى خواهند شد که چندى پیش بیژن بنفشه خواه در 
گفت وگو با یکى از رسانه ها خبر از بازى در این سریال و یکى دیگر از رسانه ها 
از حضور سه بازیگر در این مجموعه از جمله دانیال حکیمى، داریوش کاردان 
و عباس محبوب خبر داده بود اما هنوز از سوى عوامل سازنده خبر رسمى 

درباره نام بازیگران سریال رسانه اى نشده است.
حاال مشاور رسانه اى این سریال، حضوِر بیژن بنفشه خواه در این سریال را 
همراه با عکِس گریم این بازیگر منتشر کرد.  بنفشه خواه در این سریال نقش 

متفاوتى را به نسبت به آثار قبلى تجربه مى کند.

بازیگر مجموعه تلویزیونى «گاندو» ضمن اشــاره به اینکه دلیل بسترى شدن او بیمارى کرونا 
نیست پیرامون آخرین وضعیت خود گفت: ابتدا باید تشکر کنم از تمام کسانى که در این مدت جویاى 

احوال من شدند. این چند روزه بیمارى سختى گرفتم که منجر به بسترى شدن من در بیمارستان شده است. 
فعال تحت درمان هستم و حالم بهتر است.

شهرزاد کمال زاده اظهار کرد: بیمارى من کرونا نیســت و به این علت که هنوز ریشه این بیمارى توسط تیم پزشکى 
مشخص نشــده نمى توانم راجع به آن صحبت کنم. بازیگر مجموعه تلویزیونى «شاید 

براى شــما هم اتفاق بیفتد» پیرامون وضعیت کنونى خود خاطرنشان کرد: 
از روزهاى اولیه بسترى شــدنم خیلى بهترم همچنین روحیه و حال 

خوبى دارم اما الزم است از همه مردم خوب بخواهم که براى من 
دعا کنند تا بتوانم زودتر سالمتى خودم را به دست بیاورم و 

امیدوارم همه در سالمتى کامل باشند.
الزم به ذکر است شــهرزاد کمال زاده چندى پیش 
در صفحه شــخصى خود در اینستاگرام نوشته 
بود: بیشــتر از یک هفته است که دارم زجر 
مى کشم و امروز بدترین حال ممکنه را 
دارم. لطفا براى من دعا کنید دیگر 

نمى توانم تحمل کنم.

درگیرى شهرزاد کمال زاده 
با  بیمارى ناشناخته

سخنگوى شوراى صنفى نمایش از اکران قطعى فیلم کمدى «دینامیت» از امروز چهارشنبه 
خبر داد. مرتضى شایسته گفت: فیلم سینمایى «دینامیت» به کارگردانى سیدمسعود اطیابى و 

تهیه کنندگى ابراهیم عامریان از روز چهارشنبه 9 تیرماه اکران مى شود.
وى ادامه داد: همچنین از روز چهارشنبه یکى از دو فیلم «روز صفر» به کارگردانى و تهیه کنندگى 
ســعید ملکان و «درخت گــردو» به کارگردانى محمدحســین مهدویــان و تهیه کنندگى 

سیدمصطفى احمدى به نمایش درمى آید.
شایسته بیان کرد: سه فیلم «زد و بند»، «سیاه باز» و «مورچه خوار» هم براى نمایش در سینماها 

اعالم آمادگى کرده اند.
سخنگوى شــوراى صنفى نمایش در پایان گفت: بعضى از سینماها به تهیه کنندگان بدهى 
داشته اند که موجب نامه آقاى سیدغالمرضا موسوى رییس اتحادیه تهیه کنندگان به شوراى 
صنفى شد. شورا این نامه را به نمایندگان سینماها ارائه داد و مقرر شد پس از پیگیرى، نتیجه 

کتبى به شورا اعالم شود.

اکران قطعى «دینامیت» از امروز

قفل «87 متر» 
باالخره 

شکسته مى شود

حضور افشین سنگ چاپ در فیلم «غریزه»  

حضور بیژن بنفشه خواه در «مستوران» رسماً تایید شد

وین دیزل به فروش فیلم «سریع و خشمگین 9» که 
این هفته با اکرانش سینماهاى آمریکا را دوباره رونق 

بخشید، واکنش نشان داد.
وین دیزل در این باره گفت: فکر مى کنم چیزى که 
بهترین احساس را در من به وجود آورده، تنها همین 
ایده اســت که مردم دوباره تجربه سینما رفتن را فرا 

گرفته اند.
ستاره مجموعه سینمایى «سریع و خشمگین» تاکید 
کرد: بابت این اتفاق حس خوبى دارم، به نظر من سینما 

برگشته است.

دیزل همینطور از کمپانى پخــش کننده فیلم یعنى 
کمپانى یونیورسال هم بابت جسارتش در اکران فیلم 
تشکر کرد. او گفت: یونیورســال با این تصمیمش از 
سالن هاى سینما حمایت کرد، به احترام این استودیو 

کالهم را از سر بر مى دارم .
فیلم «ســریع و خشــمگین 9» در اولین آخر هفته 
اکران خود توانســت از 4179 سالن ســینمایى که 
در اختیار داشــت، 70 میلیون دالر فروش داشــته 
باشــد و از ایــن حیــث در دوران کرونا رکــورد دار 

شود.

ق ر و ل ر ى و ر ن م ر ن چ
مهیار طریحى (سنتور) و نوید  خود در این قطعه «سه تار» نواخته است و 

زندگان این آهنگ هستند.
زنده بمانم» به کارگردانى شهرام 

حامد بهداد، ســحر دولتشاهى، 
احمدى، على شادمان، فرید  ن
ى حســینى نیا، آزاده صمدى، 
درگاهى، بهاره کیان افشــار، 

ه چهره آزاد، عزت اله مهرآوران، 
 نوروزى، بیژن بنفشه خواه، مهدى

ى، بهرام ابراهیمى و رویا جاویدنیا 

ن فیلم آمده اســت: 
 پرشمار دهه 

زدش نادر 
ى آماده 
ب تولد 
لگیر
همه 

د.

واکنش وین دیزل 
به رکوردشکنى «سریع و خشمگین 9»
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احســان حاج صفى از آن دسته بازیکنانى اســت که کمتر تمایلى به 
مصاحبه نشــان مى دهد ولى وقتى صحبت مى کنــد حرف هاى او 
خواندنى اســت. حاج صفى از مهم ترین بازیکنان تیم ملى در مسیر 
راهیابى به مرحله نهایى جام جهانى بود که در گفتگویى در مورد اتفاقاتى 
که منجر به موفقیت تیم ملى شد، صحبت کرده است. گزیده این گفتگو 

را در ادامه مى خوانید.
ایران در چهار بازى به پیروزى دست پیدا کرد و 
االن که بردیم شاید ساده به نظر بیاید، زمانى که 
براى مسابقات مى رفتیم، استرس زیادى در میان 

اهالى فوتبال حاکم بود.
دور رفت امتیازات خیلى ساده اى را از دست دادیم. حاال اصال کارى به 
این نداریم که مربى چه کسى بود. اشتباهاتى داشتیم و امتیازات بازى 
ها را خیلى ساده از دست دادیم. اما در آن گرماى 50 درجه قبل از بازى 
ها در بحرین  جلســه اى با بچه هاى تیم داشتیم و هم قسم شدیم تا 
مقابل عراق و بحرین که به مردم و پرچم ایــران بى احترامى کردند، 
نتیجه بگیریم؛ حتى به بازیکنان تیم ملى هم بى احترامى هایى شد که 
نمى توانستیم به راحتى از این ها عبور کنیم. در آن جلسه هم قسم شدیم 

و همه پشت هم بودیم. 
چرا در دور رفت این فضاى هم قسم شدن وجود 

نداشت؟ 
مهم ترین دلیل این اتفاق را مربى مى دانم که تمرکزى که باید به تیم 

مى داد را نمى داد. دوست ندارم خیلى زیاد در این مورد صحبت کنم.
موضوعى مطرح بود که نسل بسیار خوبى داریم و 
به نوعى در برخى نظرات بیشتر روى این موضوع 
مانور داده مى شــد. اما به هر حال باید در مورد 
نقش کادر فنى هم صحبت کرد که حاال قرار است 

همکارى اش ادامه پیدا کند.
من فکر مى کنم بهترین گزینه را انتخاب کردند. در آن زمان من تراکتور 
بودم و با چند نفر که صحبت کردم، مى گفتند اسکوچیچ از لحاظ فنى 
واقعا خوب است؛ خیلى ها این موضوع را مى گفتند و مى گفتند وقتى از 
نزدیک با او کار کنى، متوجه مى شوى. واقعا هم اسکوچیچ از نظر فنى 
خیلى خوب است و مربى کاربلدى است. من همان موقع که یک اردو 
با ایشان کار کردم، از او حمایت کردم. چون مربى خیلى خوبى است و با 

جان و دل کار مى کند که این تیم نتیجه مى گیرد. 
 پاس گل سرنوشت ساز ایران در مقدماتى جام 
جهانى را در پستى دادى که این سال ها کمتر در 
آن بازى کردى. براى تو بازگشت به دفاع چپ 

چه حسى دارد؟
یک صحنه بین دفاع راســت و هافبک راست شان یک ناهماهنگى 
بین شان به وجود آمد و من دیدم یک فاصله اى افتاد؛ از آن گوشه یک 
فرار زدم و على [قلى زاده] هم که متخصص این پاس ها است و من را 
دید و فکر کنم طارق [همام] بود؛ کسى که تا آخر با من آمد. واقعا فضا 
نبود که پاس بدهم فقط یک فاصله بین دو پاى او دیدم که مى خواهد پا 
بیاندازد؛ با خودم گفتم باید از بین پاى او پاس بدهم که برسد به سردار. 
سردار را هم از قبل دیده بودم و یک پاس آرام دادم که برسد به سردار. 
گفتم پاس محکم بدهم رد مى شود و یک پاس کنترل شده بود که برسد 
به سردار و او هم متخصص ضربات آخر است و یک گل قشنگ زد که 

نیاز به تعریف ندارد. 

 آن لحظه اى که تــو پاس را 
فرســتادى، گل را از زاویــه خودت 

دیدى. تــو مطمئن بــودى توپ گل 
مى شود؟

من فقط ترس این را داشتم که دروازه بان نیاید توپ را قطع کند. 
چون اگر دروازه بان باهوشى بود، مى آمد این توپ را قطع مى کرد. 

من فقط یک راه داشتم و آن هم پاس بود چون اگر سر توپ مى زدم 
نفرات بعدى عراق مى رسیدند و توپ را مى گرفتند یا یک جورهایى 

کنترل مى کردند تا نفرات بعدى برسند. اگر یک گلر باهوش مى آمد 
و مســیر توپ را مى بســت اما جورى که پاس دادم نتوانست بیاید و 
مى دانستم سردار فقط با یک ضربه مى تواند گل را بزند. چون اگر استپ 
مى کرد دروازه بــان توپ را مى گرفت. ســردار هم که متخصص این 

ضربات است و آنقدر قشنگ زد که توپ گل شد.
باید قبول کنیم که ایــن دوره از بازى هاى یورو، 
با کیفیت ترین بازى هــاى جام ملت هاى اروپا 
هستند و چیزى که مى بینیم در تیم هاى شگفتى 
ســازى همچون دانمارك، ایتالیــا و جمهورى 
چک بازیکنــان با یــک حس و حــال خیلى 
فوق العاده اى در زمیــن حضور پیدا مى کنند. با 
توجه به این موضوع چقدر مهم است که بازیکنى 
که در تیم ملى حضور پیدا مى کند، چه به عنوان 
بازیکن اصلى و چه به عنوان بازیکن ذخیره تمام 

قلبش را براى تیم ملى بگذارد؟ 
در تیم ملى ما هــم هیچ فرقى نمى کند که چه کســى بازى 
مى کنــد؛ مهم این اســت کــه تیم ملــى نتیجــه بگیرد. 
هیچ تفاوتــى هم نــدارد که یــک بازیکــن روى نیمکت 

اســت یا روى سکوهاســت. تیم ما یکــدل بود و همــه به این 

فکر بودیــم که تیــم نتیجه بگیــرد و حضــور در زمیــن برایمان 
مهــم نبــود. حتــى بازیکنى کــه به عنــوان ذخیــره بــه میدان 
مى رفت هم بــا جان و دل بــازى مى کرد. فرقى هــم نمى کرد که 
یک دقیقه بازى کند یا 20 دقیقه. خدا را شــکر در تیم ملى از آن دسته 
بازیکنانى نداشتیم و نداریم که بخواهند کم کارى کنند یا به این اعتراض 
داشته باشــد که چرا فیکس نبودند. هیچ گاه هم فکر نمى کنم چنین 
بازیکنى در تیم ملى داشته باشیم؛ چون همه اولین فکرشان این است که 
تیم ملى نتیجه بگیرد و بعد منافع دیگر مطرح است. من به عنوان کاپیتان 
مثل بقیه نفراتى که پیش از من بودند، مثل آقا مسعود و آقا اشکان و آقا 
جواد اجازه چنین کارى را هم نمى دهم. آن زمان مى دیدم که کاپیتان 
ها چگونه از تیم حمایت مى کنند و االن هم این وظیفه به عهده من 
هست که نگذارم تیم چنین شرایطى پیدا کند. در باشگاه شاید ناراحتى 
از بازى نکردن وجود داشته باشد اما در تیم ملى چنین اجازه اى را نمى 
دهیم که کسى بخواهد ناراحت باشد یا به قول ما قیافه اش را کج کند. 

یک سوال هم در مورد بازى هاى ملى ات؛ االن 
تعداد بازى هایت با سید جالل حسینى مساوى 

است یا یک بازى بیشتر از او دارى؟
من 115 بازى ملى انجام داده ام.

فکر مى کنى تعداد بازى هاى ملى ات تا چه عددى 
باال برود؟

ما پیش از این هم صحبت کرده ایم و من اصال به فکر این نیستم که 
چند بازى ملى باید انجام دهم تا به سید جالل یا جواد نکونام برسم. واقعا 
به فکر رکورد زدن نیستم. مربى تیم اگر بگوید برو براى تیم ملى بازى 
کن، مى روم و بازى مى کنم و اگر بگوید روى نیمکت بنشین، مى روم و 
براى تیم ملى دعا مى کنم. تا آنجایى که بتوانم به تیم ملى کمک کنم، 
صد در صد هستم. ولى جایى که احساس کنم که نمى توانم و مربى من 

را نمى خواهد همان جا استپ مى کنم و خداحافظى مى کنم.
مى خواستیم در مورد سپاهان و پرسپولیس هم 
برایمان صحبت کنى. 6 هفته  به پایان مسابقات 

باقى مانده و همه بازى ها هم سخت هستند. 
هر چه بــه پایان بازى هــا نزدیک تر مى شــویم، بازى ها ســخت تر 
مى شود. البته براى تیمى که مى خواهد قهرمان شود از اول فصل تا آخر 
فصل هیچ بازى راحتى وجود ندارد. اتفاقا هر موقع فکر کنى که یک بازى 
راحت است در آن به مشکل مى خورى؛ شاید بعضى ها فکر کنند که بازى 
با تیم هاى وسط جدول و ته جدول راحت است اما به نظر من این بازى ها 
سخت ترین بازى ها هستند. تیمى که مى خواهد قهرمان شود نباید به این 

موضوعات توجه کند که حریفش ته جدول است یا میانه جدول.
اتفاقا سپاهان در بازى رفت مقابل ماشین سازِى 

ته جدول مساوى کرده بود.
بله همین طور است. خیلى ها تصور مى کردند که سپاهان آن بازى را 
به راحتى مى برد اما دیدید که نتیجه مساوى شد. یا تیم نفت مسجد 
ســلیمان که همه دیدند چه تیم خوبى بود و یک مساوى از ما گرفت. 
هر چه هم که به هفته هاى پایانى نزدیک تر مى شویم 
بازى ها سخت تر مى شود. ما هم این تمرکز 

را در هر بازى داریم و انشاا... که بازى 
به بازى پیروز شویم و برویم جلو. 
حاال یک رقابتى هم هســت و 
امیدوارم که هر تیمى که خوب 

بازى مى کند به حق اش برسد. ما تالشمان 
را مى کنیم و بقیه اش دست آن 
باالیى است که تصمیم 

مى گیرد.

بیاندازد؛ با خودم گفتم باید از بین پاى او پاس بدهم که برسد به سردار. 
سردار را هم از قبل دیده بودم و یک پاس آرام دادم که برسد به سردار. 
گفتم پاس محکم بدهم رد مى شود و یک پاس کنترل شده بود که برسد 
به سردار و او هم متخصص ضربات آخر است و یک گل قشنگ زد که 

نیاز به تعریف ندارد. 

 آن لحظه اى که تــو پاس را 
فرســتادى، گل را از زاویــه خودت 

دیدى. تــو مطمئن بــودى توپ گل 
مى شود؟

من فقط ترس این را داشتم که دروازه بان نیاید توپ را قطع کند. 
چون اگر دروازه بان باهوشى بود، مى آمد این توپ را قطع مى کرد. 

من فقط یک راه داشتم و آن هم پاس بود چون اگر سر توپ مى زدم 
نفرات بعدى عراق مى رسیدند و توپ را مى گرفتند یا یک جورهایى 

کنترل مى کردند تا نفرات بعدى برسند. اگر یک گلر باهوش مى آمد 
مســیر توپ را مى بســت اما جورى که پاس دادم نتوانست بیاید و  و
مى دانستم سردار فقط با یک ضربه مى تواند گل را بزند. چون اگر استپ

مى کرد دروازه بــان توپ را مى گرفت. ســردار هم که متخصص این 
ضربات است و آنقدر قشنگ زد که توپ گل شد.

باید قبول کنیم که ایــن دوره از بازى هاى یورو، 
با کیفیت ترین بازى هــاى جام ملت هاى اروپا 
هستند و چیزى که مى بینیم در تیم هاى شگفتى 
ســازى همچون دانمارك، ایتالیــا و جمهورى 
چک بازیکنــان با یــک حس و حــال خیلى 
فوق العاده اى در زمیــن حضور پیدا مى کنند. با 
توجه به این موضوع چقدر مهم است که بازیکنى 
که در تیم ملى حضور پیدا مى کند، چه به عنوان 
بازیکن اصلى و چه به عنوان بازیکن ذخیره تمام 

قلبش را براى تیم ملى بگذارد؟ 
در تیم ملى ما هــم هیچ فرقى نمى کند که چه کســى بازى 
مى کنــد؛ مهم این اســت کــه تیم ملــى نتیجــه بگیرد. 
هیچ تفاوتــى هم نــدارد که یــک بازیکــن روى نیمکت 

اســت یا روى سکوهاســت. تیم ما یکــدل بود و همــه به این 

بازى ها سخت تر مى شود. ما ه
را در هر بازى داریم و انشاا...
به بازى پیروز شویم و برویمج
حاال یک رقابتى هم هســت
امیدوارم که هر تیمى که خ
بازى مى کند به حق اش برسد
ا را مى کنیم و بقیه
باالیى است
مى گی

 در تیم ملى کسى حق ندارد 
قیافه اش را کج کند

حاج صفى:

تیم فوتبال ذوب آهن در حالى امروز  بــه مصاف تیم تراکتور 
مى رود که امیدوار اســت روند دو شکست متوالى در خانه این 

تیم را متوقف کند.
ذوب آهن و تراکتور در تاریخ لیــگ برتر 25 بار به مصاف هم 
رفته اند که در این بین ذوب آهن هفت بار و تراکتور 10 بار پیروز 
شده اند ضمن این که هشت دیدار نیز با نتیجه تساوى به پایان 
رسیده است همچنین در 25 رویارویى لیگ برترى ذوب آهن 
و تراکتورسازى 65 گل به ثمر رسیده است که سهم ذوب آهن 

31 و سهم تراکتورسازى 34 گل بوده است.
در 12 جدال دو تیم که در تبریز برگزار شده است تراکتور 5 برد 
و ذوب آهن 2 برد در کارنامه داشته اند و سایر دیدارها با نتیجه 
تساوى به پایان رسیده است همچنین ذوب آهن در دو فصل 

اخیر در تبریز بازنده بوده است.

فیروز کریمى چهارمین مسئول فنى تراکتور در فصل جارى 
خواهد بود.

باشگاه تراکتور از قبول استعفاى رسول خطیبى توسط هیئت 
مدیره باشــگاه خبر داد و فیروز کریمى را جانشین موقت وى 

دانست.
با حضور فیروز کریمى، تعداد مربیانى کــه به عنوان نفر اول 
کادرفنى در دوره خصوصى شدن باشگاه تراکتور پاى به عرصه 
گذاشته اند نیز دو رقمى شد تا میانگین 3/3 مربى در هر فصل 

براى محمدرضا زنوزى به ثبت برسد.
تى تى ها کار را با جان توشاك آغاز کردند و در ادامه ژرژ لیکنز و 
مصطفى دنیزلى هم به عنوان مربیانى خارجى انتخاب شدند که 
به موفقیت نرسیدند و از سمت خود اخراج شدند. محمد تقوى، 
احد شیخ الرى، ســاکت الهامى، مسعود شــجاعى، علیرضا 
منصوریان، رســول خطیبى و حاال فیروز کریمى نیز مربیان 

داخلى تراکتور در این دوره بوده اند.
در این بین تراکتور هیچگاه جزو چهار تیم باالى جدول نبوده 
و تنها یک بار با هدایت ساکت الهامى قهرمان جام حذفى شد. 
باید دید تراکتور فصل را با فیروز کریمى به اتمام مى رساند یا 

مربى تازه اى انتخاب خواهد شد.

رییس برگزارى بازى هاى دسته اول تایید کرد ناظران یکى 
از بازى ها تبانى در مسابقه صورت گرفته را تایید کرده است. 

فریبرز محمود زاده در این باره مى گوید: ما یک نقطه ضعف 
داریم. با وجود درخواست هواداران و مقامات امنیتى، بازى ها از 
شبکه هاى استانى پخش نمى شود. از آنها مى خواهم دیدارها 
را پخش کنند. مثًال مى بینیم در یک بازى توپ به این سمت 
مى رود، اما بازیکن به سمت دیگر مى رود. دیدارهاى یک تیم 

همیشه از تلویزیون پخش مى شد، اما این هفته پخش نشد. 
او در واکنــش به اظهــارات على اصغر کالنترى ســرمربى 
فجرسپاســى درباره فساد، تبانى و شــرط  بندى در لیگ یک 
گفت: این مسائل را گزارش کردند و اینگونه نیست که برخورد 
نشود. در لیگ یک به مســائل ورود مى کنیم و خودمان هم 
در ورزشگاه ها حاضر مى شــویم. یک ناظر هفته گذشته، این 
موضوع را نوشته اســت. بهاروند و عزیزى خادم هم روى این 

موضوع حساس هستند.

هفته بیســت و پنجم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس، امروز چهارشــنبه 9 تیرماه با برگزارى 3 
دیدار آغاز مى شود که در یکى از این رقابت ها، تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه سردار شهید سلیمانى به 

مصاف تیم تراکتور تبریز خواهد رفت.
سبزپوشان اصفهانى در شــرایطى راهى تبریز شدند که 
هفته گذشته مقابل آلومینیوم اراك تن به تساوى خانگى 
دادند و با کســب 4 برد، 10 تســاوى و 10 شکست 22 
امتیازى بوده و در رده پانزدهم جدول قرار گرفته اند. در آن 
سو تراکتور هفته گذشته مقابل پدیده تن به شکست داد و 
با کسب 8 برد، 9 تساوى و 7 شکست، 33 امتیازى بوده و 

در رده هفتم جدول ایستاده است.
ذوب آهن این روزها حال و روز خوشى ندارد و در 3 هفته 
گذشته بردى به دست نیاورده و از مدعیان جدى سقوط 
به شمار مى رود؛ تیم حسینى در هفته هاى اخیر با وجود 
بازى هاى خوبى که به نمایش مى گذارد، نتایج خوبى به 
دست نیاورده و در 3 هفته گذشته 2 شکست و یک تساوى 
حاصل کار این تیم بوده است. تیم مجتبى حسینى خوب 
بازى مى کند و خوب هم گل مى زنــد، بارزترین ویژگى 
ذوب آهِن حسینى، سخت کوشى و جنگندگى بازیکنان این 
تیم است که منجر به تالش آنها تا واپسین دقایق بازى 
مى شود اما ذوب آهن هنوز نتوانسته به ثبات الزم برسد و 
دلیل اصلى این اتفاق را باید در ضعف ساختار دفاعى این 
تیم در کنار فقدان یک مهره خالق در میانه میدان دانست.

مجتبى حسینى و تیمش مقابل تراکتور کار سختى پیش 
رو دارند. ذوبى ها در این هفته باید مقابل تیمى به میدان 
بروند که در فاز هجومــى قدرتمند بوده و از هافبک ها و 

مهاجمان بسیار خوبى برخوردار است. 
تراکتور تیم قدرتمند و جنگنده اى است که فوتبال هجومى 
را به نمایش مى گذارد و از انسجام تاکتیکى و نظم تیمى 
قابل قبولى برخوردار است. پاشنه آشیل ذوب آهن در بازى 

امروز بدون شک خط دفاعى این تیم است.
با این حال شاگردان حسینى امید زیادى براى نتیجه گیرى 
دارند؛ تراکتور در چند هفته گذشته اسیر حواشى بسیارى 
بوده و جدایى دژاگه و شجاعى ضربه بزرگى براى این تیم 
به شمار مى آید، عالوه بر آن شکست پیاپى تراکتورى ها 
در سوپرجام و لیگ مقابل پرســپولیس و پدیده، انتقادات 
از خطیبى را افزایش داد و در نهایت ســرمربى تراکتور از 
سمت خود اســتعفا کرد تا فیروز کریمى جانشین او شود. 
آنچه مشخص است حاشیه ها و بى ثباتى هاى اخیر تراکتور، 
شانس ذوبى ها را براى پیروزى افزایش داده و سبزپوشان 
اصفهانى امید زیادى براى کســب نتیجه دلخواه در این 

دیدار دارند.
دیدار تیم هــاى ذوب آهن و تراکتور بــا توجه به انگیزه 
باال، ســبک بازى و بازیکنان حاضــر در 2 تیم، قابلیت 
تبدیل شدن به یک رقابت جذاب و پر افت و خیز را دارد. 
باید منتظر ماند و دید تفکــرات کدام مربى پیروز میدان 

خواهد بود.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان مى گوید نمى توان تا دو سه هفته دیگر 
در مورد شرایط قهرمانى صحبت کرد.

محمدرضا خلعتبرى هافبک مهاجم تیم فوتبال سپاهان پس از 
تساوى بدون گل مقابل فوالد خوزستان در ورزشگاه فوالد 
آره نا در رابطه با این مســابقه بیان کرد: مى دانستیم 
بازى ســختى داریم. آنها تیم خیلى خوبى هستند و 

خیلى خوبى هم دارند. اما گرماى هوا هم مزید بر بازیکنان 
امتیاز بسیار حساس را از دست بدهیم.علت شد تا 2 

3 امتیــاز رفته بودیم ولى نشــد و یک امتیاز او ادامه داد: براى 
آمده بودند که در ورزشــگاه خانگى دســت گرفتیــم. آنها هم 
نشوند. اگر 3 امتیاز را مى گرفتیم خیلى بهتر خالى از زمین خارج 

این 2 امتیاز اختالف را جبران کنیم.مى شد ولى باید در آینده 
از بازیکن ســپاهان در رابطه با رقابت شانه به شانه با پرسپولیس پرسیدیم که 
باالخره پس از چند هفته 2 امتیاز براى طالیى پوشان اصفهانى از دست رفت. 
خلعتبرى در واکنش به این سوال و اینکه شرایط را در 6 بازى باقى مانده چطور 
ارزیابى مى کند، عنوان کرد: هنوز زود است بخواهیم صحبت کنیم. مطمئنا تا دو 
سه هفته دیگر هم نمى توان حرف زد. به امید خدا هر اتفاقى رخ مى دهد طورى 
بشود که تیم ما قهرمان شود، چون لیاقتش را داریم. با توجه به بازیکنان خیلى 
خوبى که داریم و شرایط که کامال مهیا است. از طرف دیگر هم به هر حال کار 
سخت است و پرسپولیس تیم خوبى است. به نظرم 
همه چیز در مورد قهرمانى به روزهاى آخر 

کشیده مى شود.

تراکتور  امید را به ذوب آهن بر مى گرداند؟!

خلعتبرى: باید اختالف
 2 امتیازى را جبران کنیم
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بازیکن تیم فوتبال سپاهان مى
در مورد شرایط قهرمانى صح

محمدرضا خلعتبرى هافبک
تساوى بدون گل مقابل
آره نا در رابطه با ای
بازى ســختىد

خیلى خوبىهبازیکنان 
امتیاز بسیارعلت شد تا 2

ادامه داد: براى 3 امتیــازاو
آمده بودنگرفتیــم. آنها هم 
نشوند. اگخالى از زمین خارج 

2این2 امتیامى شد ولى باید در آینده 
از بازیکن ســپاهان در رابطه با رقابت شان
2باالخره پس از چند هفته 2 امتیاز براى طال
خلعتبرى در واکنشبه این سوالو اینکهش
ارزیابى مى کند، عنوان کرد: هنوز زود است
سه هفته دیگر هم نمى توان حرف زد. به ام
بشود که تیم ما قهرمان شود، چون لیاقتش
خوبى که داریم و شرایط که کامال مهیا اس
سخت است و
همه چی
کشید

خلعتبر
2 امتیازى ذوب آهن به دنبال پایان 

طلسم باختن در تبریز

 دهمین سرمربى تراکتور 
در دوره زنوزى

 تبانى در لیگ یک 

باشــگاه ســایپا با صدور تکذیبیه اى اخــراج هافبک 
سرشناس خود از تیم را تکذیب کرد.

دیروز  خبــرى مبنى بر اینکه محســن مســلمان از 
تیم فوتبال ســایپا کنار گذاشــته شــده، انتشار یافت 
که این باشــگاه چنین موضوعى را به طــور کامل رد 

کرد.
باشگاه ســایپا با انتشــار اطالعیه اى کوتاه در این باره 
نوشت: «محسن مسلمان که به دلیل یک آسیب دیدگى 

فوتبال بزرگساالن ســبک در تمریــن تیم 
سایپا حضور نداشت، 

به ظن برخى رسانه ها به عنوان بازیکن کنار گذشته شده 
قلمداد شد که این موضوع تکذیب مى شود.»

محسن مسلمان که در ابتداى فصل به سایپا پیوست و 
در دیدار هفته نُهم لیگ برتر مقابل صنعت نفت آبادان 
مصدوم شده و یک ماه و نیم دور از میادین بود، قبل از 
تعطیالت براى نارنجى پوشان به میدان رفت ولى بعد از 

وقفه لیگ در ترکیب این تیم قرار نگرفت. 
هافبک سابق پرسپولیس و سپاهان در دیدار اخیرشان 
مقابل صنعت نفت آبادان جزو فهرســت سایپا بود، اما 

فرصت حضور در زمین را به دست نیاورد.

اخراج مسلمان از سایپا تکذیب شد

عیسى آل کثیر با سابقه گلزنى مقابل تیم امیر قلعه نویى 
پاى به دیدار مقابل گل گهر مى گذارد.

آل کثیر فصل گذشته با پیراهن تیم صنعت نفت آبادان 
در دقیقه 7 بازى با سپاهان موفق شد دروازه پیام نیازمند 
را روى یک ریباند باز کند و زمینه ساز برترى چهار گله 

تیم دراگان اسکوچیچ بر شاگردان امیر قلعه نویى شود.
حاال آل کثیر به پیراهن پرســپولیس رسیده و امیر قلعه 
نویى هدایت گل گهر را برعهده گرفته و در حساس ترین 
مقطع فصل این دو مقابل هــم قرار خواهند گرفت. گل 
گهر براى گرفتن سهمیه آسیایى نیاز مبرمى به پیروزى 

در این بازى دارد و پس از شکست برابر استقالل، برترى 
در این دیدار گل گهر را به جدول برخواهد گرداند اما از 
آن سو عیسى آل کثیر مامور رساندن پرسپولیس به سه 

امتیاز خواهد بود.
مهاجم جنوبى پرسپولیس که سه گل در لیگ بیستم براى 
این تیم زده، در بازى قبلى سرخپوشان ناکام بود و حاال که 
بادرخشش مهدى عبدى خطر نیمکت نشینى را نیز  حس 
مى کند، با انگیزه دو چندان پاى به زمین خواهد گذاشت 
و ب اید دید که این ستاره چه نمایشى را در هفته بیست و 

پنجم ارائه خواهد کرد.

آل کثیر - قلعه نویى؛ 
به یاد آن برد استثنایى
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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

شــماره: 140060302012000085 - تاریــخ: 1400/03/22 برابــر راى شــماره 
140060302012000082 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حسن دارانى فرزند رضا بشماره شناسنامه 2786 صادره از داران 
در یک قطعه زمین مزروعى به مســاحت 101423,4871 متر مربع مفروز و مجزى شده 
از پالك 1 فرعى از 41 اصلى واقع در اراضى مزروعى روســتاى نماگرد خریدارى از مالک 
رسمى آقاى آوانوس آغوزیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/03/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/09 - م الف: 1148614 - موسى 

الرضا امامى - رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن /3/131

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027001805 مورخ 1400/02/15 حسین دزك فرزند مرتضى 
بشماره شناسنامه 492 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291442138 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 12580 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 118/04 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى حسن 
فروغى ابرى فرزند کاظم. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/24 - م الف: 1156737 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان /4/191

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 140060302026002207 مورخ 1400/02/20 هیات یک آقاى محمد 
صادق قنبریان به شناسنامه شماره 144 کدملى 1091842061 صادره نجف آباد فرزند على 
به صورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103,34 مترمربع از پالك شماره 396 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 
متقاضى مالک رسمى میباشــد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/09 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 1156770 - اداره ثبت اسناد و امالك 

منطقه شمال اصفهان /4/193

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003605 مورخ 1400/03/17 سید شهاب الدین امامى 
فرزند سید على اکبر بشماره شناسنامه 21 صادره از سمیرم بشماره ملى 1209596024 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 1156838 - 

مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/195

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

برابر راى شــماره 139960302026025141 مــورخ 1399/12/26 هیات دو آقاى اکبر 
صادقى به شناسنامه شــماره 36829 کدملى 1282295691 صادره اصفهان فرزند على 
بصورت ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 296,20 مترمربع از پالك شماره 11 فرعى از 
452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت ابوالفضل قدوسى دهنوى. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، 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: 1400/04/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 

1156905 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/200

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

برابر راى شــماره 139960302026024523 مورخ 1399/12/05 هیات سه خانم بدرى 
بدخشیان به شناسنامه شــماره 1213 کدملى 1286398258 صادره اصفهان فرزند جواد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 48 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشــد. 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 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 1156896 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /4/202

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027001380 مورخ 1400/02/05 صفر على یاورى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 2744 صادره از گلپایگان بشماره ملى 1218825588 در دو دانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى 

شهردارى اصفهان. 
2ـ راى شــماره 140060302027001377 مورخ 1400/02/05 سیف اهللا یاورى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 3041 صادره از گلپایگان بشماره ملى 1218828692 در دو دانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى 

شهردارى اصفهان.
3ـ راى شــماره 140060302027001379 مورخ 1400/02/05 محمد حســن یاورى 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 3291 صادره از گلپایگان بشماره ملى 1218831261 در دو 
دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 170 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى شهردارى اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/24 - م الف: 1156858 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان /4/204

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 140060302026002762 مورخ 1400/03/01 هیات چهار خانم فاطمه 
سرتاج به شناسنامه شــماره 34548 کدملى 1282272896 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 51,26 مترمربع پالك شماره 15180 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمى 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مصطفى محسنى هماگرانى. لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 

1156969 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/206

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 139960302027006428 مورخ 1399/04/15 زهره آقابابائى فرزند سیف  
اله بشماره شناسنامه 1161 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1283987211 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 15202 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 121 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى 
سیف اله آقابابائى فرزند اسماعیل. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/04/24 - م الف: 1157005 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/208

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027002267 مورخ 1400/02/25 محمد رضا امینى نژاد فرزند 
شاهرضا بشماره شناسنامه 1 صادره از شــهرضا بشماره ملى 1199781991 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 135 فرعى از اصلى 10353 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 225/03 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت 
عادى از مالک رسمى یداله. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/09 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/24 - م الف: 1156877 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/198

رئیس اداره ســرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى با بیان اینکه افراد سالم سه برابر بیشتر از بیماران 
سرطانى به کرونا مبتال مى شــوند، گفت: این بیماران 
پروتکل هاى بهداشتى را بیشتر از ســایر افراد رعایت 
مى کنند و بــه همین دلیل کمتر از افــراد عادى به این 

بیمارى مبتال مى شوند.
على قنبرى مطلق افزود: مطالعات انجام شده روى 150 
نفر از بیماران مبتال به ســرطان و هزار نفر از افراد سالم 
نشان مى دهد که میزان مثبت شدن کرونا در این بیماران 
کمتر از افراد عادى اســت و در واقع افراد سالم سه برابر 

بیشتر مبتال به کرونا مى شوند.

وى اظهار داشــت: نتایج این مطالعه نشــان مى دهد 
که بیماران مبتال به ســرطان مراقبت هاى بیشــترى 
از خود بــراى عدم ابتال بــه کرونا مى کننــد و در واقع 
پروتکل هاى بهداشتى را بیشتر از ســایر افراد رعایت 
مى کنند، در عین حال بیماران مبتال به ســرطان وقتى 
به بیمارى کرونا دچار مى شوند احتمال مرگ و میر آنها

 دو برابر است.  
قنبرى ادامــه داد: در دوران کرونایى، با برنامه ریزى ها 
و هماهنگى هاى انجام شده بســیارى از آنها بصورت 
آنالیــن و بــدون مراجعه بــه مراکز درمانــى ویزیت

 مى شوند.

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اشاره 
به اینکه دو شهر دماوند و فیروزکوه در استان تهران در 
وضعیت قرمز قرار دارند، افــزود: با در اختیار قرار گرفتن 
واکسن مورد نیاز سرعت واکسیناسیون در استان تهران 

افزایش پیدا خواهد کرد.
علیرضا زالى گفت: در حال حاضر در کشــور شــهر آبى 
نداریم که به تبع آن نیز در تهران نیز شهر آبى وجود ندارد. 
عمده شــهرها در تهران در وضعیت نارنجــى قرار دارند 
ولى فیروزکوه و دماوند در شــرایط قرمز قــرار گرفته اند. 
استان هاى جنوبى و مرکزى کشور قرمز شدند که باید قرمز 

شدن شهرهاى تهران در هفته هاى آتى را جدى بگیریم.

وى در خصوص نسبت شــیوع و ابتال کرونا ویروس در 
مناطق مختلف تهران گفت: اکثر نقاط تهران شــکل 
همگنى دارد. البته در میزان مراجعات سرپایى در این هفته 
در جنوب تهران تعداد کمترى را شاهد بودیم. در بسترى 
فقط شرق تهران متفاوت بوده و سایر نقاط همگن بوده، 
در فوتى ها نیز در شمال و جنوب غربى بیشترین میزان 

را داشته ایم.
وى ادامه داد: در خصوص رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
و استفاده از ماسک نیز در طول هفته گذشته 78 درصد 
رعایت را شــاهد بوده ایــم اما در آخریــن جمع بندى 

76/8درصد را شاهد بودیم.

افراد سالم 3 برابر بیماران 
سرطانى کرونا مى گیرند

آماده باش تهران در برابر موج 
پنجم کرونا

هدف: کودکان جهرمى
   ایرنا | معاون بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشـکى 
جهرم گفت: در حال حاضر برگزارى مراسم و دورهمى 
خانوادگـى موجـب شـده کـه آمـار ابتـالى کرونا در 
کودکان زیر پنج سال بیشتر شود. به گفته سید مجید 
ارجمند شایعترین عالئم بالینى که در کودکان جهرمى 
در چند روز گذشـته دیده شده، تب و درگیرى گوارش 
(اسـهال) بوده اسـت. این درگیرى سیسـتم گوارش 
باعث کم آبـى در کـودکان و اختـالل الکترولیت در 

بدن مى شود.

ایرانشهر در بحران
   ایرنا | معاون اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان و 
فرماندار شهرسـتان ویژه ایرانشـهر گفت: گسترش 
زنجیـره انتقـال ویـروس کرونـا باعث شـد تـا بازار 
ایـن شهرسـتان از روز سه شـنبه بـه مـدت 10 روز 
تعطیل شـود. على شـعبانى اظهارداشـت: بـا توجه 
به شـرایط فوق قرمز ایرانشـهر از لحـاظ کرونا و به 
جهـت جلوگیـرى از شـیوع ایـن ویـروس، تمامـى 
صنوف بـه جـز داروخانه هـا، نانوایى هـا، قصابى ها، 
سـوپرمارکت ها و میـوه و تـره بـار به مـدت 10روز 

تعطیل شد.

واکسینه شدن عشایر
   ایرنـا | علیرضا رئیسـى، معاون بهداشـت وزارت 
بهداشـت بـا بیـان اینکه تـا پایـان مـرداد مـاه تمام 
گروه هاى باالى 50 سـال عشـایر را جلوتر از برنامه 
کشورى واکسینه خواهیم کرد، گفت: تا پایان مرداد، 
165 کانکـس بـه تعـداد خانه هاى بهداشـت سـیار 

عشایرى اضافه خواهد شد.

روى موج کووید-19

ســرانجام عالئم موج پنجم کرونا هم در نقاطى از کشــور 
نمایان شــد تا از هم اکنون آماده روزهاى سخت بیمارى و 

تکرار تجربه هاى تلخ موج هاى قبلى باشیم.
بعد از فروکش موج چهــارم کرونا، دوباره ماســک ها را از 
صورت ها برداشــتیم و ســفرها را آغاز کردیم و همه اینها 
دســت به دســت هم دادند تا موج پنجم هم از راه برسد و 
دوباره بیمارستان ها شلوغ شــوند و آمار بیماران و فوتى ها 

صعودى شود.
اما، موج پنجم مثل موج هاى قبلى، یــک تفاوت دارد و آن 
هم نوع ویروس کرونا است که جهش یافته و افراد بیشترى 
را درگیر مى کند. اگر یادمان باشــد، موج چهارم با ویروس 
انگلیسى همراه شد و این بار شاهد افزایش موارد ابتالء در اثر 

«دلتا پالس» هندى هستیم.

آن طور که عنوان مى شود، این ویروس به مراتب مسرى تر 
و خطرناك تر از گونه هاى قبلى است و ردپاى آن در مناطق 

جنوبى کشور مشاهده شده است.
به گفته وزارت بهداشتى ها، در هفته گذشته شاهد تداوم روند 
افزایشى در موارد سرپایى مثبت کرونا بوده ایم و تعداد بیماران 
سرپایى مثبت در کشور نسبت به هفته قبل تر حدود 4 درصد 
افزایش داشته است. در استان هاى جنوبى کشور به ویژه 5 
استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد 

شاهد افزایش روند بیمارى هستیم.
عاطفه عابدینى عضو هیأت علمى دانشــگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى، با عنوان این مطلب که مستندات اخیر نشان 
مى دهد دلتاى هندى قدرت سرایت پذیرى بیشترى نسبت 
به واریانت انگلیسى دارد، گفت: نرخ بسترى بیماران ناشى 

از واریانت دلتا نسبت به واریانت هاى پیشین بیشتر است.
وى افزود: در برخى کشورها واریانت هندى به عنوان ویروس 
غالب در حال گسترش است و حتى در کشور آمریکا، به رغم 
پوشش 50 درصدى واکسیناسیون، شیوع 20 تا 50 درصدى 

کروناى هندى گزارش شده و در حال افزایش است.
به نظر مى رســد باید از هم اکنون منتظر شلوغى و ازدحام 
مجدد بیماران کرونایى در بیمارســتان ها باشــیم و به تبع 
آن، آمار مرگ و میر بــاال مى رود و دوبــاره محدودیت ها 
سختگیرانه تر مى شود. شاید اگر در زمان فروکش موج هاى 
بیمارى کرونا در کشور، رعایت پروتکل ها را رها نمى کردیم، 
درگیر موج جدیدى نمى شدیم. اما با آمدن موج جدید بیمارى، 
کار و زندگى مردم تحت الشعاع قرار مى گیرد و باید چند هفته 

سخت را تجربه کنیم.

خودتان را براى زندگى سخت با ویروس هندى آماده کنید

ملیتا ووژنوویچ، نماینده سازمان بهداشت جهانى در موج پنجم کرونا هم از  راه رسید
روسیه گفت که ممکن اســت به سویه جدید هندى 
ویروس کرونا، یا دلتا پالس مبتال شوید، حتى اگر از 

کنار فرد آلوده و بدون ماسک عبور کنید.
وى گفته این سویه همچنین باعث نگرانى است، زیرا 
داده هاى اولیه اى که از هند دریافت مى کنیم نشان 
مى دهد که کافى است در کنار یک فرد بدون ماسک 

راه برویم تا بیمار شویم. 

به گفته نماینده سازمان بهداشت جهانى در روسیه، این 
جهش با افزایش سطح عفونت مشخص مى شود. بر 
این اساس، مقدار کمترى از ویروس براى اینکه فرد 
بیمار شود الزم است. وى افزود که قبل از این سویه، 
عفونت کووید 19 تقریباً به نیم ساعت تماس حضورى 
نیاز داشت. این متخصص در پایان گفت: ویروس در 
حال تغییر اســت و موذى تر، باهوش تر، سازگارتر و 

مایل به آلوده کردن هرچه بیشتر افراد مى شود.

مراقب باشید از کنار عابر بدون ماسک رد نشوید

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکى مازندران با انجام 
یک مطالعه مقطعى عنوان کردند کــه افراد با گروه 

خونى O و AB کم تر به کرونا مبتال مى شوند.
بررسى هاى مختلف نشان داده که بیمارى کووید-19 
در برخى گروه ها خطرات بیشترى دارد و عوامل خطر 
مختلفى براى این بیمارى عنوان شده است. مطالعات 

مختلف نشان داده که جنسیت 
مذکر، ســن باالى 65 ســال، 
سیگار کشیدن و بیمارى هاى 
زمینه اى از جمله فشــار خون 
باال، دیابت، بیمارى هاى قلبى-

عروقى و بیمارى هاى تنفسى، 
عوامل خطر بیمارى کووید-19 

است.
در برخى مطالعات عنوان شده 
که بروز کوویــد-19 در گروه 
خونــى A بیش تــر و در گروه 

خونى O کم تر اســت. در گذشــته نیز مطالعه اى در 
ارتباط با بیمارى سارس، نشان داده بود که این بیمارى 

در افراد با گروه خونى O کم تر بروز پیدا مى کند.
با این حال داده ها در مــورد ارتباط گروه خونى و ابتال 
به ویروس کووید-19، ضد و نقیض است. بر همین 

اساس پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکى مازندران 
با انجام یک مطالعه ســرواپیدمیولوژى مقطعى، این 

ارتباط را مورد بررسى قرار دادند.
بررسى هاى این مطالعه نشــان داد که شانس ابتال 
به عفونت کووید-19 در افراد بــا گروه خونى O در 
مقایسه با سایر گروه هاى خونى به طور معنى دار، 30 

درصد کم تر اســت. همچنین شانس ابتال به عفونت 
کووید-19 در افراد با گــروه خونى AB  کم تر  (18 
درصد) و در افراد با گروه خونى A و B به ترتیب 19 و 
33 درصد بیش تر است. البته این تفاوت از نظر آمارى 

قابل مالحظه نیست.

دارندگان کدام گروه هاى خونى کمتر کرونا مى گیرند؟
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عالئمى که نشان مى دهد 
چشمتان ضعیف شده

افراد در سنین مختلف ممکن است به دالیل خاصى دچار ضعیف شدن 
چشم شوند. این مشــکل، عالئمى دارد که نشان مى دهد چشم شما 

ضعیف شده است.
تارى دید

سالم بودن چشم به این معناست که ما مى توانیم یک جسم را با تمام 
جزئیات آن ببینیم و این نشانه  چشم سالم مى باشد اما تارى دید زمانى 
است که شفافیت از چشم ما دور مى شود و شروع به دیدن اجسام به 
صورت تار مى کنیم و یا اینکه براى شــفاف تر دیدن باید تمرکز خود 

را افزایش دهیم که یکى از نشانه هاى ضعیف شدن چشم مى باشد.
حساسیت به نور

در زمان هایى که نور خورشــید آن قدرها هم قوى نیست، مجبورید 
چشمان خود را بپوشانید تا اذیت نشوید. این یعنى به نور حساسیت دارید 
که حتما باید به پزشــک مراجعه کنید زیرا ممکن است که در صورت 

درمان نشدن منجر به ضعیف شدن چشم شود.
دوبینى

دوبینــى زمانى اتفاق مى افتد که شــما اجســام را دوتایــى ببینید 
. این موضوع یکى از نشــانه هاى آســیب به بینایى اســت که باید 
هرچه ســریع تر تحت درمــان قرار بگیــرد و همچنین مــى تواند 
در یک یا هر دو تا از چشــم ها اتفــاق بیافتد و قرنیــه را تحت تأثیر

 قرار دهد.
لوچ شدن چشم ها

آیا در خواندن چیزى که رو به روى تان قرار مى دهید، مشکل دارید؟ 
در این صورت احتمال چپ شدن یا لوچ شدن چشم ها وجود دارد که 
یکى از عالئم ضعیف شدن چشــم مى باشد. علت آن مى تواند تغییر 
شکل دادن کره چشم باشد یا این که ساختار قرنیه شما به طور کامل 

تغییر کرده است.

سردرد
سردرد اغلب نشانه استرس و فشــار روى چشم هاست که سعى دارد 
با تمرکز نگاه کند. تارى دید یا دوبینى شما را مجبور مى کند که روى 

اجسام تمرکز کنید و در نتیجه سردرد شدیدى خواهید گرفت.
خستگى چشم

خواب ناکافى، ســرماخوردگى، آنفلوآنزا، تب یــا آلرژى همگى مى 
توانند در کوتاه مدت یا گاهى اوقات در طوالنى مدت باعث شوند که 
چشم هاى شما خسته باشند. اگر به دلیل فعالیت مداوم مثل نگاه کردن 
به تلویزیون ، کتاب خواندن یا هر وسیله دیجیتالى دیگر دچار خستگى 

چشم شدید، احتمال ضعیف شدن آن وجود دارد.
نیاز به نور بیشتر

اگر براى دیدن نشــانه هاى واضح به نور زیاد نیــاز دارید، طورى که 
دیگران مى توانند بدون این نور، آن را ببیند اما شما قادر نیستید، یعنى 

کم کم باید به فکر عینک باشید.
مشکل با دید در شب

اگر در نور کم و تاریکى با دیدن اجسام مشکل دارید ، این موضوع یکى 
از نشانه هاى ضعیفى چشم مى باشد. مخصوصا اگر زیر 30 سال سن 
داشته باشــید که علت آن معموال به دلیل بیمارى هایى مثل دیابت، 
کمبود زینک و ویتامین آ یا عوارض جانبى جراحى مى باشد و از طرفى 

نور مستقیم خورشید مى تواند این وضعیت را تا دو روز بدتر کند.
دیدن هاله هاى اطراف نور

زمانى که چشمان شما نتواند به درســتى روى چیزى متمرکز باشد ، 
ممکن است نور را به صورت پخش شده و یا بلورى ببیند و در نتیجه 
احســاس مى کنید که در اطراف نور مورد نظر، هاله ها و بارقه هایى 
وجود دارد که در عالم واقعیت هیچ کدام از آثــار هاله وجود نخواهد 
داشت و در نتیجه این موضوع مى تواند یکى از عالئم چشم ضعیف، 

آستیگمات یا عوارض جانبى جراحى لیزیک باشد.
مالیدن چشم

مالیدن چشم به دفعات نشان دهنده خستگى چشم مى باشد که گاهى 
اوقات عینک مى تواند به ما کمک کند. همچنین به دلیل آلرژى هایى 

مثل چشمان صورتى، آلرژى فصلى یا چشمان خشک مى باشد.
نزدیک نشستن به تلویزیون

یکى از عالئم این است که چشمان شــما نمى تواند از مکان مناسب 
تصاویر درون تلویزیون را ببیند و در نتیجه مجبور هستید نزدیک تر 

بنشیند که البته آسیب به چشم افزایش پیدا مى کند.
گم کردن خط هنگام خواندن کتاب

این موضوع زیاد مورد توجه قرار نمى گیرد اما مى تواند یکى از عالئم 
ضعیف شدن بافت عضالنى چشم باشد که معموًال به دلیل آستیگمات 
است. کودکانى که در حال یادگیرى براى خواندن و نوشتن هستند، 
باید روى کلمات اشاره کنند تا این مهارت را یاد بگیرند اما بزرگساالنى 
که عادت به گم کردن خط دارند، باید این مشکل را جدى بگیرند و به 

چشمان خود توجه داشته باشند.
نزدیک بینى

نزدیک بینى زمانى اتفاق مى افتد که فردى نتواند اجسام دور را خوب 
ببیند و فقط قادر به دیدن اجسام نزدیک به صورت واضح باشد که این 
مشکل معموًال به دلیل منحنى شدن قرنیه و یا عنبیه اتفاق مى افتد که 

معموًال تارى دید را در پى خواهد داشت.
دور بینى

دور بینى دقیقًا برعکس نزدیک بینى مى باشد و زمانى اتفاق مى افتد 
که فرد نتواند اجسام نزدیک را خوب ببیند و فقط قادر به دیدن اجسام 
دور باشد که علت آن هم انحنا نداشتن قرنیه به اندازه کافى و یا کوتاه 

بودن عنبیه مى باشد.

در یک تحقیق صورت گرفته هشــدار داده شد که بیش از 
نیمى از مواد آرایشى معروف مانند رژ لب و ریمل مژه و ابرو 
حاوى مواد شیمیایى سمى است که باعث بیمارى هایى از 

جمله سرطان مى شود.
یکى از این مواد شــیمیایى ســمى، پلــى و فلوروآرکیل 
(PFAS) اســت که به طور ویژه اى در مواد آرایشى تولید 
شده به کار رفته است. مواد پلى و فلوروآرکیل، مواد شیمیایى 
هستند که توسط انســان ها تولید شده و در چندین صنعت 
در سراسر جهان از جمله ساخت لوازم آرایشى مورد استفاده 

قرار گرفته اند.

 در مطالعه ثابت شــده اســت کــه اکثر مواد شــیمیایى 
سرطان زا یا سمى هســتند و نباید از آنها در تولیدات مواد 

مصرفى انسان ها استفاده کرد.
در تحقیقات گذشته نشان داده شد که  مواد پلى و فلوروآرکیل 
را با طیف وسیعى از مسائل بهداشتى از جمله سرطان کلیه، 

فشار خون باال و بیمارى تیروئید مرتبط است.
محققان دانشــگاه نوتــردام اضافه کردند کــه همچنین 
خطر اضافى آلودگى محیطى در ارتبــاط با تولید و دفع این 
محصوالت وجود دارد که مى تواند افراد بیشــترى را تحت 

تأثیر قرار دهد.

آیا مواد آرایشى  
باعث بیمارى 

سرطان مى شوند؟

دوچرخه ســوارى یکى از فعالیت هایى است که عالوه بر 
کاهش مشکالت سالمتى، مزایایى هم براى کره زمین دارد.

یک فعالیت جســمانى منظم مــى تواند شــما را در برابر 
بیمارى هایى همچون اضافه وزن، ســرطان، مشــکالت 
اعصاب و روان، بیمارى هاى قلبى، دیابت و غیره ایمن سازد. 
دوچرخه ســوارى یکى از فعالیت هایى است که مشکالت 
سالمتى را کاهش مى دهد و از این گذشته مزایایى هم براى 

کره زمین دارد که در ادامه به آنها مى پردازیم.
1. افزایش سالمت جسمى: دوچرخه سوارى خطر ابتال به 

سرطان، بیمارى هاى قلبى و دیابت را کاهش مى دهد.

2. افزایش سالمت ذهن: این ورزش موجب کاهش هورمون 
اســترس یعنى کورتیزول شــده و در عین حال دوپامین و 
سروتونین را رها مى کند. این دو انتقال دهنده هاى عصبى 

هستند که فرآیندهاى بسیارى را در بدن تنظیم مى کنند.
3. ایجاد هواى پاك: دوچرخه سوارى باعث کاهش آلودگى 
هوا مى شود. درواقع اســتفاده کمتر از خودروى شخصى و 
پرداختن به این فعالیت دى اکســید نیتروژن و سولفور دى 

اکسید هوا را کاهش مى دهد.
4. کاهش دى اکسید کربن: میزان انتشار کربن این فعالیت 

10 برابر کمتر از رانندگى است.

تأثیر قرار دهد.

بر عالوه اینورزشموجبکاهشهورمونتکه افزایشسالمتذهن: 2

چرا دوچرخه 
سوارى براى 
سالمتى مفید 

است؟

شاید براى شما هم اتفاق افتاده باشد که احساس کنید تمام بدنتان 
درد مى کند. درد بدن مى تواند هر فعالیتى از انجام امور روزمره تا 
خوابیدن را براى فرد دشوار کند. این درد مى تواند از کار سنگین یا 
ورزش زیاد باشد، اما در برخى موارد این امر مى تواند پیچیده تر بوده 
و با عالئم دیگر بروز کند. در این مطلب به اصلى ترین دالیلى که 

مى تواند باعث بروز درد در تمامى بدن شود مى پردازیم:
1- آنفلوانزا

آنفلوانزا یک عفونت ویروسى است که ریه ها، بینى و گلو را درگیر 
مى کند. گرچه این بیمارى داراى عالئم متعددى اســت اما درد 
عمومى بدن یکى از رایج ترین عالئم آن تلقى مى شود. در حقیقت 
زمانى که فرد به آنفلوانزا مبتال مى شود و تمامى بدنش درد مى کند 
نشانه آن است که بدن در حال ترشح مواد شیمیایى براى مبارزه با 
عفونت است. براى مثال، یکى از مواد شیمیایى که سیستم ایمنى 
بدن براى مقابله با عوامل بیمارى زا ترشح مى کند، پروستاگالندین 
است. این ماده شــیمیایى به بدن براى مبارزه با عوامل بیمارى 
زا کمک مى کند امــا در مقابل باعث بروز درد در بدن مى شــود. 
پروســتاگالندین مى تواند باعث بروز تب در فرد شــود. خوردن 
آسپرین و ایبوپروفن در این افراد مى تواند درد بدن را تسکین دهد.

2- مشکالت تیروئید
اگر از جمله افرادى هستید که از کم کارى تیروئید رنج مى برند، درد 
بدن نخستین عالمتى است که شاهد آن خواهید بود. در حقیقت 
کم کارى تیروئید به دلیل ترشــح میزان ناکافى هورمون از این 

غده بروز مى کند. این موضوع مى تواند باعث بروز عالئم شدیدى 
مانند گرفتگى عضالت، تیر کشیدن، سفت شدن مفاصل، و درد 

بدن شود.
خوشبختانه این مشکل قابل درمان اســت و پزشک مى تواند با 
تجویز برخى داروها باعث بهبودى حال بیمار شــود. با این حال، 
فرد باید در طول عمر خود روند درمان را ادامه داده و این موضوع 
مى تواند از عوارض جدى بیمارى که مى تواند در موارد حاد شامل 

به کما رفتن و مرگ باشد، جلوگیرى کند.
3- گردش خون ضعیف

اگر از جمله افرادى هســتید که پس از پیاده روى احساس درد در 
ناحیه پا مى کنید، این موضوع مى تواند ناشى از گردش خون ضعیف 
باشد. انسداد رگ هاى خونى مى تواند باعث سوزش، گرفتگى و یا 
بروز درد در یک یا هر دو پا شــود. براى این افراد داروهاى خاص 
تجویز مى شود. راه رفتن مکرر، ترك استعمال دخانیات و کاهش 
مصرف چربى هاى اشباع شــده از دیگر توصیه هاى پزشکان به 

این افراد است.
4- آرتروز

این بیمارى یکى از اصلى ترین دالیل بروز درد مزمن در افراد است. 
آرتروز عالوه بر ایجاد درد در بدن، باعث سفتى، تورم و محدودیت 
در حرکات مفاصل آسیب دیده مى شــود. استفاده از دارو، کاهش 
وزن و انجام ورزش هاى خاص مى تواند از درد ناشى از این بیمارى 

بکاهد.

سن ابتال به بیمارى "ام اس" به طور معمول در حدود 20 تا 
40 سالگى است اما در برخى افراد نیز سن شروع این بیمارى 
پس از 50 سالگى است که در این شرایط، بیمارى با سرعت 

بیشترى پیشرفت مى کند.
در حال حاضر درمان قطعى براى بیمارى ام اس وجود ندارد و 
همچنین روش هاى درمانى فعلى، تنها روند پیشرفت بیمارى 

را ُکند و به کاهش بروز عالئم آن کمک مى کنند.
ام اس بیمارى دستگاه عصبى مرکزى است. در افراد مبتال 
به این بیمارى، مغز، اعصاب بینایى یا نخاع متورم مى شود. 
در این شرایط پوشش حفاظتِى اعصاب موسوم به "غالف 

میلین" آسیب مى بیند.
عالئم مختلفى از این بیمارى وجــود دارد که برخى از آنها 
شایعتر است. همچنین این عالئم غیر قابل پیش بینى هستند 
و ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. عالوه بر این، همه 
مبتالیان به بیمارى ام اس عالئم مشابهى را تجربه نمى کنند.

ضعف، تغییرات بینایى، خســتگى، عدم تعادل، نارسایى در 
عملکرد مثانه، مشکل در یادآورى در اطالعات جدید از دیگر 
عالئم بیمارى ام اس هستند. همچنین مى توان به افسردگى، 
احساس درد و تغییرات عاطفى به عنوان عالئم این بیمارى 

اشاره کرد.
تشــخیص بیمارى ام اس از طریق یک آزمایش و تســت 
امکانپذیر نیست و پزشک تستها و معاینات بسیارى به کار 

مى گیرد تا به تشخیص این بیمارى دست پیدا کند.
تستهاى مغز و اعصاب، بررسى دقیق وضعیت بالینى بیمار، 
آزمایش خون، انجام ام آر آى و غربالگرى باند الیگوکلونال از 

راهکارهاى رایج در تشخیص این بیمارى است.
در حال حاضر روشــهاى درمانى وجود دارد که با کمک آنها 
مى توان عالئم این بیمارى را کنترل کرد. از جمله توانبخشى 
مى تواند بــه بهبود انــرژى، حافظه و قــدرت حرکت فرد 

کمک کند.

در چه سنى احتمال ابتال به "ام اس" وجود دارد؟

نتیجه پژوهشى که پیش تر انجام شده بود نشان مى داد افرادى 
که به طور عمودى مى نشینند احساس مثبت بیشترى از دیگران 
دریافت مى کنند و احساس غرور بیشترى در مقایسه با افرادى 
دارند که به صورت خمیده مى نشینند. بررسى هاى دیگر اعتماد به 
نفس باال را در ارتباط با نوع نشستن صحیح مى دانند. بررسى اخیر 

در دانشگاه "فریدریش الکساندر" آلمان صورت گرفته است.
 پژوهشــگران آلمانى 82 دانش آموز 20 ساله را در این ارزیابى 
مورد بررسى قرار دادند. به شرکت کنندگان در این بررسى گفته 

شــد که میزان تمرکز آنان و نه وضعیت بدن شان مورد بررسى 
قرار مى گیرد.

پژوهشــگران با تغییر دادن تنظیمات مربوط به صندلى، جهت 
و نوع نشستن دانشجویان را نیز تغییر مى دادند. پژوهش نشان 
داد کسانى که به صورت عمودى روى صندلى نشسته بودند در 

مقایسه با سایرین تمرکز بیشترى داشتند.
کسانى که به طور عمودى نشسته بودند حال عمومى خود را به 
طور میانگین 3/77 از 5 ذکر کرده بودند در حالى که این میزان 

براى افرادى که با حالت خمیده نشسته بودند 3/43 بوده است.
نتیجه پژوهشــى که پیش تر انجام شــده بود نشــان مى داد 
افرادى کــه به طور عمــودى مى نشــینند احســاس مثبت 
بیشــترى از دیگران دریافت مى کنند و احساس غرور بیشترى 
در مقایســه با افرادى دارند که به صورت خمیده مى نشــینند. 
بررسى هاى دیگر اعتماد به نفس باال را در ارتباط با نوع نشستن

 صحیح مى دانند.
"سارا عواد" یکى از پژوهشگران این بررسى مى گوید:  نشستن 

به حالت عمودى باعث کاهش فشار خون، کاهش ضربان قلب 
و کاهش دماى بدن مى شود.

سال گذشته نیز پژوهشگرى از دانشــگاه اوکلند در نیوزیلند به 
این نتیجه رسیده بود که افراد با حالت ســر متمایل به پایین یا 
نگاه پایین و یا با ثابت نگهداشتن بازو ها هنگام قدم زدن ممکن 
اســت بر ســایرین تاثیر منفى بگذارند. در مقابل، افرادى که با 
نگاه مستقیم رو به جلو و سر باال حرکت مى کنند تاثیر مثبتى بر 

دیگران مى گذارند.

نشستن خبر مى دهد از سر درون!

چرا گاهى تمام بدن ما درد مى کند؟
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بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان

آگهى مزایده بانک صادرات 1400/2
 آگهى مزایده 1400/2 بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد تعداد 24 رقبه از امالك تملیکى و مازاد خود را ازطریق مزایده عمومى به فروش برساند.  متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر به کلیه شعب بانک صادرات مدیریت شعب استان اصفهان مراجعه و به منظور دریافت اسناد مزایده ، 
مطالعه مدارك و بازدید از امالك موردنظرخود ، از روز دوشنبه مورخ 1400/04/07 لغایت روز  شنبه مورخ 1400/04/19 ازساعت 8 صبح لغایت 14 به دایره ساختمان - مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد  ساختمان مرکزى بانک صادرات  مراجعه ویا با شماره تلفنهاى : 03136691090 
و 03136691091 تماس حاصل نمایند و پاکتهاى حاوى پیشنهادات را تا قبل ازساعت 14 مورخ 1400/04/19  فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم ورسید اخذ نمایند . ضمناً تاریخ بازگشائى پاکت ها روز یکشنبه مورخ 1400/04/20 ساعت 11:00 صبح در طبقه هشتم ساختمان صبا به آدرس فوق الذکر مى باشد.

توضیحات وشرایط:
1- مبلغ سپرده شرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى (صرفًا بانک صادرات) ارائه گردد . 2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک ضبط و چک بانکى نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقى 
خواهد ماند . 3- مطالعه مدارك و سوابق مربوط و بازدید از امالك قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان در مزایده ضرورى و الزامى است. 4- بانک در رد و یا قبول یک و یا تمامى پیشنهادات مختار است. 5- کلیه امالك صرفًا با وضع موجود به فروش مى رسد .6- سایر درخواست ها قابل بررسى مى باشد. 
7-  هزینه و پیگیرى امور ادارى کلیه امالك ( شهردارى ، دارائى و ... ) و به ویژه تخلیه امالك متصرف دار بر عهده خریدار مى باشد . 8- هزینه آگهى و کارشناسى ملک بر عهده برنده مى باشد که در هنگام تنظیم مبایعه نامه از ایشان دریافت خواهد شد. 9- درخواست هاى مشروط، منوط و مخدوش قابل بررسى نمى باشد.  

تبصره 1 : در خصوص امالك با شرایط فروش نقدى،  95٪ مبلغ پیشنهادى در هنگام عقد قرارداد و تحویل ملک اخذ و 5٪ باقیمانده در هنگام انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمى دریافت خواهد شد .    
تبصره 2 : چنانچه ملکى به صورت نقد و اقساط به فروش برسد عالوه بر احتساب نرخ سود مصوب بانکى ، 10٪ به مبلغ پایه مزایده نیز اضافه خواهد شد . 

کدتوضیحاتپالك ثبتىاعیانىعرصهسپرده تودیعى جهت شرکت در مزایده مبلغ  پایهآدرسنام محل ردیف
5فروش صرفاً با وضع موجود قولنامه58,370,000,000741,850,000276/9470فلکه قائمیه خیابان قائمیه بعد از یگان ویژه محل سابق شعبه  قائمیه1
4فروش صرفاً با وضع موجود 1129الى82,000,000,000860,000,0001753501132کاشان میدان امام خمینی (ره)  ابتداي خیابان محتشممحل سابق شعبه میدان امام (ره) کاشان 2
4فروش صرفاً با وضع موجود 7,600,000,000380,000,000288372199اردستان روستاي موغار خیابان امام (ره)محل سابق شعبه  موغار3
4فروش صرفاً با وضع موجود 60,800,000,000754,000,00016017113550/33اصفهان  خیابان مدرس چهارراه بابلدشتمحل سابق شعبه بابلدشت 4

حدود 12,800,000,000514,000,000شهرستان لنجان روستاى کرچگان محل سابق شعبه بانک صادرات محل سابق شعبه کرچگان5
4فروش صرفاً با وضع موجود قولنامه عادىحدود 356 225 

298 مترمربع + 194 مترمربع انبار و قدرالسهم268,200,000,0001,791,000,000اصفهان شهرك خانه اصفهان میدان ماه فرخىمحل سابق شعبه خانه اصفهان 6
2فروش صرفاً با وضع موجود 5719-28/5710 پارکینگ و موتورخانه 

2فروش صرفاً با وضع موجود 42,000,000,000660,000,0001021582/3946شهرضامیدان صاحب الزمان خیابان  چهل متريمحل سابق شعبه میدان صاحب الزمان7
6فروش صرفاً با وضع موجود 59,200,000,000746,000,000564/45032/858خیابان امام خمینى (ره) نرسیده به سه راه ملک شهر کوچه 121 پالك سوم زمین خیابان امام خمینى (ره)8

چهارباغ باال کوچه  یحیى خان کوى بهار دومین بن بست  پالك 72 طبقه آپارتمان مسکونى چهارباغ باال 9
6فروش صرفاً با وضع موجود 98/122336/69قدرالسهم36,157,000,000630,785,000اول

6فروش صرفاً با وضع موجود 45/3515190/30744قدرالسهم 26,400,000,000582,000,000خیابان پروین اعتصامى پل سرهنگ ساختمان یاسمن مغازه پل سرهنگ 10

داراى دفترچه قرارداد 88,206,093,884891,030,46974833549کاشان منطقه صنعتى على آباد محل سابق کارخانه مهنا خوراك کاشان 11
واگذارى 

سهم بانک، 2/0569 از 6 سهم 
داراى خط تولید محصوالت 

پروتئینى 
11

5فروش صرفاً با وضع موجود 7,400,000,000370,000,000262/728811/968داران خیابان طالقانى کوچه شهید ربیع پالك 6مسکونى داران 12
5فروش صرفاً با وضع موجود 6,000,000,000300,000,00042/714011/1215داران خیابان طالقانى کوچه شهید ربیع پالك 382 مغازه داران 13

خیابان گلزار خیابان استاد همائى خیابان شهید توانا کوچه قلعه تبرك پالك آپارتمان خیابان گلزار14
4فروش صرفاً با وضع موجود 91/944017/964قدرالسهم3815,170,000,000525,850,000 مجتمع اسکان 

خیابان عالمه امینى شرقى کوچه شهید پرویز آبکار انتهاى بن بست شکوفه زمین نیمه ساز خیابان عالمه امینى15
4فروش صرفاً با وضع موجود 49,100,000,000695,500,000163/7015200/41ساختمان نیمه ساز 

2فروش صرفاً با وضع موجود 90,115,000,000900,575,000174/47311654/1خیابان حکیم نظامی خیابان خاقانی کوچه شهید باغومیان مسکونى خیابان خاقانى 16
5فروش صرفاً با وضع موجود 25/362842/7قدرالسهم7,150,000,000357,500,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجاري کوچه رشتی ها 172842,7
5فروش صرفاً با وضع موجود 41/762842/5قدرالسهم7,520,000,000376,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجاري کوچه رشتی ها 182842,5
5فروش صرفاً با وضع موجود 22/362842/9قدرالسهم4,000,000,000200,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجاري کوچه رشتی ها 192842,9
5فروش صرفاً با وضع موجود 18/892842/10قدرالسهم4,900,000,000245,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجاري کوچه رشتی ها 202842,10
5فروش صرفاً با وضع موجود 18/52842/8قدرالسهم4,800,000,000240,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجاري کوچه رشتی ها 212842,8
5فروش صرفاً با وضع موجود 37/882842/6قدرالسهم10,300,000,000501,500,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحتجارى کوچه رشتی ها 2842,6 22
5فروش صرفاً با وضع موجود 80/012842/12قدرالسهم8,900,000,000445,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحدفتر کار کوچه رشتی ها 232842,12
5فروش صرفاً با وضع موجود 69/22842/11قدرالسهم8,200,000,000410,000,000چهارباغ پایین کوچه رشتى ها کوچه معلم روبروى مسجد الزهرا پاساژ مسیحدفتر کار کوچه رشتی ها 242842,11

نوبت دوم

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه معاون مالى و پشــتیبانى این مجموعه، در 
نشستى صمیمانه با مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان اصفهان 

دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان،اسماعیل قربانى مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان در این دیدار بر همکارى دو جانبه بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
مخابرات استان در جهت خدمت رسانى بهتر به هم استانى هاى عزیز و همچنین ارائه 

تسهیالت بانکى به همکاران مخابراتى تاکید کرد.
رضا اسفندیارى مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان نیز با تشریح 
اقدامات این مجموعه در سطح استان، از آمادگى مجموعه متبوع خود براى مذاکرات 
کاربردى در راستاى هم افزایى جهت توسعه همکارى هاى بین مجموعه اى خبر داد.

دیدار مدیر مخابرات
 با مدیر شعب بانک مهر ایران 

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه درخصوص اینکه چه 
انتظارى از دولت آینده براى بخش صنعت مى رود اظهار 
کرد: امیدواریم ثبات به بازارها بازگردد و سیاســت هایى 
اتخاذ شــود که بتوان براى 4 ســال براســاس آن ها 

برنامه ریزى کرد.
رضا یزدخواســتى افزود: امید مــى رود در دولت آینده 
سیاست هایى اتخاذ شــود که منجر به ثبات در صنعت 
و بازار گردد. از طرفى نمى توان گفت صرف یکدســت 
شدن همه ارگان ها منجر به ثبات شود، بلکه در اولویت 
قرار گرفتن سیاست هاى مسئوالن براى تنظیم و ایجاد 

ثبات در بازار است که مى تواند در اولویت نخست باشد یا 
اولویت ثانویه.

یزدخواستى ادامه داد: انتظارات ما از دولت و وزارت صمت 
در آینده این است که نگاه جامع و کاملى به کل زنجیره 
فوالد، بازار فوالد، تولید محصوالت زنجیره فوالد، بازار 
داخلى و صادرات داشته باشند و یک چشم انداز پنج ساله 
براى آن تعریف کنند؛ به گونه اى کــه صادرات کاالى 
ایرانى کامال رقابتى و براى کشــور ارزآور باشد. در واقع 
الزم است نگاه به این زنجیره از حالت بخشى و جزیره اى 
دور شود و مالك آن نگاه کارشناسى و اقتصادى باشد، 

(نه اینکه افزایش انتقال سود از یک بخش به بخش دیگر 
زنجیره و یا افزایش قیمت هــا در زنجیره رخ دهد) تا در 
نهایت شــاهد تغییرات مثبت باشیم؛ در غیر این صورت 

شرایط تغییرى نخواهد کرد.
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در واقع 
الزم است متولیان وزارت صمت از ابتدا تا انتهاى زنجیره 
فوالد را بررسى کنند و براى آن برنامه ریزى داشته باشند 
تا خروجى این صنایع، تولید محصوالتى باشــد که بازار 
کشور را رقابتى مى کند و قابلیت عرضه آن در بازار جهانى 

وجود دارد و براى کشور ارزآور است.

دولت جدید نگاه جامع به زنجیره فوالد داشته باشد

درگذشت همکار عزیزمان سید مصطفى روح االمین را به اهالى فرهنگ 
استان تسلیت عرض مى نماییم.

 اینک مردى از میان ما به سوى عالم ابدیت پرکشیده که عمرى در کسوت 
خدمت صادقانه و خاضعانه به همشهریان در کمال مردمدارى و عزت و تالش 
فراوان همواره با دغدغه هاى دلسوزانه مى کوشید براى اصحاب فرهنگ، 

متواضعانه وخالصانه گره گشایى نماید.
درستکارى، نیت پاك، مردم دارى، صداقت ،تجربه و تخصص بخشى کوچک 

از خصایص آن عزیز سفر کرده است.
زحمات و خدمات ایشان هرگز از لوح ضمیر همکاران و اصحاب فرهنگ 
باالخص حوزه چاپ کمرنگ نخواهد شد. انشاا... جنت برین و هم نشینى با 

اولیاءا... در انتظارشان خواهد بود. 
از خداوند منان صبر و سالمت براى بازماندگان و مغفرت و آمرزش براى آن 

عزیز مسئلت داریم. 

بازگشت همه به سوى اوست

مدیرکل و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 

فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روز شنبه به تاریخ 1400/4/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/4/20

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
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