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غذا را چند بار باید جوید؟افزایش آبرسانى سیار در اصفهانرضا صادقى و خانواده اش به کرونا مبتال شدندپراستفاده ترین متن فارسى در جهان را بشناسید  خداحافظى گالیه آمیز آذرى از فوالد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا غذاهاى تند 
منجر به مرگ

مى شود؟

چرا طرح احیاى حوضه زاینده رود اجرا نشد؟
3

اگر تا به حال فلفل دلمه اى را با دست گرفته اید سپس چشم 
خود را لمس کرده اید، مى دانید که استفاده از غذا هاى تند 

مى تواند آسیب رسان باشد. این درد و سوزش مى تواند 
با چندین بار شستشو از بین رود، در این مطلب به این 

موضوع مى پردازیم که آیا خوردن...

جزئیات تعطیالت کرونایى در اصفهانجزئیات تعطیالت کرونایى در اصفهان
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا تشریح کرد؛سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا تشریح کرد؛

3

استاندار اسبق اصفهان پاسخ مى دهد

پایان همکارى شهباززاده  با سپاهان
 سجاد شهباززاده، مهاجم سه فصل اخیر ســپاهان و آقاى گل لیگ 

بیستم دیگر قصد ادامه همکارى با طالیى پوشان را ندارد. 
شهباززاده پیج رسمى باشگاه سپاهان در اینستاگرام را آنفالو و قلب زرد 
را نیز از بیو پیج خود پاك کرد. صفحه باشــگاه سپاهان نیز در اقدامى 
متقابل، پیج سجاد شــهباززاده را آنفالو کرد تا به این شکل طرفین از 

قطع همکارى با یکدیگر خبر دهند...
3

7

در صفحه 5 بخوانید

براى احیاى میراث 
اصفهان باید حساب 
جداگانه باز شود 

تداوم خاموشى ها در اصفهان تا شهریور
3

مطالبه صداقت   از شوراى شهر
وضعیــت انتخاب شــهردار اصفهــان به صورت 
تقریبى در همان مسیرى قرار دارد که هفته گذشته 
پیش بینى کرده بودیــم. «محمدعلى احمدى»، 
«علیرضــا صلواتــى»، «علیرضــا قارى قرآن»، 
«على قاســم  زاده» و «رضا مختارى» راه یافتگان 
شوراى شهر به مرحله بعدى ماراتن انتخاب شهردار 
براى اصفهان هستند که طى یک یا دو گام دیگر 

نهایى خواهد شد.
تحلیل ارائه شــده قبلى همچنان بــه قوت خود 
باقى اســت و به احتمال قوى گزینه اصلى از بین 
«قاسم زاده»، «احمدى» و «قارى قرآن» انتخاب 
خواهد شد و اگر تغییر خاصى در رایزنى هاى پشت 
پرده صورت نگیرد، شانس انتخاب افراد نیز به ترتیب 
مذکور است. این شرایط در حالى است که سخنگو 
و همچنین رئیس شوراى شهر اصفهان، همچنان 

تأکید دارند که رسیدن به 5 گزینه فعلى حاصل یک 
«فرآیند» است.

در مسیر اجراى همین «فرآیند» بوده است که هفته 
گذشته یازده کاندیداى حاضر در این رقابت عالوه بر 
رزومه کارى و برنامه خود براى مدیریت شهر، مجبور 
شدند به ده سئوال مطرح شده از سوى شوراى شهر 
نیز به صورت کتبى پاســخ بدهند. رویه اى جدید 
که در فضاى مجازى با عبــارت «امتحان کتبى از 

کاندیداهاى شهردارى» به سخره گرفته شد. 
در شرایطى که بسیارى اعتقاد دارند انتخاب شهردار 
براى اصفهان در مسیرى کامًال مهندسى شده در 
رایزنى هاى پشــت پرده در جریان است و نتیجه 
آن نیز حاصل تصمیمات قبلــى در خارج از صحن 

شوراست، باید پرسید که...
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى

آگهى احداث پست 400 کیلو ولت امیر کبیر واقع در محمود آباد-دهستان برخوار
شرکت برق منطقه اى اصفهان قصد تملک یک قطعه زمین به مساحت حدود 8هکتار متر مربع جهت احداث پست 400 کیلو ولت امیر کبیر را طبق کروکى و مختصات ارائه شده به آدرس اصفهان-محمود آباد-دهستان برخوار-

بخش شانزده اصفهان در دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه مالکین و صاحبان حقوق اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى برنامه هاى عمومى عمرانى و نظامى 
دولت1358/11/27 معطوف مى دارد.ضرورى است مالکین و صاحبان حقوق جهت دریافت حق و حقوق خود و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت 

برق منطقه اى واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770(دفتر حقوقى)تماس حاصل نمایند.بدیهى است پس از مهلت مذکور وفق الیحه قانونى مذکور اقدام خواهد شد.

م الف: 1177841روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان

حمایت مدیران 
مسئول روزنامه هاى 

اصفهان از وزیر 
پیشنهادى

ارشاد

تارتار به دنبال 
مدافع راست 

محبوبش براى 
ذوب آهن

علیرضا افتخارى 
مدرك درجه 

یک هنرى 
گرفت

کاظم هژیرآزاد :

به هیچ نقشىبه هیچ نقشى
 نه نمى گویم  نه نمى گویم 
تا زندگى ام تا زندگى ام 

بچرخد!بچرخد!
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بعضى از شرکت ها و ســامانه هاى رزرواســیون آنالین 
گردشگرى در اروپا به تازگى عربستان را به فهرست تورها و 
مقاصد سفر اضافه کرده اند، درحالى که دیگر اثرى از تورهاى 
ایران نیست. پس از برجام، ایران از پرفروش ترین برنامه هاى 
سفر برخى از این شرکت هاى توریستى در اروپا بوده است.  
با توجه به وضعیت نامعلوم امنیت بهداشتى و واکسیناسیون 
کرونا در کشور، بسیارى از کشــورها فعًال سفر به ایران را 
مسکوت گذاشته اند. این درحالى است که کشورهاى دیگر 
در منطقه خاورمیانه از جمله ترکیه، امارات و عربستان به 
عنوان رقیب جدى، تبلیغات فشرده و گسترده اى را حتى در 
دوران همه گیرى کرونا براى جذب گردشگران انجام داده 

و برنامه ریزى خود را براى ازسرگیرى سفرهاى بین المللى 
در آینده نیز مشــخص کرده اند. عربستان به عنوان رقیب 
تازه نفس در خاورمیانه، با واکسیناسیون بیش از 30 درصد 
جمعیت کشورش و همچنین کنترل میزان ابتال به ویروس 
کرونا، از اول ماه آگوست (حدود دو هفته پیش) مرزهایش را 
به روى مسافران و گردشگران واکسینه شده باز کرده و حاال 
تورهاى ماجراجویانه این کشور مرموز از نگاه گردشگران، 
روى تابلــو تبلیغات آژانس هاى توریســتى اروپا و آمریکا 
نشسته است. عربستان از اواسط سال 1398، زمانى که تابو 
محدودیت ویزا را براى گردشگران خارجى برداشت، خود را 

به عنوان رقیب جدى در خاورمیانه مطرح کرد. 

مرتضى رضوان فر، شعر عاشــورایى محتشم کاشانى را 
«پراستفاده ترین متن فارسى در جهان» عنوان  مى کند و 
مى گوید: شعر محتشم در وصف عاشورا فراوان ترین متن 
فارسى است که از شرق آسیا تا شرق آفریقا مستند کرده ام.
این پژوهشــگر و عضو هیئت علمى پژوهشگاه میراث 
فرهنگى که به تهیه شناسنامه براى کتیبه هاى فارسى در 
جهان مشغول است، گفت: اولین بار در مسجد شاه عباس 
صفوى در شهر دربند داغستان روسیه (شهرى که خسرو 
انوشــیروان و پدرش قباد ساســانى به عنوان بام تمدن 
ساسانى ســاخته اند) مرثیه محتشم را در حاشیه محراب 
دیدم، بعد در برمه یا همان میانمار در شرق آسیا، کاظمین 

عراق، زنگبار و دارالسالم در تانزانیا و بندر مومباسا در کنیا. 
باید بگویم شعر محتشــم در وصف عاشورا فراوان ترین 
متن فارسى اســت که من از شرق آســیا تا شرق آفریقا 

مستند کرده ام. 
او درباره دالیل فراوانى ترجیع بند محتشم در این گستره 
جغرافیایى بیان کرد: به نظرم یکــى از دالیلش قدرت 
و استحکام ساختار این شعر اســت چون شاعران نام آور 
بسیارى مرثیه سرایى کرده اند اما این مقدار تأثیرگذار نبوده 
اســت. دوم اینکه به قول مرحوم جابر عناصرى حضور 
جنبه هاى نمایشى و صحنه پردازى قدرتمند در این شعر 

باعث اثربخشى و ماندگارى آن شده است. 

عربستان 
جاى ایران را گرفت!

پراستفاده ترین متن فارسى
در جهان را بشناسید 

مجرى شبکه 3 توبیخ شد
مجــرى برنامــه تلویزیونــى    فارس|
«طبیب» بــه خاطر اظهارات اخیــرش در این 
برنامه که با واکنش هاى بســیارى مواجه شد، 
از سوى مدیر شبکه 3 سیما توبیخ شد. در همین 
رابطه روابط عمومى گروه اجتماعى شبکه 3 سیما 
اعالم کرد: پیمان طالبى در این برنامه، نتوانست 
بر احساسات شخصى و عقاید فردى خود غلبه 
کند و خارج از چارچوب حرفه اى به بیان مطالبى 
پرداخت که به توبیخ نامبردگان توسط مدیر شبکه 
منجر شد. طالبى در این قسمت از برنامه خطاب 
به مسئوالن حوزه درمان گفته بود دست از وعده 

دادن برداشته و یک هفته چیزى نگویند.

سرو گوشت کوسه!
یک کافه رستوران در کرمانشاه،    فارس|
به تازگى جهت جذب مشــترى اقدام به فروش 
هشت پا، گوشت کوسه، خرچنگ و صدف کرده و 
با تبلیغات گسترده درحال معرفى این محصوالت 
است. برخى از فودبالگرهاى اینستاگرامى نیز به 

بررسى و طعم و مزه این دو غذا مشغول شده اند.

عجیب ترین روز 
بهشت زهرا(س)

جمعــه 22 مردادمــاه 1400    فارس|
عجیب ترین روز بهشت زهرا(س) تهران بود و 
رکورد متوفیان پایتخت شکسته شد.  فوتى هاى 
کرونا جمعه 216 نفر بود و در مجموع با تعداد کل 
فوتى ها، آمار متوفیان 390 نفر ثبت شد که در 
طول 51 سال حیات بهشت زهرا(س)  بى سابقه 

بوده است.

مورد عجیب «سگ کشى»
بــا درگذشــت علــى    سینماروزان|
ســلیمانى، یکى دیگر از بازیگران نوآر ماندگار 
«سگ کشى» اثر بهرام بیضایى، جمع بازیگران 
مرحوم این فیلم به عدد 8 رســید. ایفاى نقش 
سلیمانى در قامت پیشکار حاجى نقدى در «سگ 
کشى» ازجمله نقش هاى کوتاه و خاطره انگیزش 
بود. مرگ ســلیمانى، او را کنار دیگر بازیگران 
مرحوم این فیلم و ازجمله جمشید الیق، جعفر 
بزرگى، محســن قاضى مرادى، کاظم افرندنیا، 
محمود بنفشه خواه، باقر صحرارودى و کامران 

باختر قرار داد.

قمه کشى 
بر سر تخت خالى!

ویدیویــى از درگیــرى در    برترین ها|
بیمارستان شهرســتان دورود استان لرستان در 
فضاى مجازى منتشر شده است. در فیلم مذکور 
عده اى با در دست گرفتن قمه در این بیمارستان با 
عده اى دیگر اقدام به ایجاد درگیرى کردند. گویا 
علت درگیرى نبود تخت خالى براى یک بیمار 
بوده است! در فیلم نشان داده مى شود تعدادى 
از کسانى که درگیر هســتند در اثر اصابت قمه 
خون آلود شده اند و روى زمین هم خون ریخته 
است. هنوز اطالعات دقیقى از زمان وقوع این 
حادثه و دستگیرى افراد خاطى منتشر نشده است.

و ما هنوز اولیم!
براســاس آمارهاى    نود اقتصادى|
ارائه شده از ســوى مرکز آمار ترکیه، طى نیمه 
اول سال 2021 خارجى ها 20 هزار و 746 خانه در 
این کشور خریدارى کرده اند که نسبت به مقدار 
مدت مشابه سال گذشته رشــد 44 درصدى را 
نشان مى دهد. ایرانى ها با خرید 3070 خانه در 
رتبه اول بین همه کشــورها قرار دارند. پس از 
ایران عراقى ها و روس ها قــرار دارند. قابل ذکر 
است خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانى ها در 
نیمه اول امسال رشد 17 درصدى نسبت به سال 

گذشته داشته است.

عزادارى 
بدون حضور جمعیت 

به مناسبت فرارســیدن ایام سوگوارى    ایرنا|
سید و ســاالر شــهیدان حضرت اباعبدا... الحسین 
(علیه الســالم)، مراســم عزادارى در حسینیه امام 
خمینى(ره) و در حضور رهبر انقالب اسالمى برگزار 
مى شود. امسال نیز به علت شــیوع بیمارى و تأکید 
رهبر انقالب به رعایت دستورالعمل هاى ستاد ملى 
کرونا، مراســم مطابق سال گذشــته بدون حضور 
جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و مداح برگزار 
مى شود. این مراسم به مدت شش شب از شب هفتم 
تا شب دوازدهم محرم الحرام (یک شنبه 24 مرداد 
تا جمعه 29 مــرداد) برگزار و مشــروح برنامه هاى 
سخنرانى و عزادارى هر شــب از رسانه ملى پخش 

مى شود.

من فامیلشان نیستم!
وزیر پیشنهادى آموزش و     روزنامه ایران |
پرورش تأکید کرده که هیچ نسبتى با خانواده آقایان 
رئیسى و علم الهدى ندارد. حسین باغ گلى گفت: اگر 
براى خود و خانواده ام مستندى به وجود آید که بابت 
همه مشــورت ها در مــدارس غیردولتى یک ریال 
دستمزد داشته باشم همینجا اســتعفا خواهم کرد. 
باغ گلى ادامه داد: بنده هیچ نسبتى جز برادر دینى با 
آقاى رئیسى ندارم و حتى دانشجوى خانم علم الهدى 
هم نبوده ام و آشــنایى من با ایشان در یک همایش 

علمى بوده است.

حرف آخر را 
ما مى زنیم

محمدباقر قالیباف با اعالم وصول نامه    ایلنا|
رئیس جمهور مبنى بر ارائه لیست کابینه پیشنهادى 
دولت ســیزدهم گفت:  رئیس جمهور مسئولیت کار 
اجرایى کشور و پیشبرد کارها را بر عهده دارند، البته 
این حرف ما به این معنا نیســت کــه هر چه رئیس 
جمهور ارائه دادند مجلس رأى اعتمــاد بدهند . در 
اینکه حرف آخر را مجلــس در رأى اعتماد مى زند 
هیچ شکى نیســت اما این حق را بدهیم که ایشان 
مى خواهــد با این تیــم کار را پیش ببــرد و مالك 
مجلس باید پاسخگویى، کارآمدى و اسناد باالدستى 

باشد.

روح کابینه احمدى نژاد 
در کابینه رئیسى

مســیح مهاجــرى در روزنامــه    انتخاب|
«جمهورى اســالمى» خطاب به حجت االســالم 
و المســلمین رئیسى نوشــت: در فهرست اعضاى 
دولت پیشــنهادى خود تجدیدنظر کنیــد. در میان 
افراد پیشنهادى شما کســانى وجود دارند که هیچ 
تناسبى با وزارتخانه مورد نظر ندارند و ابواب جمعى 
آن وزارتخانه نیز از صدر تا ذیل، اهلیت آنها را قبول 
ندارند. بعضى دیگر از افراد پیشنهادى شما اتهاماتى 
دارند که وجود آن اتهامات بــراى دور ماندن آنها از 
ساحت دولت کافى است. بعضى از این افراد سهمیه 
بعضى احزاب افراطى هســتند و طبعًا خواسته هاى 
آنها را دنبال خواهند کرد. افرادى نیز از بقایاى جریان 
احمدى نژادى در فهرست شما حضور دارند که وجود 
آنها موجب شده منتقدین بگویند روح این جریان در 

کابینه پیشنهادى شما دمیده شده است.

ارسال واکسن به ونزوئال؟
معاون فنى گمــرك ایران در     خبر آنالین |
خصوص فیلم منتشر شده در فضاى مجازى درباره 
ارسال واکســن چینى از ایران به ونزوئال بیان کرد: 
مبدأ این کاالى ترانزیتى، چین و مقصد آن کاراکاس 
ونزوئال بوده و در ایران فقط هواپیما عوض کرده و 
انتقال غیرمستقیم از یک هواپیما به یک هواپیماى 
دیگر شــده اســت. مهرداد جمال ارونقى افزود: به 
دلیل اینکه تا پرواز بعدى شرایط دمایى تغییر نکند، 
کاال در ســردخانه نگهدارى مى شــود و براى این 
منظور جایى که فیلم گرفته شــده محوطه حوزه 2 

است.

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
چرا شوراى شهر با تحمیل این «فرآیند» طوالنى، شهر 
را معلق نگه داشته و رشته کار را به سرپرستى سپرده اند 
که براى خود اجازه هیچگونه کنش و تغییر و اصالحى 

قائل نیست.
روال طبیعى ماجرا نیز همیشه همین بوده است و به 
سرپرست شهردارى که عمدتاً مدیر امور مالى این ساختار 
بوده، تنها به چشم مدیر دوران گذار دیده مى شود تا موارد 
مالى شهردارى دچار نقصان نشود و در چنین شرایطى 
شهر را باید رها شده در بى سر و سامانى مفرط تلقى نمود. 
به خصوص در وضعیت فعلى که اصفهان، مدیریتى به 

شدت ضعیف را طى یک دوره 4 ساله سپرى کرده است.
اگر طیف مؤثر شوراى شهر تمایل دارد گزینه هاى خود 
یعنى «قاسم زاده» یا «احمدى» را به مدیریت شهردارى 
برساند، باید رودربایستى را کنار گذاشته و خیلى صریح 
و شفاف بر سر این موضوع به صورت مستقیم با سایر 
اعضاى شورا وارد بحث و تعامل و بده بستان شود تا در 
سریع ترین زمان ممکن شهر را از بالتکلیفى خارج کند 
وگرنه تأکید بر طى طریق از مسیر «فرآیند» جارى، تنها 

شهر و مردم آن را متضرر مى کند.
اتفاقًا دو گزینه فوق الذکر از افراد خوش وجهه و باتجربه 
اصفهان هستند و در توانمندى آنان در مدیریت شهر 
نمى توان تردید داشت. به خصوص دکتر «على قاسم زاده» 
که با جوانگرایى و نگرش فرهنگى خود به مدیریت شهر از 
محبوبیت ویژه اى نیز در بین کارکنان شهردارى برخوردار 
بوده و تعامل مستمر او با اقشار مختلف مردم، مى تواند 

موفقیت وى را تضمین کند. 
شوراى شهر باید بداند که تعلل در تصمیم گیرى باعث 
افزایش حرف و حدیث ها در بین مردم و فضاى مجازى 
مى شود. همانگونه که روش امتحان گرفتن از کاندیداها و 
بررسى سوابق و برنامه هاى آنها در مرحله یازده نفرى به 
شایعات مختلف دامن زد و بسیارى را به این اعتقاد رساند 
که تمام اقداماتى که تحت عنوان «فرآیند» از آن نام برده 
مى شود، یک «بازى» صرف بیشتر نیست و در نتیجه 

نهایى، تغییرى ایجاد نمى شود.
در این میان، اگر تمام شوراى شهر نسبت به طى این 
روال رضایت دارند، به عدم جسارتشان در رایزنى و بحث 
و جدل رو در رو تعبیر مى شود و اگر تنها یک گروه از اعضا، 
«فرآیند» جارى را به دیگران تحمیل کرده اند تا به گزینه 
مطلوب خود دست یابند، باید آن را بر بى صداقتى شان 
تفسیر کرد؛ وگرنه وقتى از کاندیداها برنامه و رزومه و پاسخ 
کتبى دریافت مى شود، نباید با رأى پنهان به نتیجه رسید 
و گزینش پنج نفر از میان یازده نفر باید عینى و شفاف بوده 
و از رتبه بندى کاندیداها در بررسى برنامه ها حاصل شود. 
االن بسیارى مى دانند که یکى از کاندیداها در پاسخ به 

سئواالت شوراى شهر تنها چند کلمه و یا یکى دو جمله 
نوشته است و در پایان، برتر از افرادى شناخته شده که 
به صورت مشروح پاسخگو بوده اند و همین نقیصه، 
ضربه اى مهلک به نهاد شوراى شهر است که مى خواهد 

براى 4 سال شهردارى اصفهان را هدایت کند. 
یکى از اصول موفقیت در حوزه مدیریت شهرى، رعایت 
«صداقت» همراه با «شفافیت» در اقدامات است و اگر 
شوراى ششم از همین ابتدا بخواهد این موضوع را نقض 
کند، بنیانگذار بنایى تلقى مى شود که تا ثریا به صورت کج 

و معوج قد مى کشد.
شورایى که معتقد است معیارهاى انتخاب شهردار را از بین 
نظرات مردمى و مصداق هاى نهایى را نیز از بین نظرات 
نخبگان احصا نموده است، هم اکنون در برابر مطالبه گرى 
برخى فعاالن فضاى مجازى قرار گرفته که انتشار پاسخنامه، 
سوابق اجرایى و برنامه هاى یازده کاندیداى نهایى را خواستار 
شده اند و اگر شوراى شهر نتواند به این مطالبه پاسخ بدهد، 
شایعات جارى مبنى بر صورى بودن تمام مراحل «فرآیند» 

مورد نظر خود را تأیید کرده است.
سنجش میزان صداقت و شفافیت شوراى شهر وقتى 
شکل جدى ترى به خود گرفت که آخرین مهلت ارسال 
پاسخنامه و برنامه ها 17 مرداد اعالم شده بود و پیش از 
ظهر 21 مرداد نیز اسامى 5 کاندیداى نهایى اعالم شد. 
منتقدان صداقت رفتارى شوراى شهر اعتقاد دارند که 
مطالعه نوشتار ارسالى از سوى یازده نفر که قاعدتًا باید 

محتوایى سنگین و علمى بوده باشد، طى 3 روز تقریبًا 
غیرممکن به نظر مى رسد، دیگر چه رسد به بحث و 
بررسى، تحلیل و مقایسه آنها با یکدیگر و بر همین 
اساس اتکا به «فرآیندمدارى» را نمى توان جدى گرفت 
و پوششى بر منش محفلى و تشکیالتى برخى از اعضاى 

شورا تلقى مى شود.   
از سوى دیگر اتخاذ یک روش خاص را وقتى مى توان 
تحت عنوان «فرآیند» مطرح نمود که آغاز و پایان و 
تمام مراحل آن با زمانبندى دقیق، در همان ابتداى کار 
مشخص و اعالم عمومى شده باشد؛ ولى روال فعلى 
شوراى شهر که هیچکدام از ابعاد آن اعم از زمانبندى 
مراحل و تعداد کاندیداهاى راه یافته به دور بعدى از ابتدا 
تاکنون مشخص نشده و هر چند روز یک بار، مردم شهر 
با تصمیمات حاصل از یک جلسه شوراى شهر سورپرایز 
مى شوند را نمى توان مصداق عینى «فرآیند»ى دانست 
که سعى در القاى آن مى شود. به خصوص وقتى که براى 
این «قصه»، پایان باز نیز در نظر گرفته مى شود. چنانکه 
«على صالحى»، سخنگوى شوراى شهر گفته است: 
«اگر شرایطى به وجود آید که فردى ظرفیت و توانایى 
و الزامات قانونى را به صورت ویژه داشته باشد،... ممکن 
است به لیست گزینه هاى شهردار اصفهان اضافه شود.»

این عبارت در نهاد خود حکایت از آن دارد که احتمال دارد 
در دقیقه نود، یک نفر به زیر میز بازى زده و با ایجاد اجماع 
نسبى، کاندیداى جدیدى را که در تغییر و تحوالت دولتى 

به بیرون از گود رانده شده، به یک باره «کشف» نموده 
و به میدان شوراى شهر بکشاند و طبیعتًا دیگر اعضا نیز 
فرصت معرفى «کشف»هاى دیگر را خواهند داشت و 

دوباره روز از نو و «فرآیند» از نو! 
برخى وقوع اتفاقات دقیقه نودى را به صورت خاص 
براى شرایطى ذکر مى کنند که دو گزینه نهایى 
«فرآیندمداران» شوراى شهر؛ یعنى «على قاسم زاده» 
و «محمدعلى احمدى»، به دالیل متعدد اعم از شرایط 
بازنشستگى، عدم تطابق مدرك تحصیلى یا عدم توفیق در 
جلب رأى اکثریت، شانس انتخاب شدن به عنوان شهردار 

اصفهان را از دست بدهند.
با این توصیف، اصفهان و شهروندان آن هستند که 
بیشترین لطمه را از این «فرآیند» نامشخص، بى انتها، 
بدون برنامه و بارى به هر جهتى متحمل شده و آسیب 
بى سر و سامانى را بر دوش مى کشند. اگرچه مدیریت 
شهر به سرپرست واگذار شده و امور شهردارى نیز سپرى 
مى شود ولى شهردارى هاى مناطق و سازمان هاى تابعه 
شهردارى در حال شروع و یا تداوم اجراى پروژه هایى 
هستند که نه تنها مفید به حال اصفهان نیستند، بلکه 
ممکن است لطمات مالى و اجرایى فراوانى را به طول 
و عرض و ارتفاع شهر وارد کنند. در حالى که با اندکى 
جسارت، صداقت و شفافیت، مى توان در سریع ترین 
زمان ممکن از مهلکه موجود رهایى یافت و به افق پویایى 

و شکوفایى رسید.

مطالبه صداقت  از شوراى شهر

بعد از حضور بى  سر و صداى  یکى از سریال هاى ماندگار 
تلویزیون، این بار خبر از سینمایى شدن «مختارنامه» در 

شبکه آى فیلم به گوش مى رسد.
«مختارنامــه» بعد از چند ســال بازپخش، بــاز هم با 
گونه هاى مختلف دیگر سریال تلویزیون شد. ابتدا خبرى 
از پخش این سریال به گوش نرسید و فقط برون مرزى 
صداوســیما اعالم کرد که براى پخش به شبکه الکوثر 

رفته است.
این مجموعه تلویزیونى بدون اطالع رســانى و بى سر و 
صدا شب اول محرم، از شبکه قرآن و معارف سیما روى 

آنتن رفت و حاال خبر از پخش با شکل و شمایلى خاص در 
شبکه  آى فیلم مى آید.

اما در این میان همیشه براى پخِش دوباره «مختارنامه» 
از سیما، گروهى حرف و حدیث هایى را در فضاى مجازى 
ایجاد مى کردند. بخشى از آن به شوخى و بخشى از آن به 

جدّى نقدهایى را در این حوزه داشتند.  
تلویزیون عالوه بر شبکه قرآن و معارف سیما، منتخبى 
از «مختارنامه» را در قالب چهار قسمت فیلم سینمایى در 
روزهاى سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه از شبکه 

آى فیلم پخش خواهد کرد. 

بر اساس تصمیم ســتاد ملى مقابله با کرونا و در جهت 
مدیریت خیز پنجم بیمارى در کشور، از روز دوشنبه 25 

مرداد تا شنبه 30 مرداد ماه تعطیل اعالم شد.
علیرضا رئیسى، سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا در 
این زمینه گفت: از روز یک شنبه (امروز) ساعت 12 منع 
تردد یا به عبارتى دیگر ممنوعیت تردد اعمال خواهد شد 
و نباید ترددى صورت گیرد؛ به جز موارد اســتثنا مانند 
آمبوالنس ها و کامیون حمل غذا و غیــره.  منع تردد تا 
صبح شنبه دو هفته آینده (آخر وقت جمعه پنجم شهریور) 
اعمال خواهد شد. این منع تردد سراسرى و بین استانى 

خواهد بود.
رئیسى ادامه داد: از روز دوشنبه 25 مردادماه تا پایان روز 
کارى شنبه هفته آینده (30 مردادماه) همه ادارات به جز 
مشاغل ضرورى مانند ادارات برق، آب، اورژانس، نیروى 
انتظامى و... تعطیل خواهند بود. تعطیلى ادارات شــامل 
بانک ها، اصناف، ادارات و... است و تنها اصناف ضرورى 

در گروه شغلى یک فعال خواهند بود.
سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا تأکید کرد: در رعایت 
پروتکل ها نیز سختگیرى خواهد شد و مماشاتى صورت 

نخواهد گرفت.

مدیران مسئول روزنامه هاى اصفهان در نامه اى خطاب به نمایندگان خانه 
ملت از انتخاب دکتر محمدمهدى اسماعیلى، وزیر پیشنهادى فرهنگ و ارشاد 

اسالمى توسط رئیس جمهور اعالم حمایت کردند.
متن این نامه بدین شرح است: 

نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمى
سالم علیکم

اکنون در آستانه تشکیل دولت جدید و معرفى دکتر محمدمهدى اسماعیلى 
به منظور تصدى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، این انتخاب را زمینه اى براى 
تحول روبه جلو و پرشتاب در زمینه هاى گوناگون حوزه فرهنگ، هنر و رسانه 
دانسته و امیدواریم با رأى حداکثرى، این وزارتخانه در جایگاهى قرار گیرد که 

با بیشترین آراء موافق، پیشران ورود کشور به قرن جدید باشد.
جایگاه علمى، تحقیقاتى و دانشــگاهى همچنین تجربه مدیریتى، اجرایى 
و چند ساحتى دکتر اســماعیلى در زمینه هاى گوناگون، سوابق ارزشمند که 
بخش زیادى از آن در دوره جوانى به بار نشســته اســت، همچنین وسعت 

نظر و روحیــه تعامل و همکارى بــا طیف هاى گوناگون بــه عنوان الزمه 
حضور و اثرگذارى در حوزه متکثر فرهنگ، هنر و رســانه همچنین ارتباط و 
مفاهمه با اصحاب شریف این حوزه، در سوابق ایشان به خوبى قابل مشاهده 

است.

براین اساس ما مدیران مسئول روزنامه هاى اســتان اصفهان ضمن اعالم 
حمایت از گزینه انتخابى رئیس جمهور محترم براى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، امیدواریم رأى قاطع و حداکثرى نمایندگان محترم مجلس، زمینه 
بازگشــت دوباره این وزارتخانه مهم به جایگاه اصلى خود را فراهم نموده و 
بار دیگر در راســتاى اهداف عالیه توسعه فرهنگى کمک حال دولت جدید و 

مردمى باشد.
رضا محزونیه مدیرمســئول روزنامه هاى نســل فردا و اخبار اصفهان، امیر 
اکبرى مدیرمسئول روزنامه هاى اصفهان امروز و رویداد امروز، ایرج ناظمى 
مدیرمسئول روزنامه نصف جهان، ناصر بهروان مدیرمسئول روزنامه عصر 
اصفهان، بابک ایران پور مدیرمســئول روزنامه سیماى شهر، رضا صالحى 
مدیرمسئول روزنامه یاقوت وطن،  احمد طبقچى صاحب امتیاز روزنامه یاقوت 
وطن و عصر اصفهان، مظفر حاجیان مدیرمسئول روزنامه کیمیاى وطن، سید 
حسین ساداتى نژاد مدیرمســئول روزنامه سراج، هادى دریس مدیرمسئول 

روزنامه اقتصاد آینده، بهمن زین الدین مدیرمسئول روزنامه زاینده رود.

جزئیات تعطیلى ادارات و اصناف از 25 تا 30 مرداد حضور سرزده و خاص «مختارنامه» در آى فیلم!

حمایت مدیران مسئول روزنامه هاى اصفهان از وزیر پیشنهادى ارشاد
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وضعیت ثبت نام در مدارس 
علیرضـا محمـودى رئیـس اداره ارزیابـى عملکـرد و 
پاسـخگویى بـه شـکایات اداره کل آمـوزش و پرورش 
اصفهان بـا بیان اینکـه اولویت ثبت نام مـدارس دانش 
آموزان محل سکونت منطقه است، افزود: براى ثبت نام 
مدرسه دانش آموز در منطقه هایى غیر از محل سکونت 
منع قانونى ندارد، اما اولویت با دانش آموز محدوده مدرسه 
است و وقتى همه دانش آموزان محدوده ثبت نام کردند 
در صورت خالى ماندن ظرفیـت مدیر آن را با دانش آموز 

خارج محدوده پر مى کند. 

نصب طرح هاى ویژه محرم 
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان از نصب طرح هاى 
ویژه ماه محرم در گالرى شـهرى خبر داد. احمد رضایى 
اظهار داشـت: همزمان با آغاز ماه محـرم، طرح هایى با 
موضوعات مربوط به برگزارى آیین و مناسک ماه محرم 
در تصویرها و اشاره به عظمت و بزرگى ساالر شهیدان در 

شعارها در 300 تابلوى گالرى شهرى به نمایش درآمد.

ساماندهى خیابان سپاه 
ساماندهى خیابان سپاه در منطقه 3 شهردارى اصفهان 
با 87 درصد پیشـرفت فیزیکى در دست اجراست. مدیر 
منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: ساماندهى این خیابان 
شامل سنگ فرش پیاده رو و پیاده راه به طول 400 متر 
است. حسن کارگر افزود: براى ساماندهى این خیابان در 
بافت تاریخى اصفهان 160 میلیارد ریال اعتبار اختصاص 

یافته است.

رخ نمایى گوشواره هاى نخل
این روز ها رخ نمایى گوشـواره هاى نخـل با رنگ هایى 
جادویـى زیبایـى چشـم نـوازى بـه نخلسـتان هاى 
خوروبیابانک بخشیده اسـت و به ثمر رسیدن محصول 
خرما را نوید مى دهد. کرمانى، قصـب، خارك، کبکاب، 
زاهـدى و پیـارم از مرغـوب تریـن ارقـام خرمـا در این 
شهرستان به شـمار مى روند. خوروبیابانک 390 هکتار 
نخلسـتان دارد و حدود 700 تن خرما در این شهرستان 

تولید مى شود.

دیدار با خانواده شهید حججى
مدیـر مخابـرات منطقـه اصفهان بـه همراه تنـى چند 
از مدیـران این مجموعـه با حضـور در منـزل و یادمان 
شهیدمحسـن حججى، به مقام شـامخ این شهید اداى 
احتـرام نمودند. اسـماعیل قربانـى در این دیـدار گفت: 
شهدایى که با اخالص تمام در سرزمین غربت به دفاع از 
حرم هاى اهلبیت عصمت و طهارت پرداختند؛ قطعا در 
پیشگاه خداوند از جایگاه ویژه اى برخوردارند و امیدواریم 

خداوند ما را مدیون خون این شهیدان عزیز قرار ندهد.

پایان آبرسانى سیار در آقاگل
عملیات اجـراى خـط انتقـال آب از چشـمه تـا مخزن 
درروسـتاى آقاگل  منطقه  بویین و میاندشـت  به پایان 
رسید و آبرسانى سیار به این روستا حذف شد. به گزارش 
روابط عمومى آبفاى بویین و میاندشت، این عملیات به 
دلیل شکسـتگى هاى مکرر لوله خط انتقال آب در این 
روسـتا به علت قدمت و فرسودگى شـبکه آب که باعث 
افزایش هدر رفت آب  شبکه نیز مى شـد، در دستور کار 

قرار گرفت.

برگزارى آزمون 
تبدیل وضعیت 

با همکارى سازمان سنجش آموزش کشور، نخستین 
آزمـون تغییـر حالـت اشـتغال بـه کار کارکنـان غیر 
رسمى  شـرکت  هاى آب و فاضالب کشور با حضور 
11 هزار نفر برگزار شد. در اسـتان اصفهان نیز بیش 
از 900 نفر از کارکنان غیر رسـمى آبفا در این آزمون 
شرکت کردند که 150 نفر از آنان در صورت موفقیت 
در آزمون کتبـى و مصاحبـه تخصصى به اسـتخدام 

رسمى در مى آیند.

خبر

شهروندان اصفهانى در روزهاى پایانى هفته گذشته شاهد 
افزایش تردد تانکرهاى آبرسانى سیار در سطح این کالن 

شهر بودند.
در پى افزایش دوباره دما تا 39 درجه سانتیگراد در روزهاى 
پنج شنبه و جمعه گذشــته که افزایش مصرف آب توسط 
مشترکین شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان را درپى 
داشــت ، بار دیگر بخش هایى از شهر اصفهان و شهرهاى 

اطراف با افت شدید فشار و قطع آب مواجه شدند.
به همین منظور آبفاى استان اصفهان با اعزام 22 دستگاه 
تانکر آبرسانى با ظرفیت 144 هزار لیتر ، سعى کرد تا بخشى 
از آب مورد نیاز شهروندان اصفهانى در خیابان هاى مشتاق، 

باهنر، رباط اول ، امام خمینى ، شــهیدان کاظمى ، روشن 
دشت  و شهرك زاینده رود را تامین کند.

تعدادى از ایــن تانکرها همچنین براى تامین آب شــرب 
روستائیان منطقه زیار و روستاهاى جالل آباد و صالح آباد 
نجف آباد اعزام شــد. با ادامه گرما در هفته جارى نیز پیش 
بینى مى شود عملیات آبرسانى سیار به مشترکین شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان ادامه یابد.
گفتنى است  درحال حاضر میزان آب تولیدى تصفیه خانه 
آب باباشیخعلى و چاه هاى متفرقه در حدود 14 هزار لیتر در 
ثانیه و میزان مصرف آب مشترکین در حدود 18 هزار لیتر 

در ثانیه است. 

رییس بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان گفت: 
میزان بسترى کودکان داراى عالئم کرونا در اصفهان در 
مقایسه با 10 روز گذشته حدود 40 درصد افزایش یافته 
است و از خانواده ها درخواست داریم که کودکان خود را 

به مراسم، تجمعات و دورهمى نبرند.
مهرداد معمارزاده افزود: در موج پنجم کرونا روزانه حدود 
10 کودك مبتال به کرونا داریم که بسترى مى شوند و 
این آمار در چند روز گذشته رو به افزایش و به 15 تا 17 

نفر هم رسیده است.
وى  درباره مشاهده بیمارى " قارچ سیاه " توضیح داد: 
ما سه کودك داراى عالئم کرونا بسترى در بیمارستان 

داشتیم که مشکوك به این بیمارى بودند اما پس از انجام 
آزمایش، ابتالى یکى از آنها به قارچ سیاه محرز شد.

معمارزاده با اشاره به اینکه قسمتى از حفره چشم، صورت، 
گونه و کام این کودك هشت ساله در اثر قارچ سیاه از بین 
رفته و تا کنون 6 بار تحت عمل جراحى قرار گرفته است، 
افزود: این کودك داراى بیمارى زمینه اى دیابت بوده و 

هنوز در بیمارستان بسترى است.
وى با بیان اینکه آزمایش ها نشــان داد که یکى دیگر از 
کودکان مذکور داراى ســیاه زخم بود، خاطرنشان کرد: 
نفر ســوم نیز یک آبسه وســیع در صورتش داشت که 

بهبود یافت.

افزایش بسترى کودکان 
مبتال به کرونا در اصفهان

افزایش آبرسانى سیار 
در اصفهان 

از حدود 50 سال گذشته نظام تقسیم بندى استان به مرحله 
جدید تفکیک وارده شده و همواره شاهد تقسیم بندى جدید 
و کوچک شدن استان هاى کشــور هستیم. همین مسئله 
زمینه وجود چند تقسیم بندى سیاسى در یک حوضه آب ریز 
را رقم زده و تعارضات آبى در این ساختار قوت مى گیرد. در 
همین راستا به منظور بحث پیرامون این مسئله، خبرگزارى 
فارس به سراغ رسول زرگرپور، معاون آب و آبفاى وزیر اسبق 
نیرو، استاندار اصفهان در دولت اول حسن روحانى و یکى 
از بازیگران حوزه مدیریت منابع آب کشور رفته تا با وى در 

محور ذکر شده به گفتگو بنشیند.
شما مبدع طرح 9 ماده اى احیاى حوضه 
آبریز زاینده رود هستید، خیلى از اخبارى 
که از این طرح شــنیده شــده بیشتر 
مربوط به بحث هاى ســخت افزارى 
اســت. آیا این طرح احیا فقط منوط به 
بحث سخت افزارى مى شــد یا دامنه 

وسیع ترى داشت؟
اصال آمادگى براى استاندار اصفهان شدن را نداشتم چون 
سال 68 هم که معاون عمرانى بودم، وزیر وقت اصرار داشت 
که من استاندار اصفهان بشوم، ولى گفتم من نیروى اجرایى 
هستم و نرفتم. ولى در مقطع سال 92 یک بن بست سیاسى 
در انتخاب فرد پیش آمد و با این که من سال 90 هم بازنشسته 
شده بودم، با اصرار زیاد قرار شد من به اصفهان بروم و مدتى 
هم که استاندار بودم قرارداد کارگرى با دولت داشتم و کارمند 
دولت نبودم. صبح روزى که قرار شد من به دولت بروم و راى 
اعتماد بگیرم خدمت معاون اول رفتم و گفتم به یک شرط 
حاضر هستم، به اصفهان بروم و آن این که شما مصوبه اى 
در رابطه با آب اصفهان بدهید، چون اگر نتوانم مسائل آب 

اصفهان را حل کنم، نمى توانم در کارم موفق بشوم.
یعنى اختیارات وزارت نیرو در حوزه آب 

را بگیرید؟
نه به این صراحت اما هدف همین مســئله بود، من گفتم 8 
سال مسئولیت همه آب کشور را داشتم و حاال اجازه بدهید، 
4 سال مسئولیت 4 درصد آب کشور را داشته باشم. ایشان 
گفتند که هنوز شما راى اعتماد نگرفتید و مرکب حکمتان 
به کاغذ نرســیده اســت، مى خواهید مصوبه بگیرید و این 
امکان پذیر نیست، ولى من به شما قول مى دهم که بعد از 3 
ماه اگر طرحى بیاورید من در شوراى عالى آب مطرح مى کنم. 

من بعدازظهر به هیئت دولت رفتــم و وقتى رئیس جمهور 
پرسیدند که فکر مى کنید اصلى ترین مشکل اصفهان چه 
چیزى است؟ من گفتم چالش اول مسائل زیست محیطى و 
چالش دوم مسائل زیست محیطى و چالش سوم هم مسائل 
زیست محیطى است که منظورم هم آب و هم هوا و خاك 
بود. مى خواهم بگویم با این رویکــرد ورود پیدا کردم. بنده 
آبان 92 مسئولیت گرفتم و در دى ماه 92 طرحى به معاون 
اول ارائه کردم و ایشان طبق قولى که داده بودند به شوراى 
عالى آب بردند. شوراى عالى آب باالترین مرجع قانونى در 
کشور است که مى تواند در رابطه با آب تصمیم گیرى کند و 

اگر مصوبه اى را بپذیرند، مصوبه کاملى خواهد بود.
هدف از ارائه طرح 9 مــاده اى احیاى 

حوضه آبریز زاینده رود چه بود؟
من 8 سال معاون آب بودم، بنابراین مســائل آب کشور را 
مى شناختم و از طرفى خودم اصفهانى بودم و ارتباط تنگاتنگى 
با اصفهان داشتم و مسائل مربوط به حوضه زاینده رود هم در 
جریان بودم. بنابراین از همه این تجربیات و دانشــى که در 
دکترا آموخته بودم، استفاده کردم و گفتم طرحى تهیه کنید 
که هدف این طرح احیاى حوضه آبریز زاینده رود باشد. یعنى 
احیاى تاالب گاوخونى. در واقع احیاى حوضه آبریز زاینده رود 
معنا پیدا نمى کند، مگر این که پایین دست آن یعنى گاوخونى 
احیا شــود. پس یک اینکه هدف طرح احیاى حوضه آبریز 
زاینده رود یا همان احیاى تاالب گاوخونــى بود و دو اینکه 

حوضه نفوذ طرح از قله هاى زردکوه تا تاالب گاوخونى بود.
آیا وزارت نیرو هم نسبت به اجراى این 

طرح رغبت داشت؟
فقدان یک طرح جامع که مصوب قانونى باشد، وجود داشت 
و باید هر چه سریع تر انجام مى شد، ما این طرح را تهیه کردیم 
که البته وزارت نیرو تمایلى نداشت ولى خب من یک مقدار 
با وزارت نیرو آشنا بودم و قولش را هم از معاون اول گرفته 
بودم و مى دانستم موفقیت در استان منوط به این طرح است. 
به همین دلیل روزانه پیگیرى کردم تا این طرح 9 ماده اى 

تصویب شد.
خب حاال سوال مهم این است، چرا این 

طرح بسیار مهم اجرا نشد؟
اوال شوراى هماهنگى با پیگیرى هاى ما هر ماه تشکیل شد 
و وقتى ما کنار رفتیم هر 3 یا 4 ماه یکبار تشکیل جلسه داد. 
دومین دلیل این بود که مدیریت به هم پیوســته که معتقد 

بودیم باید در منطقه تصویب شود، توسط وزارت نیرو نقض 
شد و حاال هم که در ساختار جدید تشکیل شده، باز هم در 
طبقه دهم وزارت نیرو اســت و این که چقدر پاسخگو باشد 
معلوم نیست. سه این که پنجره منابع و مصارف مبناى کار و 
مصوب است، ولى وزارت نیرو اقتدار و عزم را براى اجراى آن 
ندارد که بحث هاى بن بروجن در این پنجره معنا پیدا مى کند. 
مورد چهارم یک سرى برداشت هاى غیرقانونى و یک سرى 
طرح هاى نیمه تمام غیرقانونى که وجود داشت و وزارت نیرو 
احصا کرد، بخش جزئى آن در اصفهان بود و بخش اعظم آن 
در سایر استان هاى دیگر بود که نتوانستند، جلوى این ها را 

بگیرند و من معتقد هستم که نخواستند متوقف کنند
یک شبهه اى همواره مطرح شده است 
که عده اى مى گوینــد کارخانه فوالد 
مبارکه قرار بوده کنار آب و در بندرعباس 
ســاخته شــود، اما قدرت نمایندگان 
اصفهان باعث شــد کــه کارخانه به 
اصفهان منتقل شــود. آیا این شبهه 

حقیقت دارد؟
انتقال کارخانه فوالد مبارکــه از بندرعباس به اصفهان گویا 
براساس مصوبه شوراى انقالب بوده است و دلیل آن هم این 
اســت که در آن مقطع زمانى معتقد بودند سرمایه گذارى در 
بندرعباس مى تواند در معرض خطر و خسارات قرار بگیرد و 
عقیده داشتند، اگر تأسیسات لب مرز باشد شدیدا در خطر است.
آیا این اســتدالل از نظر شما صحیح 

است؟
شــاید با تکنولوژى نظامى آن زمان این عقیده درست بود، 
ولى با تکنولوژى هاى نظامى فعلــى اوضاع فرق مى کند، 
اما این طور نبــوده که مردم اصفهان خواهــان انتقال این 
کارخانه بوده باشــند. درحال حاضر مردم اصفهان از نعمت 
فوالد مبارکه اســتفاده نمى کنند و از نقمت آن اســتفاده 
مى کنند. چراکه این کارخانه آلودگى هاى خودش را دارد و 
بارگذارى هاى وسیع خود را در زیرساخت هاى استان دارد و 
جمعیت زیادى را به سمت خود مهاجرت داده که باعث تغییر 
بافت شده و تمام پول کارخانه هم در تهران هزینه مى شود. 
به عنوان یک اصفهانى عرض مى کنم که صنایع اصفهان 
چون بر اساس آمایش سرزمینى درستى مستقر نشده است، 
نه در کشور و نه در خود اصفهان نعمتى که ندارند بلکه نقمتى 

براى شهروندان منطقه هستند. 

استاندار اسبق اصفهان پاسخ مى دهد

چرا طرح احیاى 
حوضه زاینده رود اجرا نشد؟

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان در 
خصوص چگونگى اعمال محدودیت در شــهرهاى 

مختلف این استان توضیح داد.
حجت ا... غالمى اظهار کرد: از دوشــنبه _25 مرداد 
ماه_ تا پایان روز شــنبه _30 مرداد ماه_ تعطیلى و 
محدودیت هاى کرونایى در اســتان اصفهان اعمال 
خواهد شــد و تمام ادارات و اصناف تعطیل اســت و 
تنها اصناف و مشــاغل ضرورى در این مدت مجاز به 

فعالیت هستند.
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان با 
اشــاره به محدودیت هاى تردد، عنوان کرد: منع تردد 

بین استانى از یکشنبه_ 24 مردادماه_ (امروز)شروع 
شده و تا پنجم شهریورماه ادامه دارد و متخلفان از این 
قانون یک میلیون تومان جریمه مى شــوند و اگر طى 
یک ماه جریمه هاى خود را پرداخت نکنند، میزان آن 

دو برابر مى شود.
وى گفت : شهر هاى گردشگرپذیر استان نیز مشمول 
محدودیت تردد است و جریمه هاى این ایام بعد از یک 
ماه 2 برابر مى شود. براى مثال سفر به شهرستان هاى 
کاشــان، نطنز، قمصر، نیاســر، باغ بهادران، سمیرم، 
خوانسار، فریدونشهر و چادگان ممنوع است، به طورى 

که ورودى هاى این شهرها بسته خواهد بود.

جزئیات تعطیالت کرونایى در اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در 
نشســتى با اصحاب رســانه با بیان مقدمه اى از نحوه 
برگزارى انتخابات مجلس یازدهم و شــرایط کشور در 
سال 98 اظهار کرد: اولویت مجلس یازدهم از ابتداى امر 
رسیدگى به مباحث اقتصادى و معیشتى بود و نمایندگان 

مجلس همه تالش خود را  در این زمینه انجام دادند.
مهدى طغیانى که در ادامه این نشســت پاســخگوى 
سئواالت متعدد خبرنگاران در زمینه هاى گوناگون بود، 
در پاسخ به سئوال «نصف جهان» در مورد پیگیرى مرمت 
آثار باستانى به خصوص امامزاده هاى در حال تخریب 
اصفهان گفت: مرمت این آثار دغدغه شبانه روزى من 
اســت و پیگیرى هم کردم اما مشکلى که در این زمینه 
وجود دارد آن است که آن که مسئول است؛ یعنى اوقاف و 
میراث پولش را ندارد و آن کسى که پولش را دارد خودش 

را مســئول نمى داند؛ با این حــال، به اعضاى 
منتخب شورا هم گفته ام که براى احیاى میراث 
اصفهان حسابى جداگانه بازکنند تا ان شاء ا... این 
منابع را با آن مسئولیت ها پیوند بزنیم و به مرمت 
آثار بپردازیم. وى با اشاره به صنعت گردشگرى 
اصفهان گفت: صنعت گردشــگرى اصفهان 
در کشور بى نظیر اســت و استعدادهایى که در 
اصفهان وجود دارند بــى نظیرند؛ یعنى خاك 

حاصلخیزى که کافى است در آن بذر بپاشید. 
طغیانى با اشاره به دو مشکل مهم اصفهان، یعنى 
آب و آلودگى گفت: دولت دوازدهم و استاندار در 

این یکساله انصافاً براى حل معضل کمبود آب اصفهان 
زحمت کشــیدند ولى فقط روى طرح بهشت آباد وقت 
گذاشتند؛ اما ما معتقدیم اصفهان براى حل مسئله آب نیاز 
به یک طرح کامل دارد که مطالعاتش انجام شده است. 

نماینده مــردم اصفهان در مجلس با اشــاره به اینکه 
مشکل آلودگى هوا در اصفهان مســئله دومى است 
که ما به آن مى پردازیم گفت: اصفهان ســامانه رصد 
و پایش دائمى و آنالین آلودگى هوا ندارد و بازرسى ها 
پسینى و تصادفى است و ما نیاز به سامانه رصد و پایش 
دائمى داریم که من بودجه اى برایش جذب کرده ام  و از 
شهردارى، شرکت هاى صنعتى و سازمان محیط زیست 
هم تقاضاى کمک کرده ایم تا بتوانیم سامانه رصد و 
پایش دائمى را در اصفهان راه بیاندازیم. وى با تأکید بر 
اینکه آلودگى هوا نباید در اصفهان رکورد بزند، تصریح 
کرد: مى گویند اصفهان صنعت دارد، خب اطراف بعضى 

شهرها در آلمان را بیشتر از اصفهان صنعت فرا گرفته؛ 
ولى این شهرها آلوده نیست پس مى شود با این مقدار 
صنعت آلوده نبود و ما دنبال این مهم هســتیم که به 

نتیجه برسیم.
طغیانى با اشاره به اهمیت همه وزراى پیشنهادى براى 
اصفهان، تأکید کرد: با این حال، بعضى از آنها مثل وزیر 
نیرو براى اصفهان خیلى مهمترند، که متأسفانه سوابق 
وزیر پیشنهادى نیرو متناسب با حل مسئله پیچیده آب 
و برق کشور و به ویژه مسئله آب در اصفهان نیست ولى 
شناختى که االن از عقبه ایشان داریم روى کاغذ است و 
کافى نیست و منتظریم تا ایشان دیدگاه ها و نظراتشان 

را بیان کنند.
طغیانى در مورد احســان خاندوزى، وزیر پیشــنهادى 
اقتصاد اما نظر دیگرى داشــت و اظهار کرد: با توجه به 
آشنایى نزدیک 22 ساله ام با دکتر خاندوزى و با تحقیق 

مى گویم که بین گزینه هاى مطرح براى وزارت اقتصاد 
ایشان انصافاً بهترین بود و بنده نسبت به وى کامًال خوش 
بین هستم و معتقدم در ماه هاى آینده مى تواند یکى از 

وزیران موفق کابینه باشد.
طغیانى همچنین در ادامه در خصوص ویژگى استاندار 
مناســب براى اصفهان گفت: اســتاندار اصفهان باید 
در سطح مسائل و در ســطح عظمت استان اصفهان و 
بزرگى صنعتش و نقش آفرینى مردمش باشــد و باید 
داراى شخصیتى تأثیرگذار و روابط ملى باشد و بر مسائل 
استان احاطه داشته باشد. وى در همین خصوص با اشاره 
به اینکه به تجربه ثابت شده استانداران بومى در اصفهان 
موفق تر بوده اند، تأکید کرد: اولویت اصلى ما این است 
که استاندارى بومى، متخصص و فردى انتخاب شود که 
براى اصفهان دلسوز و بر مسائل اســتان احاطه کافى 

داشته باشد.

براى احیاى میراث اصفهان
 باید حساب جداگانه باز شود 

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان با اشاره به اینکه 
خاموشى هاى بدون برنامه ریزى دو یا سه باره در روز 
چیزى جز خجالت براى صنعت برق ندارد، گفت: با توجه 
به شرایط تولید برق، خاموشى هاى برنامه ریزى شده 
در اصفهان تا شهریور ماه ادامه مى یابد، اما با کاهش 
دماى آب و هوا و کاهش بار شبکه، امیدواریم از میزان 

خاموشى هاى بدون برنامه کاسته شود.
محمدرضا نوحى در خصوص تداوم قطعى بى برنامه و 
چند باره برق در اصفهان، اظهار کرد: در سطح کشور 
چند واحد نیروگاهى به دلیل مشکالت فنى از مدار خارج 

شده اند که این موجب کاهش تولید شده است.
وى افزود: از ســوى دیگر افزایش دماى هوا موجب 
افزایش مصرف برق شــده که ایــن موجب عملکرد 
رله هاى فرکانســى و حفاظتى شــده است، اما پیش 
بینى شده با کاهش دماى هوا از روز دوشنبه، از میزان 

خاموشى هاى بدون برنامه کاسته شود.
وى با بیان اینکه تا ســاعت 12 و 39 دقیقه روز شنبه 

10 مرتبه رله هاى فرکانسى در سطح استان اصفهان 
عملکرد داشته و موجب خاموشى بدون برنامه ریزى 
شده است، گفت: اگر رله هاى فرکانسى عمل نکنند، 

شبکه سراسرى دچار فروپاشى مى شود.
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
به طور قطع خاموشى هاى با برنامه برق را تا شهریور 
ماه خواهیم داشت، تصریح کرد: البته خاموشى هاى 
بدون برنامه نیز با توجه به شــرایط موجود و افزایش 

دماى هوا همچنان ادامه دارد.
وى درباره گالیه برخى شهروندان مبنى بر اینکه برق 
مناطق کم برخوردار اصفهان همچون زینبیه و حصه 
و ... بیشتر از دیگر نقاط شهر قطع مى شود، گفت: این 
گونه نیست و باید توجه داشــت که خاموشى هاى با 
برنامه به صورت عادالنه و منظم در تمام نقاط شــهر 
تقسیم شده است، اما به دلیل عملکرد رله هاى حفاظتى 
و فرکانسى، شاهد خاموشى هاى دو یا سه باره برق در 

نقاط مختلف شهر هستیم.

تداوم خاموشى ها در اصفهان تا شهریور 

علیرضا افتخارى خواننده پیشکســوت موســیقى ایرانى 
پس از چند دهه فعالیت هنرى، مــدرك درجه یک هنرى 
گرفت. مدرك درجه یک هنرى همتراز با مدرك تحصیلى 
دکتراست. افتخارى مى گوید: من تا کنون هیچ اقدامى براى 
گرفتن درجه هنرى نکرده بودم. توجهى به این مسئله نداشتم 
و نیازى هم به این مدرك نداشتم. آنچه الزم بود را در این 
ســال ها از مردم گرفته ام. تا امروز هم هیچ مدرکى نگرفته 

بودم؛ نه درجه 3 و نه درجه 2؛ فقط در سال 1389 به عنوان 
چهره ماندگار انتخاب شدم.

این خواننده شناخته شده موســیقى ایرانى مى گوید:  با من 
تماس گرفتند و گفتند که مى خواهیم براى اهداى مدرك 
درجه یک هنرى نزد شما بیاییم؛ من هم خوشحال شدم و 
پذیرفتم. او ادامه مى دهد: چهار نفر از مدیران وزارت ارشاد 

پیش من آمدند و مدرك درجه یک هنرى را به من دادند. 

علیرضا افتخارى زاده 10 فروردین 1337 در اصفهان است. 

علیرضا افتخارى مدرك درجه یک هنرى گرفت

مرضیه غفاریان
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بازیگر ســریال «مختارنامه» مى گوید، به هیچ کارگردانى نه نمى گویم و هر 
نقشى پیشنهاد شود را بازى مى کنم تا بتوانم زندگى ام را بچرخانم.

کاظم هژیرآزاد بازیگر ســینما و تلویزیون در برنامه گفت و گو محور «شــب 
نشینى» به میزبانى عبدالرضا امیراحمدى  و محمد سلوکى گفت: پدرم راننده 
کامیون بود و من هم بچه کارگر. وقتى تماشاى اولین فیلم را با تصویرى بر روى 
پرده نقره اى تجربه کردم دوست داشتم جاى بازیگران آن فیلم باشم. سینما 
اسکار و ســینما المپیاد میعادگاه من بود. مثل همه کسانى که دوست داشتند 

قهرمان باشند من هم دوست داشتم جاى قهرمان قصه هاى فیلم باشم.  
او درباره عالقه اش به بازیگرى در دوران کودکى تصریح کرد: زمان کودکى ام 
در آستانه ورود به مدرنیسم بودیم؛ همان زمان سینما آمد و پدرم ما را به سینما 
مى برد؛ یعنى وارد مرحله مدرن شدیم. پدرم کارگرى روشنفکر بود براى همین 

خانواده ام پس از رفتنم به حرفه بازیگرى با من مخالفت نمى کردند. 
بازیگر سریال مختارنامه افزود: جستجو مى کردم که چه راهى براى ورود به 
عرصه هنرپیشگى وجود دارد. بعد از خواندن کتاب فهمیدم باید آموزش ببینم از 
کالس پنجم ابتدایى آگهى آموزش بازیگر مصطفى اسکویى را تصادفى دیدم 
و به کالس رفتم. شش کار با استادم تولید کردم و بعد سال 61 با سایه همسایه 

به تلویزیون آمدم. 
وى ادامه داد: عالم هنر بى انتهاســت و هیچکس 

نمى تواند بگوید به قله رســیده است اما در 
مسیر قله هســتم و امیدوار. زمان خوبى 

آغاز به بازیگرى کردم اما هر دوره اى 
مناسبات خاص خودش را داشت. در 
دوره گذشته ســینما سینماى خاصى 
بود. دالیل جذب بازیگران به ســینما 

رفاقت، پول و اتفاق بود اما در دوران بعد 
از انقالب به گونه دیگرى بود. بعد از انقالب 

تئاترى ها وارد سینما مى شدند و از این راه من 
هم توانستم وارد این عرصه شوم.

هژیرآزاد درباره دالیل سوپراســتار نشدنش اظهار کرد: 
سن ما از سوپراستارى گذشته بود. اگر جوان باشیم در سینماى 

تجارى جاى داریم اما در تئاتر با ما بیگانه برخورد مى کردند و آقاى قطبى ما را در 
تلویزیون راه نمى داد. با تغییراتى که بعد از انقالب رخ داد توانســتیم به این فضا 
راه پیدا کنیــم.  وى از وضعیت مالى اش پرده بردارى کــرد و گفت: هرکارى 
ویژگى ها و اطالعات خاص خود را دارد و باید خود را منطبق با آن سبک کنیم. 
با 16 کارگردان تئاتر و تلویزیون و سینما کار کرده ام. بازنشسته وزارت ارشاد 
صندوق اعتبارى هنر هســتم با 4 میلیون تومان حقوق. اگر کار سینما نکنم 
نمى توانم زندگى ام را بچرخانم و باید کار کنم براى همین به هیچ کارگردانى نه 

نگفته ام؛ چون در غیر این صورت نمى توانم زندگى ام را بچرخانم. 
بازیگر پیشکســوت ایرانى تصریح کــرد: وقتى نقش جدیدى به من پیشــنهاد 
مى شود انگار تازه متولد شده ام. هنوز که هنوز است جلوى دوربین دلم و دست و 
پایم مى لرزد. اینکه بگوییم یاد گرفتیم و تمام شد صحیح نیست چون یاد گرفتن 
نهایت ندارد. براى درست کار کردن باید رنج ببریم. هر شخصیتى که خلق مى کنیم 
را باید برایش تالش و ممارست کنیم. برخى قدر آن را مى دانند و برخى نمى دانند. 
هژیرآزاد درباره نقش هایى که آرزو داشته آن ها را بازى کند عنوان کرد: تمام

 رل هاى شکسپیر حسرت تمام بازیگران دنیا اســت. دوست دارم «شاه لیر» 
باشم. جواد عزتى دارد در سریال زخم کارى خیلى حرفه اى بازى مى کند. 

او ادامه داد: براى من فرقى نمى کند چه نقشــى داشته باشم چون شغلم این 
است و کار دیگرى بلد نیســتم. نمى توانم بگویم این کار را نمى کنم چه 
بســا کارهایى را دوست نداشته ام ولى انجامشــان داده ام و سعى 
کرده ام کارگردانم را راضى نگه دارم و فکر نکنم کارگردانى از 

من ناراضى باشد. 
بازیگر ســریال هاى تاریخى بیان کــرد: کار خودم را براى 
خودم در تنهایــى انجام مــى دهم و شــخصیت را خلق 
مى کنم؛ یا کارگردان مى پسندد یا نمى پسندد. اگر نپسندید 
به فراخور شــخصیت ساخته شــده را تغییر مى دهم تا به 
ذهنیت کارگردان نزدیک شوم. باید هر بازیگر بتواند با هر 
کارگردانى کار کند وگرنه یک بار خواهد بود و بعد بیرون 
رانده مى شود. باید هر بازیگر بتواند به تناسب نیاز 

کارگردانش نقش را بیافریند. 

کاظم هژیرآزاد :

به هیچ نقشى نه نمى گویم 
تا زندگى ام بچرخد!

مردم او را به نام هاى مختلفى مى شناسند از جمله مه لقا  
خانم ســریال «نون. خ»، مادرشــوهِر با اقتدار سریال 
«دردسرهاى عظیم»، مش مریم فیلم «مهمان مامان»، 
همسر ابوذر در سریال« امام على(ع)»، نقش مادر در فیلم 
«ساحره» و سوفیا در سریال «معصومیت از دست رفته»؛  
بازیگرى که به تازگى به کرونا مبتال شده اما وضعیت رو 

به بهبودى دارد. 
فریده سپاه منصور بعد از تزریق دو نوبت واکسن کرونا، 
به کرونا مبتال شــده اســت؛ اما اعتقاد دارد اگر واکسن 
تزریق نکرده بود شــاید امروز وضعیت بدترى داشت. 
آن طور که خودش مى گوید واکســن بسیار مؤثر است و 

هرکسى در نوبت خودش واکسن بزند تا کشورمان 
واکسینه شود. 

این بازیگر پیشکسوت درباره ابتالیش به 
کرونا با وجود دو نوبت تزریق واکســن 
کرونــا، تصریح کرد: مــن گفته بودم 
واکســن دریافت کنم به صحنه بازى 
برمى گردم و این اتفاق افتاد. دو نوبت 

واکســن کرونا را دریافت کردم و 
رفتم ســرکار، متأسفانه 

مبتــال شــدم. بــا 
خــودم گفتم که 
واکســینه  اگر 
م  نمـى شــــد
حتمــًا ایــــن 
سخت تر  دوران 
مى گذشت. االن 
یک هفتــه اى از 
نقاهتم مى گذرد و 
همین هفته تســت 
کرونا مى دهم که اگر 

منفى بود به صحنه برخواهم گشت. 
او از تلویزیون گالیه کرد و گفــت: تلویزیون مى خواهد 
خوراك داشته باشد تا تماشاگرش را از دست ندهد. مدام 
هم به بیننده اش مى گوید خانه بنشــینید، بیرون نروید 
که کرونا نگیرید. اما به این نکته فکر کرده اســت که آیا 
هنرمندانش واکسینه شده اند؟ این خوراك باید از طریق 
آدم هایى که در بیرون از سازمان صداوسیما هستند مثل 
بازیگر، کارگردان، و مابقى عوامل تأمین شــود و این ها 

باید مصون باشند. 
سپاه منصور خاطرنشان کرد: تلویزیون باید ترتیبى بدهد 
گروه هایى که کار مى کنند واکســینه شوند و مسئولینى 
باشــند که روى این وضعیت نظارت کنند. وضعیت 
امروز، کرونایى است و مســئوالن تلویزیون 
انگار یادشــان رفته که در موقعیت کرونا 
قرار داریم. مهم نیســت در ســریال یا 
فیلم سینمایى کار مى کنیم، مصونیت 
نداریم. آیا مهم بود بازیگر فقیدمان 
على سلیمانى در کدام گروه کار کرده، 
کرونا گرفت و از میان ما رفت؟ اسم 
گروه مهم نیســت، واکسینه 
شدن اهمیت دارد. من 
از تلویزیون گالیه 
دارم کــه بــه 
امنیت پزشکى 
مصونیت  و 
گروه هـــا 
جهــى  تو

ندارد.

فریده سپاه منصور:

مسئوالن تلویزیون یادشان رفته 
در موقعیت کرونا قرار داریم

حمید فرخ نژاد به عنوان نخستین بازیگر، جلوى دوربین 
ســریال «نوبت لیلى» به کارگردانى روح ا... حجازى 
رفت. «نوبت لیلى» قرار اســت به زودى و به صورت 

اختصاصى از نماوا پخش شود. 
فرخ نژاد از جمله بازیگران سینماى ایران است که تا 
کنون دوبار موفق به کسب سیمرغ بلورین از جشنواره 
فجر شده اســت. این بازیگر در کارنامه اش جوایزى 

از جمله بهترین بازیگر جشــنواره مسکو، 
جشنواره اقیانوسیه و کارلووى وارى 

را هم دارد. 
«نوبت لیلى» سومین همکارى 
مشترك فرخ نژاد و حجازى پس 
از فیلم هاى «زندگى خصوصى 
آقا و خانــم میــم» و «زندگى 
مشترك آقاى محمودى و بانو» 

اســت. روح ا... حجــازى پس از 
فیلم هاى سینمایى «درمیان ابرها»، 

«زندگى خصوصى آقــا و خانم میم»، 
«زندگى مشــترك آقاى 

محمودى و بانو»، «مرگ ماهــى»، «اتاق تاریک» 
و «روشن» حاال اولین ســریال خود را  سینما جلوى 

دوربین خواهد برد. 
نویسندگان این مجموعه مهدى شــیرزاد، سروش 
چیت ســاز و روح ا... حجــازى هســتند و حجازى 
تهیه کنندگــى و کارگردانى این مجموعــه را هم بر 

عهده دارد. 
«نوبــت لیلى» عاشــقانه اى جذاب در 
سبکى جدید اســت که این روزها 
در حال فیلمبردارى است. اسامى 
دیگر بازیگران این ســریال به 

زودى اعالم خواهد شد.

حمید فرخ نژاد،  نخستین بازیگر
 «نوبت لیلى» شد

و ؤ ن و و ى ش
ت خودش واکسن بزند تا کشورمان 

کسوت درباره ابتالیش به
و نوبت تزریق واکســن 
ح کرد: مــن گفته بودم 
ت کنم به صحنه بازى 
ن اتفاق افتاد. دو نوبت

 را دریافت کردم و 
، متأسفانه 

. بــا 
که 
ه 
م

ن 
تر

الن 
ى از

رد و 
ــت 
که اگر 

و و و ى ى و
باشــند که روى این وضعیت نظارت کنند. وض
امروز، کرونایى است و مســئوالن تلوی
انگار یادشــان رفته که در موقعیت
قرار داریم. مهم نیســت در ســر
فیلم سینمایى کار مى کنیم، مص
نداریم. آیا مهم بود بازیگر فقی
على سلیمانى درکدام گروه کار
کرونا گرفت و از میان ما رفت
گروه مهم نیســت، واک
شدن اهمیت دار
از تلویزیون
دارم کــه
امنیت پز
مص و 
گروه
ج تو
ندار

نجمه جودکى، مجرى تلویزیون با انتشــار پســتى در 
صفحه  شــخصى خود در اینســتاگرام از جدایى اش از 

تلویزیون خبر داد.
جودکى متولد 21 آبان 1371 در تهــران اما اصالتًا اهل 
خوانسار است. وى داراى کارشناسى معمارى از دانشگاه 

آزاد اسالمى است. او که مادرش را 
به عنوان یکى از اصلى ترین 

مشــوقان خــود معرفى 
مى کند مى گوید یک روز 
در همایــش کنکور رضا 
رشــیدپور را دیده و به او 
گفته که به اجرا عالقه دارد. 

رشیدپور هم او را براى تست 
به یکى از تهیه کنندگان 

معرفى کــرده و بعد از 
تســت و گذرانــدن 
کالس هــاى فــن 
بیان مهران دوستى 

در رادیو جوان شــروع 
به فعالیت کرده است.

جودکى بعدتر در سال 
88 بــا برنامه «شــب 

ایرونى» که از شبکه جام جم پخش مى شد، پا به عرصه  
اجراى تلویزیونى گذاشت و با برنامه  «کمى متفاوت» در 
سال 90 تبدیل به یکى از مجریان زن محبوب تلویزیون 
و حتى در یکى از نظرسنجى ها به عنوان بهترین مجرى 

شبکه یک سیما، انتخاب شد.
از دیگر برنامه هاى کارنامه این مجرى جوان تلویزیون 
مى توان به «سین مثل سریال»، «فرصت ویژه»، «مثبت 

هفده» و «هفت ترانه» اشاره کرد.
او در یکى از مصاحبه هایش گفته است: «رسانه  تلویزیون 
خانه اول و آخر من است و من فرزند این رسانه هستم 
و هیچ وقــت نمى توانم بگویم که رســانه 
تلویزیون را دوســت نــدارم. وقتى 
فرزند رســانه و عاشــقش 
هستم به کار در این رسانه 

هم اعتقاد دارم.»
با این تفاسیر، حاال که 
جودکى «خانه »اش 
را ترك کرده، باید 
دید که آیا در مدیوم 
دیگرى اجاره نشین 

خواهد شد یا...

نجمه جودکى خانه اش را ترك کرد
 تا اجاره نشین شود؟!

ست. او که مادرش را 
ى از اصلى ترین 

خــود معرفى 
وید یک روز

 کنکور رضا 
 دیده و به او 
را عالقه دارد.

را براى تست  و
کنندگان یه
ده و بعد از 
رانــدن 
ى فــن 
دوستى 
ن شــروع
است. ده

ر در سال 
ه «شــب 

از دیگر برنامه هاى کارنامه این مجرى جوان
مى توان به «سین مثل سریال»، «فرصت ویژه

هفده» و «هفت ترانه» اشاره کرد.
او در یکى از مصاحبههایش گفته است: «رسانه
خانه اول و آخر من است و من فرزند این رس
و هیچ وقــت نمى توانم بگویم ک
را دوســت نــد تلویزیون
فرزند رســانه و ع
هستمبه کار در
هماعتقاد دارم.
با این تفاسیر
جودکى «
ک را ترك
دیدکه آی
دیگرىا
خواهد شد

رضا صادقى با انتشــار پستى در حساب رسمى خود 
در اینستاگرام اعالم کرد خود و خانواده اش به کرونا 

مبتال شده اند.
او نوشت: من، همسرم، تیارا و ویانا .. هر چهارتامون 
کرونا گرفتیم، نه مهمونى رفتیم نه ســفر، نه کسى 

مهمونمون بود نه توى جمعى بودیم..
به لطف خدا که خوب مى شــیم ولى خواستم بگم 
کرونا از لباس تنتون بهتون نزدیکتره، االن حرف و 

گالیه اى نمى کنم، حرفا بمونه براى بعد...
مراقب عزیزانتون باشــین، دقیقا مثل یک ســرما 

خوردگى ساده میاد.
هیچکس به دادمون نمى رســه اما روزى نوبت ما 

هم مى رسه ...
ما رو از انرژى و دعاتون محروم نکنین و بازم تاکید 

مى کنم هر عطسه و سرفه ایى رو جدى بگیرید ...

رضا صادقى و 
خانواده اش 

به کرونا مبتال شدند

«یحیى عبدالمتین دوم» یکى از چهره هاى جدید 
چندگانه «ماتریکس» است که به «ماتریکس 4» 
به کارگردانى «النا واچوفســکى» ملحق شده. 
او در مصاحبه جدیدى بــه «هالیوود ریپورتر» 
مى گوید وقتى براى اولین بــار «کیانو ریوز» 
را در محــل فیلمبردارى دیــده مات ومبهوت 
مانده است. ریوز در این فیلم براى چهارمین بار 
نقش «نئو» را مقابل «کرى-آن ماس» در نقش 
«ترینیتى» بازى کرده. هر دوى این شخصیت ها 
در پایان سه گانه کشته شــدند، بنابراین چگونگى 
رستاخیر آن ها در «ماتریکس 4» شرح داده خواهد 
شد. از داستان فیلم جزئیاتى به صورت رسمى فاش 

نشده است.
عبدالمتین به «هالیوود ریپورتر» مى گوید: «کیانو 
و اولین جمله او را به یاد مى آورم. نگاهى انداختم 
و دیدم کیانو آنجاست، و گفتم: «لعنتى، من واقعًا 
در فیلــم ماتریکس بازى مى کنــم.» تحت تأثیر 
صداى کیانو قــرار گرفته بــودم. و تجهیزاتى که 
النا براى فیلمبردارى به کار برده بود، دوربینى که 
هرگز ندیده بودم. جاه طلبانه اســت. ساخته شدن 
«ماتریکس 4» در دورانى که دنیا در چنین وضعى 
به سر مى برد و واقعیت چنین شکل طبیعى خارج 

شده جالب بود.
«جسیکا هنویک» دیگر بازیگر جدید چندگانه نیز 
اکتبر گذشته در مصاحبه دیگرى با «کامیک بوك» 
اظهارات مشــابهى بیان کرده و گفته بود: «قطعًا 
لحظاتــى از فیلمبردارى پیش مى آمــد که من و 
یحیى نگاهى به یکدیگر مى انداختیم و مى گفتیم: 
«ماتریکس 4 [اســت.]» آن لحظاتــى که براى 
باور کردنش باید خود را نیشگون گرفت. بله. النا 
[واچوفسکى] دســت به کارهاى واقعًا جالبى در 
سطح فنى زده، به همان شکلى که در گذشته یک 
ســبک خلق کرد. به نظر من او دوباره با این فیلم 
صنعت فیلمســازى را تغییر مى دهد. دوربین هایى 
وجود داشــتند که من تاکنون ندیده بودم پیش تر 
استفاده شود. احتماًال بیش از این نمى توانم توضیح 

دهم.»
برادران وارنر ابتدا قصد داشــت «ماتریکس 4» را 
21 مى 2021 اکران کند، اما پاندمى باعث شــد 
این دنباله به 1 آوریل 2022 و سپس به 22 دسامبر 
2021  روى پرده ببرد و همزمان از شبکه اچ بى او 

مکس پخش کند.

دوربین هاى استفاده 
شده در «ماتریکس4» 

استثنایى هستند

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه مورخ 
1400/4/07 شوراى سازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان لنجان طبق 
ماده 4 آیین نامه مالى شهرداریها نسبت به واگذارى خطوط حمل و نقل مسافربرى 
داخلى شهرستان ( ناوگان اتوبوسرانى واحد شهرى ) از طریق مناقصه عمومى اقدام 
نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اســناد مى توانند از تاریخ نشــر آگهى به 
سازمان حمل و نقل جمعى شهرســتان لنجان واقع در زرین شهر - بلوار جانبازان- 
جنب پلیس راهور  مراجعه و ضمن تهیه اسناد مناقصه ، پیشنهادات خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى مورخ 1400/06/06 به دبیر خانه سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 
03152236973 داخلى 1 تماس حاصل فرمایند. الزم به ذکر است  سایر اطالعات و 

جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى  نوبت دوم

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

فجر شده اســت. این بازیگر در کارنامه اش جوایزى 
جشــنواره مسکو، از جمله بهترین بازیگر

جشنواره اقیانوسیه و کارلووى وارى 
را هم دارد. 

«نوبت لیلى» سومین همکارى 
مشتركفرخنژاد و حجازى پس 
از فیلم هاى «زندگى خصوصى 
آقا و خانــم میــم» و «زندگى 
مشترك آقاى محمودى و بانو» 
اســت. روح ا... حجــازى پس از

فیلم هاى سینمایى «درمیان ابرها»، 
«زندگى خصوصى آقــا و خانم میم»، 

«زندگى مشــترك آقاى 

عهده دارد.
«نوبــت لیلى» عاشــقانه اىجذاب در

سبکىجدید اســت که این روزها 
در حال فیلمبردارى است. اسامى 
دیگر بازیگران این ســریال به 

زودى اعالم خواهد شد.

کالس پنجم ابتدایى آگهى آموزش بازیگر مصطفى اسکویى را تصادفى دیدم 
سایه همسایه  1و به کالس رفتم. شش کار با استادم تولید کردم و بعد سال 61 با

به تلویزیون آمدم. 
وى ادامه داد: عالم هنر بى انتهاســت و هیچکس 

نمى تواند بگوید به قله رســیده است اما در
مسیر قله هســتم و امیدوار. زمان خوبى 

آغاز به بازیگرى کردم اما هر دوره اى 
را داشت. در مناسبات خاص خودش

دوره گذشته ســینما سینماى خاصى 
بود. دالیل جذب بازیگران به ســینما 

رفاقت، پول و اتفاق بود اما در دوران بعد 
از انقالب به گونه دیگرى بود. بعد از انقالب 

تئاترى ها وارد سینما مى شدند و از این راه من
هم توانستم وارد این عرصه شوم.

هژیرآزاد درباره دالیل سوپراســتار نشدنش اظهار کرد: 
سن ما از سوپراستارى گذشته بود. اگر جوان باشیم در سینماى 

شاه لیر  رل هاى شکسپیر حسرت تمام بازیگران دنیا اســت. دوست دارم 
باشم. جواد عزتى دارد در سریال زخم کارى خیلى حرفه اى بازى مى کند. 

او ادامه داد: براى من فرقى نمى کند چه نقشــى داشته باشم چون شغلم این
است و کار دیگرى بلد نیســتم. نمى توانم بگویم این کار را نمى کنم چه
بســا کارهایى را دوست نداشته ام ولى انجامشــان داده ام وسعى
کرده ام کارگردانم را راضى نگه دارم و فکر نکنم کارگردانى از

من ناراضى باشد. 
را براى بازیگر ســریال هاى تاریخى بیان کــرد: کار خودم
خودم در تنهایــى انجام مــى دهم و شــخصیت را خلق
مىکنم؛ یا کارگردان مى پسندد یا نمى پسندد. اگر نپسندید
به فراخور شــخصیت ساخته شــده را تغییر مى دهم تا به
ذهنیت کارگردان نزدیک شوم. باید هر بازیگر بتواند با هر
کارگردانى کار کند وگرنه یک بار خواهد بود و بعد بیرون
رانده مى شود. باید هر بازیگر بتواند به تناسب نیاز

کارگردانش نقش را بیافریند. 
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ســپاهان اولین تیمى بود کــه در روز پایانى لیگ جدا 
شده هایش را مشخص کرد. در پایان بازى با استقالل 
مشخص شد که سپاهان براى فصل بعد محمد محبى، 
پیام نیازمند، کى روش اســتنلى و احسان حاج صفى را 

نخواهد داشت. 
اما ســپاهان مدعى قهرمانى چه بازیکنــى را خریده 
است؟ هنوز مشخص نیست. شــاید براى سپاهانى ها 
مشخص باشــد اما براى اهالى فوتبال و رسانه ها نه. 
همه منتظر هستیم تا تیم ســپاهان از اولین خرید خود 
رونمایى کند. بدون شــک اولین خرید سپاهان در خط 
دروازه خواهد بود. جایى که پیام نیازمند در آنجا حاشیه 
امنیت ایجاد کرد. دروازه بان جوان پیکان بعد از کسب 
تجربه در تیم تهرانى در سپاهان تبدیل به یکى از دروازه 
بانان ششدانگ فوتبال تبدیل شد و به این بهانه به تیم 
ملى هم دعوت شد. دروازه بان بلند قامت و جسور و از 
همه مهمتر آرام و حرفه اى. محرم نوید کیا به خوبى مى 

داند پیدا کردن جانشــین مطمئن براى پیام کار آسانى 
نیست و باید با وســواس جانشین گلر فصول گذشته را 

انتخاب کند.
صحبت هاى زیادى در این باره مطرح مى شود اما هیچ 
یک از خبرها مورد تایید نیست تا از سوى باشگاه سپاهان 
به طور رسمى اعالم شود. بدون شک سپاهان در خط 
حمله به جاى کى روش استنلى هم مهاجم مى خواهد. 
سپاهان در این فصل و در برخى از بازى ها فرصت هاى 
خوبى را براى گلزنى از دست داد و همین بهانه اى شد 
براى قهرمانى پرسپولیس. آنچه مسلم است خط حمله 
تیم سپاهان باید تقویت شــود. سپاهان در بقیه خطوط 
هم بازیکن مى خواهد. به جاى محمد محبى، به جاى 
احسان حاج صفى و... اینها بازیکنان کوچکى نبودند و 
خأل حضور آنها در ترکیب تیم سپاهان به چشم خواهد 
آمد و به طور حتم محرم نویدکیا نیاز به حضور بازیکنان 
با کیفیتى دارد تا سپاهان قوى ترى را روانه میدان کند. 

قابل پیش بینى اســت که تالش تیم ســپاهان براى 
جذب بازیکن از روزها قبل آغاز شــده باشــد و حتى 
توافقاتى نیز در این زمینه به جود آمده باشد. به طورى 
که حتى در فضاى مجازى گفته مى شــود سپاهان با 
این شرط حاضر شده رضایتنامه محمد محبى را براى 
تیم سانتاکالرا صادر کند که شهریار مغانلو راهى دیار
 نصف جهان شــود. در روزهاى آتى به طور حتم تیم 
سپاهان از خریدهاى خود رونمایى خواهد کرد. به نظر 
مى رسد باشگاه همانند بازیکنان این روزها ترجیح مى 
دهد استراحت کند تا با شروع تمرینات از بازیکنان جدید 
رونمایى کند. آنچه مسلم است خیلى ها منتظر رونمایى 
از خریدهاى تیم سپاهان هستند. شــاید اولین فرشاد 
احمد زاده باشد. بازیکن تأثیرگذار فوالد در فصل گذشته 
که در پایان بازى با استقالل و در مراسم اهداى جام با 
فوالد خداحافظى کرد. خیلى ها مى گویند مقصد بعدى 

او سپاهان است.

سعید آذرى، مدیرعامل اصفهانى 
باشگاه فوالد خوزســتان که به 
تازگى توانســته قهرمانى جام 
حذفى را با این تیم به دســت 
بیــاورد، بــا انتشــار متنى در 
صفحه شــخصى خود رسمًا 
از این باشــگاه خداحافظى و 
جدایى اش از این مجموعه را 
اعالم کــرد. آذرى که در این 
متن اشــاره به ناراحتى ها و بى 
حرمتى هایى کرده کــه ظاهراً 

در حقش صــورت گرفته اعــالم کرد به 
زودى توضیحات بیشــترى در این رابطه 

خواهد داد.
آذرى که اینســتاگرام پرطرفدار و پرسر و 
صدایى دارد و غالبًا اخبــار مربوط به خود 
را در آن نشــر مى دهد با انتشار یک پست 
از نحوه جدایى اش از باشگاه فوالد گالیه 
کرد. او در این پست نوشته: «کاش حرمت 
آدم ها را حداقل یک روز حفظ مى کردیم. 
خداحافظ فــوالد، خداحافظ خوزســتان، 
خداحافظ هوادار بى نظیــر، ویوا پهلوانى. 

توضیحات تکمیلى بعداً.»
ظاهرا آذرى انتظار داشــته جلسه اى را با 
حضــور مدیران کارخانــه و هیئت مدیره 
باشگاه فوالد داشته باشد و در آنجا درباره 

جدایى اش تصمیم گرفته شود. 
او چند روز پیش اعــالم کرده بود به دلیل 
مشــکالت خانوادگى باید مدتــى دور از 
فوتبال باشــد و ظاهرا  این مســئله باعث 
شــده به احتمال زیاد فــوالد مدیرعامل 
جدیدى را براى فصل آینده خود انتخاب

 کند.

بازار نقل و انتقاالت 
در انتظار اولین خرید سپاهان

کاپیتان و مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در تیررس باشگاه گل گهر 
سیرجان قرار دارد.

امیر قلعه نویى ســرمربى گل گهر ســیرجان درصدد تقویت خط 
دفاعى تیمش اســت و براى این منظور چند مدافع لیگ برترى 

را زیر نظر دارد.
وحید محمدزاده مدافع فصل گذشته ذوب آهن یکى از بازیکنان 
موردنظر قلعه نویى اســت و همین موضوع باعث شده تا باشگاه 
گل گهر با این بازیکن تماس گرفته و پیشنهادش را به محمدزاده 

ارائه کند. 
البته مدافع ذوب آهن هنوز تصمیم نهایى را اتخاذ نکرده است، ولى 
به نظر مى رسد در هفته پیش رو تکلیف این بازیکن مشخص شود.

امید نورافکن بازیکن سپاهان که تا دو سال دیگر با طالیى پوشان 
اصفهان قرارداد دارد عکس پروفایل خود در اینستاگرام را تغییر داد 

که گمانه زنى هایى را درباره بازگشت او به استقالل ایجاد کرد.
  اما نورافکن تا این لحظه هیچ تماسى از سمت استقالل نداشته و 
تغییر عکس پروفایل وى بیشتر به شیطنت این بازیکن ارتباط دارد 

چرا که وى چندى پیش در مصاحبه اى عنوان کرده بود با اینکه 
یکى دو پیشنهاد داشته به قراردادش با طالیى ها پایبند 

است و برنامه 2 ساله اى دارد و  در سپاهان مى ماند زیرا 
دوســت دارد همینطور به پیشرفت تیمى و فردى و 

آرامشى که دارد، ادامه دهد.  سجاد شهباززاده، مهاجم سه فصل اخیر سپاهان و آقاى گل لیگ 
بیستم دیگر قصد ادامه همکارى با طالیى پوشان را ندارد. 

شهباززاده پیج رسمى باشگاه ســپاهان در اینستاگرام را آنفالو و 
قلب زرد را نیز از بیو پیج خود پاك کرد. صفحه باشــگاه سپاهان 
نیز در اقدامى متقابل، پیج سجاد شهباززاده را آنفالو کرد تا به این 
شکل طرفین از قطع همکارى با یکدیگر خبر دهند. در  روزهاى 

جدى شــهباززاده اخیــر صحبــت از مذاکرات 
است  .با پرســپولیس مطرح شده 

ســرمربى جدید تیم ذوب آهن براى جدایى مدافع راست این تیم 
شرط گذاشته است.

باشــگاه ذوب آهن پس از توافق و امضاى قرارداد با مهدى تارتار 
به عنوان سرمربى، فعالیتش در نقل و انتقاالت را زیر نظر وى آغاز 

کرده است.
یکى از مسائلى که ذوبى ها با آن دست به گریبان هستند، تمایل تعداد 
قابل توجهى از بازیکنان این تیم به جدایى است. نفراتى مثل فرشاد 
محمدى مهر، وحید محمدزاده، عبدا... حسینى، محمد سلطانى مهر 
و میالد جهانى به دلیل پیشنهاداتى که دارند به دنبال جدایى هستند.
یکى از این نفرات محمدى مهر اســت که ســال گذشته از نفرات 
کلیدى ذوب آهن بود و حاال با توجه به پیشنهاداتى که دارد به دنبال 

جدایى است.
در این راستا شنیده مى شود با وجود تاکید تارتار بر حفظ این بازیکن، 
در صورتى که باشگاه ذوب آهن بتواند نادر محمدى، مدافع راست 
پیکان که فصل گذشته شــاگرد خود او بوده را جذب کند با جدایى 

محمدى مهر موافقت خواهد کرد. 
باید دید ذوبى ها در نقل و انتقاالت تا چه اندازه قادر به تأمین نیازهاى 

مهدى تارتار خواهند بود.

ژنرال به دنبال جذب 
کاپیتان ذوب آهن

نورافکن به استقالل 
باز مى گردد؟

پایان همکارى شهباززاده
 با سپاهان

تارتار به دنبال مدافع راست 
محبوبش براى ذوب آهن

سرمربى سابق ذوب آهن جانشین سرمربى جدید ذوب آهن شد!

خداحافظى گالیه آمیز آذرى از فوالد
سعید آذرى،
باشگاه فوال
تازگى توا
حذفى را
بیــاورد،
صفحه ش
با از این

جدایى اش
اعالم کـ
متن اشــ
حرمتى ها

سرمربى فصل گذشــته تیم فوتبال ذوب آهن به عنوان سرمربى تیم پیکان براى 
فصل آینده انتخاب شد.

مجتبى حسینى که اواخر فصل گذشته هدایت تیم فوتبال ذوب آهن را برعهده گرفت 
و توانست این تیم را در هفته پایانى در لیگ برتر حفظ کند، پس از انجام مذاکرات 

مقدماتى با مسئوالن باشگاه پیکان به توافق رسید.
حسینى در شرایطى ســرمربى تیم فوتبال پیکان شــد که مهدى تارتار 
سرمربى فصل گذشته این تیم راهى اصفهان شــد تا هدایت ذوب آهن 

را برعهده بگیرد.
باشــگاه پیکان با تایید این خبر اعالم کرد: بعد از برگزارى جلســات متعدد 
اعضاى هیات مدیره باشــگاه پیکان و بررســى گزینه هاى مختلف براى سپردن 
هدایت تیم فوتبال، در نهایت مجتبى حســینى به عنوان ســرمربى جدید پیکان 

انتخاب و معرفى شد.
صبح دیروز(شنبه) مدیریت پیکان تصمیم نهایى خود را درباره تیم فوتبال این باشگاه 
اتخاذ کرد و به همین منظور مجتبى حسینى با حضور در باشگاه پیکان و در حضور 
اکبر محمدى مدیرعامل و مهدى اینانلو رییس هیات مدیره قراردادش را به مدت 

یک فصل امضا کرد.

مجتبى حســینى در ســوابق خود ســرمربیگرى تیم هاى ذوب آهــن اصفهان، 
نفت مسجدســلیمان، مس کرمان، گل ریحان البرز و... را دارا اســت. او همچنین 
سالهاى زیادى به عنوان دستیار اول در کادر فنى یحیى گل محمدى فعالیت کرده

 است.

و ر ن و ش پ چ و چر
یکى دو پیشنهاد داشته به قراردادش با طالیى ها پایبند 

2است و برنامه 2 ساله اى دارد و  در سپاهان مى ماند زیرا
دوســت دارد همینطور به پیشرفت تیمى و فردى و 

آرامشى که دارد، ادامه دهد. رونمایى کند. بد
دروازه خواهد بو
امنیت ایجاد کر
تجربه در تیم ته
بانانششدانگ
ملى هم دعوت
همه مهمتر آرام

 سجاد شهباززاده، مهاجم سه فصل اخیر سپاهان و آقاى گللیگ
بیستم دیگر قصد ادامه همکارى با طالیى پوشان را ندارد. 

شهباززاده پیج رسمى باشگاه ســپاهان در اینستاگرام را آنفالو و 
قلبزرد را نیز از بیو پیج خود پاك کرد. صفحه باشــگاه سپاهان

نیز در اقدامى متقابل، پیج سجاد شهباززاده را آنفالو کرد تا به این 
شکل طرفین از قطع همکارى با یکدیگر خبر دهند. در  روزهاى 

جدىشــهباززاده اخیــر صحبــت از مذاکرات 
شده  پرســپولیس مطرح است  .با

سرمربى فص
فصلآینده
مجتبى حسی
و توانست ای
مقدمات
حس
سر
ب را
باشــ
اعضاى هیا
هدایت تیم
انتخاب و مع
صبح دیروز(
د ک اتخاذ کرد واتخاذ

اکبر محمدى
یک فصل ام

لیگ بیســتم فوتبال ایران به پایان رســید و با اینکه سپاهان به 
قهرمانى نرســید، اما آقاى گل از این تیم معرفى شــد و ســجاد 
شهباززاده با 20 گل برترین گلزن این فصل فوتبال ایران نام گرفت.
شهباززاده 31 ساله سومین آقاى گل اردبیلى فوتبال ایران محسوب 
مى شود. پیش از ســجاد، على دایى شهریار فوتبال ایران در فصل 
83-82 در تیم پرسپولیس با 16 گل آقاى گل فوتبال ایران شده 
بود. دایى تا مدت ها با 109 گل زده، آقاى گل فوتبال ملى در سطح 
جهان محسوب مى شد و در دوران بازى خود یک ماشین گلزنى تمام 

عیار به حساب مى آمد.
بازیکن بعدى کریم انصارى فرد اســت که دو بار موفق به کسب 
عنوان آقاى گلى فوتبال ایران شــده است. این مهاجم اردبیلى در 
فصل 91-90 در سایپا با 21 گل و در فصل 93-92 در تراکتور با 14 

گل برترین گلزن ایران لقب گرفت. 
فوتبال اردبیل همواره نشان داده از ظرفیت هاى باالیى برخوردار 
است و مى تواند ستاره هاى خوبى به فوتبال ایران معرفى کند. یحیى 
گل محمدى، على قلى زاده، مهرداد بایرامى، اکبر ایمانى و یعقوب 
کریمى چند نمونه از ستاره هاى پرورش یافته این استان هستند و 
جاى خالى یک تیم در لیگ یک یا لیگ برتر در این اســتان حس 

مى شود.

استان آقاى گل ساز
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محققان دانشگاه سرى جایواردنپورا سریالنکا، متوجه شدند 
واکسن کووید-19 «ســینوفارم» در برابر گونه دلتا کرونا 
بسیار موثر است. بر اســاس نتایج این مطالعه 95 درصد 
افرادى که دو دز واکسن سینوفارم را دریافت کرده  بودند، 
آنتى بادى هاى مشابه یک فرد بهبودیافته از کرونا را داشتند.

همچنین نتایج این بررســى  نشــان مى  دهد که واکسن  
کروناى تولیدشده توسط شــرکت داروسازى سینوفارم در 
کشور چین مى تواند با گونه دلتا ویروس کرونا مقابله کند و 
مانع بروز بیمارى کووید -19 شود. این واکسن  خطر ابتال به 
نوع شدید بیمارى کووید -19، بسترى شدن در بیمارستان 
و مرگ و میر ناشى از آن را به میزان قابل توجهى کاهش 

مى  دهد.
واکسن سینوفارم از نوع واکســن غیرفعال  شده ویروس 
کووید-19 است. براى ساخت آن ابتدا ویروس روى کشت 
سلولى (Vero Cell) تکثیر شده و پس از غیرفعال سازى 
ویروس و عملیات تغلیظ و خالص ســازى، با اســتفاده از 
ادجوانت آلومینیوم به شکل مایع واکسن تبدیل شده است.

در مطالعات بالینى، عوارض شــدید با این واکسن گزارش 
نشده است. شــایع  ترین عارضه، درد در محل تزریق بوده 
است که باالتر از 10 درصد گیرندگان واکسن این عالیم 
را نشان داده  اند و در کل بین یک تا 10 درصد از گیرندگان 

واکسن نیز سایر عالیم را گزارش کرده اند..

پل هانتر، استاد دانشکده پزشکى دانشگاه ایست انگلند در 
انگلیس معتقد اســت که بیمارى « کووید -19» در آینده 
نزدیک اساسا مبدل به یک بیمارى فصلى دیگر خواهد شد 
و ویروس کرونا را به یک عامل دیگر سرماخوردگى مبدل 

خواهد کرد.
وى مى گوید: ویروس « سارس-کوو-2» ناپدید نخواهد 
شــد و مانند دیگر ویروس هاى کرونا، هر پنج سال یکبار 
ظاهر خواهد شد. واکسن ها مانع از گسترش آن خواهند شد 
اما به مرور زمان ایمنى زایى آن ها افت خواهد کرد. با این 
حال مانع از بسترى شدن در بیمارستان و آمار باالى مرگ 
و میر بیماران خواهند شد. باقى ویروس هاى کرونا از حالت 

فصلى برخوردار خواهند شد و اوج آن ها در فصل زمستان 
خواهد بود.

وى مى گوید: گزینه هــاى جدید «ســارس-کوو-2» 
مشکالتى به بار خواهند آورد اما مى توان دست به گمانى 
زنى زد و گفت که «دلتا ویروس» نقطه پایانى تغییر ویروس 

باشد.
وى بر این باور است که کووید 19 اصوال یک بیمارى فصلى 
دیگرى خواهد شد. بعد از چند سال اکثر موارد ابتال به کووید 
19 بدون عالیم یا به شکل ساده ترى سپرى خواهند شد و 
به بیان دیگر مانند دیگر ویروس هاى کرونا، ایآِنن ویروس 

نیز به یک عامل دیگر سرماخوردگى تبدل مى شود.

ایمنى زایى سینوفارم
 چقدر است؟

پیشگویى درباره آینده 
ویروس کرونا

چند درصد ایرانى ها 
کرونا گرفته اند؟

   بهداشت نیوز | دکتر مسعود مردانى متخصص 
بیمارى هاى عفونى مى گوید: طبق آمـار بین 40 تا 50 
درصد ایرانى ها از ابتداى شیوع کرونا تاکنون به بیمارى 
مبتال شـده اند و حتى این افـراد از کروناى دلتـا در امان 
نبوده و مجدد به بیمـارى مبتال خواهند شـد. وى ادامه 
داد: افرادى که قبال به کرونا مبتال شده باشند، در صورت 
ابتالى مجدد به کرونا آن هم از نوع دلتا، با شدت خفیف 
ابتال را تجربه مى کنند و نسبت به سایر افرادى که کرونا 
نگرفته اند این موضوع به عنـوان یک مزیت از نظر زنده 

ماندن برایشان تلقى خواهد شد.

دوره نهفتگى ویروس دلتا
 یک روز است

   ایسـنا |رئیس بخش مراقبت هـاى ویژه کروناى 
بیمارسـتان امام رضـا(ع) مشـهد گفـت: دوره نهفتگى 
ویروس دلتا یک روز اسـت. کرونا مانند زامبى اسـت تا 
وقتى در خیابان باشید همه مبتال مى شوند. دکتر علیرضا 
صداقت افزود: از 27 بیمار کرونایى که در یک روز ویزیت 
کردم، به دالیلى مبتال شده بودند که مى توانستند انجام 
ندهند؛ دالیلى که ربطى به دولت و مسئوالن هم ندارد. 
عروسى، مولودى، سفر و ... یکى از بیماران مبتال به کرونا 
خانم باردارى بـود که فرزند دو قلو خود را از دسـت داد و 
اکنون در بخش مراقبت ویژه بسـترى  است. او در یک 

مهمانى زنانه مبتال شد.

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 1ـ راى شماره 140060302027002098 مورخ 1400/02/19 مهناز جبل عاملى فرزند 
ابوالحسن بشماره شناسنامه 482 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288705840 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 3596 فرعى از اصلى 15241 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/74 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 

از مالک رسمى بنیاد مسکن انقالب اسالمى.
2ـ راى شماره 140060302027002093 مورخ 1400/02/19 غالمحسین امیریوسفى 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1897 صادره از آبادان بشماره ملى 1819361039 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 3596 فرعى از اصلى 15241 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/74 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 

از مالک رسمى بنیاد مسکن انقالب اسالمى.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/24 - م الف: 

1169965 - مهدى صادقى- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان/5/163 

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

راى شماره 140060302026000278 مورخ 1400/01/11 هیات یک آقاى داود محمدى 
بلمیرى به شناسنامه شماره 1327 کدملى 1159347085 صادره فریدن فرزند على نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181,53 مترمربع از پالك 15182 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالکیت غالمعلى پهلوانى
راى شــماره 140060302026000272 مورخ 1400/01/11 هیــات یک آقاى یعقوب 
محمدى بلمیرى به شناسنامه شماره 11 کدملى 1159871183 صادره فریدن فرزند على 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 181,53 مترمربع از پالك 
15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت غالمعلى پهلوانى
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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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: 1400/05/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24 

- م الف: 1169813 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/165 

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

 ثبت شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 1ـ راى شماره 140060302027004372 مورخ 1400/04/05 محسن نورشرق دهاقانى 
فرزند على محمد بشماره شناسنامه 132 صادره از شهرضا بشماره ملى 5129649011 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 251/33 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 

رسمى غالمعلى ربانى خوراسگانى فرزند على محمد.
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/05/09 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/05/24 - 
م الف: 1169834 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان/5/167 

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 1ـ راى شــماره 140060302027002270 مورخ 1400/02/25 على اصغر نودوشــنى 
فرزند على اکبر بشماره شناســنامه 921 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283557738 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 4 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 362/44 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 

رسمى محمدزارعى فرزند رضا.
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/05/09 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/05/24 - 
م الف: 1170318 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان/5/202 

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

راى شماره 139860302026021054 مورخ 1398/11/30 هیات سه آقاى محمد مهدى 
مظاهرى به شناسنامه شماره 4774 کدملى 1287274358 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 40 مترمربع پالك شماره 336 فرعى از 
13992 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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: 1400/05/09 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/24 - م الف: 1170841 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى/5/204 

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

راى شماره 140060302026002392 مورخ 1400/02/26 هیات سه خانم ایران آقاعلیان 
به شناسنامه شــماره 336 کدملى 1290966737 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 158,88 مترمربع پالك شماره 12 فرعى از 15183 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى سکینه لنجانیان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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: 1400/05/09 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/24 - م الف: 1170838 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى/5/206 

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

راى شــماره 140060302026002060 مورخ 1400/02/16 هیات یک خانم زهرا قربى 
کهرابى به شناسنامه و کدملى 1270740334 صادره اصفهان فرزند على نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 106,32 مترمربع از پالك شماره 56 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شماره 140060302026002061 مورخ 1400/02/16 هیات یک آقاى على مطلبى 
فشارکى به شناسنامه و کدملى 1271092360 صادره اصفهان فرزند رمضان نسبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106,32 مترمربع از پالك شماره 56 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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: 1400/05/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24 

- م الف: 1171004 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/208

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

راى شماره 140060302026005202 مورخ 1400/04/09 هیات چهار خانم نسرین عمادى 
به شناسنامه شماره 1270584707 کدملى 1270584707 صادره اصفهان فرزند علیرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 132 مترمربع پالك شماره 67 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى حاج شیخ زین الدین نجفى 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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: 1400/05/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/24 

- م الف: 1171105 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/210 

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 1ـ راى شماره 139960302027017955 مورخ 1399/10/29 فاطمه آزادى حسین آبادى 
فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 21942 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282688952 
در سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 6112 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 177/60 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 

رسمى مشاعى مى باشد. 
2ـ راى شماره 139960302027017956 مورخ 1399/10/29 سعید دانشمند خوراسگانى 
فرزند اسداله بشماره شناســنامه 62 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291353429 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 6112 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 177/60 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/24 - م الف: 

1170184 - مهدى صادقى- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان/5/198 

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

راى شماره 140060302026004757 مورخ 1400/04/01 هیات سه آقاى علیرضا امینى 
رورانى به شناسنامه شــماره 518 کدملى 1288405790 صادره اصفهان فرزند احمدرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 78,36 مترمربع پالك شماره 174 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى احمد یخچالى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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: 1400/05/09 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/24 - م الف: 1170203 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى/5/196 

روى موج کووید-19

نیما طائفه شکر، دکتراى ایمونولوژى از انگلستان، 
فوق دکتراى ایمونولوژى از دانشگاه وسترن کانادا 
و محقق ایرانى در زمینه مکانیسم هاى کووید19 
در سیستم ایمنى بدن به پرتکرارترین پرسش هاى 
این روزهاى مردم درباره واکسن هاى کرونا پاسخ 

مى دهد.
ابتدا در مورد دوزهاى اول و دوم 

واکسن کرونا توضیح دهید.
تمام واکسن هایى که فعًال براى مقابله با ویروس 
کرونا در دنیا استفاده مى شــود، به غیراز واکسن 
جانسون - جانســون، دو دوز با فاصله زمانى سه 
تا چهار هفته دارند. دوز اول واکسن، دوز اصلى و 
شروع کننده پاسخ ایمنى است و دوز دوم واکسن 
به عنوان تقویت کننده مطرح مى شــود که باعث 
تقویت پاســخ ایمنى در بدن شده و پاسخ ایمنى 
قوى (از لحاظ کمى و کیفى) و ماندگارترى ایجاد 
مى کند. بدون در نظر گرفتن جهش هاى ویروس، 
با تزریق دوز اول واکســن ایمنى نسبى در حدود 
40 تا 50 درصد ایجاد مى شــود، اما براى ایجاد 
ایمنى کامل حداقل باید دو هفتــه از تزریق دوز 
دوم واکسن ها گذشته باشــد تا ایمنى بدن بتواند 
کامل شــود، بنابراین تزریق هر دو دوز واکسن 

توصیه مى شود. 
تأخیر در تزریــق دوز دوم 

واکســن ها چــه عوارضى 
مى تواند داشــته باشد و آیا 
تأخیر در فاصله زمانى تزریق 
دوز دوم واکســن، مى تواند 
تزریــق دوز اول را بى تأثیر 

کند؟
در حــال حاضــر مطالعــه اى وجود نــدارد که 
فاصله بیــش از چهار ماه بین تزریــق دوز اول و 
دوم واکســن کرونا را بررســى کرده باشد، البته 
مطالعات محدودى داریم که در مورد واکسن فایزر 
و آسترازنکا وقتى دوز دوم واکسن با فاصله زمانى 
سه ماه از دوز اول تزریق مى شود ایمنى سلولى و 
آنتى بادى بهترى تولید مى شود. علت این موضوع 
به صورت کلى این است که در این فاصله زمانى 
بین تزریق دوز اول و دوم، ســلول هاى ایمنى یا 
پاســخ ایمنى بلوغ بهترى پیدا مى کنند، بنابراین 
وقتى فاصله زمانى بیشتر مى شود و دوز دوم را بعد 
از سه ماه دریافت مى کنیم، پاسخ ایمنى بهترى 
ایجاد مى کند. اینکه ایمنى یک دوز واکسن چقدر 
مى تواند ماندگار و اثربخش باشد کامًال مشخص 
نیســت، البته در مورد ســینوفارم و اسپوتنیک 
مقاله اى نیست و فعًال توصیه بر دریافت دوز دوم با 

فاصله سه تا چهار هفته است.
برخى افــراد فکر مى کنند با 

تزریق دوز اول واکســن در 
برابر بیمارى ایمن شده اند.

فاصله بین تزریق دو دوز واکســن کرونا باعث 
مى شود برخى افراد دچار اشتباه شوند و فکر کنند 
دوز اول واکسن ها مؤثر است، ایمنى حاصل شده 
و نیاز بــه تزریق دوز دوم نیســت، درنتیجه باور 
اشتباهى در جامعه به وجود مى آید و راضى کردن 
این افراد براى تزریق دوز دوم هم ســختى هاى 
خاص خودش را دارد. در کشورهایى مثل ایران 
 که واکسیناسیون قطره چکانى است و دوز دوم با 
مشکالتى مواجه شده این مسئله جدى تر خواهد 
بود و احتماًال افراد زیادى موفق به دریافت دوز دوم 
واکسن نمى شــوند، این یعنى جهش هاى جدید 
ویروس و از دســت دادن زمان زیاد براى ایمنى 
جمعیت در برابر ویروس. در مجموع تزریق یک 
دوز واکسن از دیدگاه اپیدمولوژیک در کوتاه مدت 
فوایدى دارد و مى تواند در بخش زیادى از جامعه 
ایمنى نسبى ایجاد و از بسترى و مرگ جلوگیرى 
کند، اما این فاصله دوز اول و دوم باید تعادل حفظ 
شود و طوالنى مدت نشــود، چون اگر فاصله دوز 
اول و دوم طوالنى و ایمنى حاصل از دوز اول قوى 
نباشد که گفته شد در مورد جهش هاى ویروس 
به این صورت اســت، باعث مى شود پیک هاى 

بزرگ ترى داشته باشیم. 

این موضوع که ایمنى بدن بعد از 
تزریق دوز اول واکسن کاهش 

پیدا مى کند، درست است؟
خیر، این طور نیست که اگر مثًال به جاى سه ماه، 
ســه و یک هفته از تزریق دوز اول واکسن کرونا 
بگذرد ایمنى به طور محسوس پایین بیاید، البته 
نظر کلى محققان این است که چهار تا شش ماه 
بعد از تزریق دوز اول واکسن، این احتمال وجود 
دارد که به صورت معنادارى پاسخ ایمنى کاهش 
پیدا کند، حتى اگر دوز دوم تزریق نشود، اما بازهم 
این به مفهوم ناپدید شــدن کامل پاسخ ایمنى 
نیســت که در دوز اول ایجاد شده است. بنابراین 
توصیه مى شود در صورت وجود دوز دوم واکسن 

حتماً تزریق شود و این کار عمداً به تأخیر نیفتد. 
آیا باید مراقــب بود فاصله 
زمانى بیــن تزریق دوزهاى 

اول و دوم واکســن کرونــا 
طوالنى نشود؟

بله، صد در صد باید تعــادل را نگه داریم و درحال 
حاضر تمرکز بیشــتر کشــورها افزایش تزریق 
دوز دوم اســت. در این زمینه مهم ترین مسئله 
جهش هاى ویروس است، به عنوان مثال جهش 
هندى را داریم که نشــان داده در بین گونه هاى 
ویروس قابلیت باالیى در گریز از سیستم ایمنى و 
انتقال پذیرى دارد، تحقیقات نیز نشان داده با یک 
دوز واکسن آســترازنکا و فایزر در جهش هندى 
فقط 30 درصد اثربخشى در جلوگیرى از بیمارى 
عالمت دار دارد و این مقدار با دوز دوم به 80 درصد 
مى رســد، بنابراین حتمًا تزریق دوز دوم واکسن 

ضرورى است. 
آیا امکان تزریق واکســن 
کرونا از دو برند مختلف در دو 

مرحله وجود دارد؟
ترکیب واکسیناسیون مســئله جدیدى نیست و 
قبًال این مسئله را در مورد واکسن هاى آنفلوانزا و 
هپاتیت B داشتیم، اما در مورد واکسن هاى کووید 
دلیل اصلى این ترکیب، کمبود برخى واکسن ها و 
کمک به افزایش واکسیناسیون در کشورها است، 
البته عوارض نادرى که در مــورد لخته خون در 
آسترازنکا دیده شد دلیل دیگرى بود که برخى از 
کشورها به این روش روى بیاورند. چهار مطالعه 
مهم در انگلیس، اسپانیا، آلمان و کانادا نشان داد 
امکان این کار وجــود دارد و عوارض جدى هم 
گزارش نشده، یعنى افرادى که واکسن آسترازنکا 
را در دوز اول دریافت کردند وقتى واکسن فایزر را 
در دوز دوم دریافت کردند ایمنى بهترى در مقایسه 
با دو دوز آسترازنکا ایجاد شد و عوارض کوتاه مدت 

مثل واکسن هاى قبلى بود.

عوارض نزدن دوز دوم 
واکسن کرونا
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602030007513 - احدى از وراث (طیبه پزشکى ) آقاى اسداله 
پزشکى نجف آبادى  فرزند على بشماره شناســنامه 8793 به استناد دو برگ  استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ  
پالك ثبتى شــماره 10 فرعى از 386 اصلى  واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 482  دفتر 59 امالك ذیل ثبت 7387 بنام سلطان خانم پزشکى 
نجف آبادى  فرزند عباس مسبوق به  ثبت و سند مالکیت بوده و نامبرده طى سند انتقال 
قطعى بشماره 35655 مورخ 1327/11/10 دفترخانه 16 نجف آباد تمامت مالکیت خود 
را به اسداله پزشــکى نجف آبادى فرزند على انتقال داده و سند مذکور مفقود شده است 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت ســهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 

نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/05/24 
- 1176000/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى /5/326

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقاى مصطفى شهیدى فرزند ابراهیم با ارائه وکالت نامه شماره 26842- 

1400/04/16 دفترخانه اسناد رسمى 223 نجف آباد و یک برگ استشهادیه محلى که 
هویت شهود طى شماره 25980- 1400/04/19 گواهى گردیده مدعى مفقود شدن سند 
مالکیت شماره 68798 پالك ثبتى 469 فرعى از 178 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان 
شده که در دفتر 105 صفحه 17 ذیل شماره 16510 به نام فضل اله سلیمانى نجف آبادى 
صادر گردیده است. اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشار این 
آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه ســند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند 
مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. م الف: 1176924- سیدمحمدحسن 

مصطفوى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون /5/331

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب سعید عباسى اسکندرى فرزند 
على به شماره شناســنامه 1272246205 صادره از اصفهان 
در مقطع کاردانى پیوسته رشته مکانیک خودرو صادره از واحد 
دانشگاهى اصفهان با شــماره 51/3 - 252 (3335) مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار مى باشد.
از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد شاهین شهر به نشانى شاهین شهر - بزرگراه آزادگان - 

روبروى پتوى گلبافت ارسال نماید.

زمانى که به غذا خوردن فکر مى کنید، ممکن اســت به 
اتفاقاتى که در معده و روده شما اتفاق مى افتد نیز فکر کنید، 

اما کل روند هضم از دهان و با جویدن شروع مى شود.
هنگامى که غــذاى خــود را مى جوید، آن بــه قطعات 
کوچکترى تقســیم مى شــود که هضمش را راحت تر 
مى کند. هنگامى که با بزاق مخلوط مى شود، جویدن به 
بدن شما این امکان را مى دهد تا بیشترین مقدار ممکن از 

مواد مغذى را از غذایى که مى خورید، استخراج کند.
متخصصان در مورد جویدن حرف هاى زیادى براى گفتن 
دارند. یک توصیه معمول این اســت که قبل از بلعیدن، 
غذاى خود را حدودا 32 مرتبه بجوید. براى تجزیه غذاى 
نرم و پر از آب جویدن کمترى الزم است. هدف از جویدن 
این است که مواد غذایى شما شکسته شود تا بافت آن از 

بین برود.
به نظر مى رسد 32 بار جویدن یک عدد متوسط است که 
در اکثر لقمه هاى غذا اعمال مى شود. غذا هایى که جویدن 
آن ها دشوارتر است، مانند استیک و آجیل، ممکن است به 
ازاى هر تکه تا 40 بار جویدن نیاز داشته باشد این در حالى 
است غذا هایى مانند هندوانه براى تجزیه ممکن است به 

جویدن کمترى نیاز داشته باشد.
جویدن اولین مرحله هضم اســت. عمل جویدن و تولید 
بزاق در دهان به طور همزمان انجام مى شــود. ســپس 
هنگام بلع از آنجا به مرى وارد مى شــود. مرى غذا را به 
داخل معده هدایت مى کند. معده شما غذا را در خود نگه 
مى دارد در حالى که با آنزیم هایى که به تجزیه غذا ادامه 
مى دهند، مخلوط مى شود تا بتوانید از آن براى کسب انرژى 

استفاده کنید. هنگامى که غذا در معده شما به اندازه کافى 
هضم شود، به داخل روده کوچک شما مى رود و در آنجا با 
آنزیم هاى بیشترى مخلوط مى شود که تجزیه آن ادامه 
مى یابد. مواد مغذى حاصل از غذا در روده کوچک جذب 
مى شوند. مواد زائد به روده بزرگ، ارسال شده و مواد زائد 

مانده از طریق راست روده و مقعد دفع مى شود.
ممکن اســت افراد قبل از جویدن کامل غذا، آن را قورت 
دهند، افرادى که لقمه هاى خیلى بزرگ یا خیلى کوچک 
مى خورند ممکن است به درستى غذا نجوند. جویدن نه تنها 
قسمت مهمى از فرآیند هضم غذاست بلکه براى سالمت 
کلى نیز مفید است. افرادى که قبل از بلعیدن غذاى خود را 
به خوبى نمى جوند، اغلب دچار مشکالت گوارشى مى شوند 
و همچنین در معرض خطر بیشترى براى خفگى، تنفس، 

سوءتغذیه و کمبود آب بدن قرار دارند.
متخصصان مى گویند هرچه ســریع تر غذا را میل کنید، 
تمایل بیشترى به غذا خوردن خواهید داشت. جویدن غذا با 
سرعت کمتر مى تواند مصرف کلى غذا را کاهش دهد. در 
یک مطالعه 30 زن سالم وعده هاى غذایى را با سرعت هاى 
مختلف مصرف کردند. زنانى که آهسته تر غذا مى خوردند 
به طور قابل توجهى کمتر غذا مصرف مى کردند، اما در عین 
حال احساس سیرى بیشترى نسبت به کسانى که سریع تر 
غذا مى خوردند، داشتند. در مطالعه دیگرى مشخص شد 
جویدن بیشتر غذا باعث کاهش میان وعده در روز مى شود.
عالوه بر کنتــرل وزن، متخصصــان مى گویند جویدن 
صحیح مواد غذایى نیز مى تواند بــه افزایش میزان مواد 
مغذى خارج شده از غذاى شما کمک کند. در یک مطالعه، 

متخصصان دریافتند جویدن بادام بین 25 تا 40 بار نه تنها 
گرسنگى را سرکوب مى کند بلکه باعث افزایش توانایى 

افراد در جذب مواد مغذى از بادام مى شود.
هنگام غذا خوردن، یک روش درست و غلط براى جویدن 
وجود دارد. در اینجا نحوه استفاده حداکثرى از وعده هاى 

غذایى خود آورده شده است.
قاشق یا چنگال خود را بیش از حد پر نکنید، پس از آنکه 
غذا را در دهان خود قرار دادیــد، لب هاى خود را ببندید و 
شروع به جویدن کنید، زبان شما باید غذا را از یک طرف 
به طرف دیگر حرکت دهد و فک تان باید کمى بچرخد. به 
آرامى بجوید و با هر لقمه غذا تا 32 بشمارید. بسته به نوع 
غذا ممکن است به زمان بیشتر یا کمترى نیاز داشته باشید. 
هنگامى که تمام بافت غذا را کامل جویدید، مى توانید آن 

را قورت دهید.
اگر مشکالت گوارشى دارید، نوشیدن آب هنگام غذا براى 
شما مفید نیست. نوشیدن آب با رقیق کردن آنزیم هایى در 
بدن که مواد غذایى را تجزیه مى کنند، مى تواند روند هضم 
را کند کند. این اثر خصوصا شدید است اگر از اختالالت 
گوارشى مانند بیمارى ریفالکس معده و مرى رنج مى برید.
وقتى غذاى خود را به اندازه کافى نجوید، دستگاه گوارش 
گیج شده و ممکن است بدن شــما آنزیم هاى الزم براى 
تجزیه کامل مواد غذایى را تولید نکند. این مى تواند منجر 
به مشکالت گوارشى از جمله نفخ شکم، اسهال، سوزش 
سردل، رفلکس اســید، گرفتگى عضالت، حالت تهوع، 
سردرد، مشکالت پوستى، تحریک پذیرى، سوء تغذیه، 

سوءهاضمه و گاز شود.

غذا را چند بار باید جوید؟

اگر تا به حال فلفل دلمه اى را با دســت گرفته اید سپس 
چشــم خود را لمس کرده اید، مى دانید که اســتفاده از 
غذا هاى تند مى تواند آسیب رسان باشد. این درد و سوزش 
مى تواند با چندین بار شستشو از بین رود، در این مطلب 
به این موضوع مى پردازیم که آیا خوردن فلفل مى تواند 

مانند لمس آن  آسیب رسان باشد یا خیر؟
مایکل گلدریــچ، متخصص گوش و حلــق و بینى در 
بیمارستان دانشــگاه رابرت وود جانسون در نیوجرسى 
مى گوید گلو و گوش ها با لوله هاى استاش به هم متصل 
مى شــوند که به تساوى فشــار در گوش داخلى کمک 
مى کند. هنگامى که بینى شــروع به تولید مقدار زیادى 
خلط مى کند، ماننــد زمانى که چیزى تنــد را مصرف 
مى کنید، لوله هاى استاش مسدود شده و باعث از دست 
رفتن شنوایى مى شــود، درســت مانند زمانى که شما 
واقعا سرما خورده اید. در مورد ســومادیویریا، این تاثیر 

شدیدتر بود.
ما انســان ها موجودات عجیب و غریبى هســتیم، یک 
واکنش عصبى را در نظر گرفته ایــم که به طور معمول 
خطر را نشان مى دهد و آن را به چیزى لذت بخش تبدیل 
کرده است. لذت کلمه کلیدى است، زیرا پس از خوردن 
یک فلفل تند و قبل از اینکه شما را بیمار کند، هورمون 
اندورفین وجود دارد که درد را مســدود کرده و به شــما 
احساس فوق العاده اى مى دهد، تا زمانى که آن ها از بین 

بروند و واقعیت شروع شود.

بنابراین صرف غذا هاى بسیار تند واقعا مى تواند به شما 
آسیب برساند اما آیا مى تواند شما را بکشد؟ به گفته پل 
بوسلند، استاد باغبانى در دانشــگاه ایالتى نیومکزیکو و 
مدیر موسسه فلفل شیلى، مى تواند اما بدن ما به احتمال 

زیاد اجازه نمى دهد که این اتفاق بیفتد.
او مى گوید: از لحاظ تئورى، مصرف زیاد فلفل هاى تند 
گرم مى تواند شما را بکشد، یک تحقیق در سال 1980 
محاسبه کرد که سه پوند فلفل قرمز شدید به شکل پودر 
که به طور یک جا خورده شــود مى تواند یک فرد 150 
کیلویى را بکشد. با این حال بدن فرد زودتر واکنش نشان 

مى دهد و اجازه نمى دهد این اتفاق بیفتد.
اساسا ممکن است ده ها ســاعت ناراحتى و درد پیش رو 
داشته باشید و احتماال سوزش سر دل آنقدر شدید است 

که عالئم سکته قلبى را تقلید مى کند.
اما خبر هــاى خوب ى نیز وجود دارد: اســتفاده از فلفل در 
وعده هاى غذایى در ســطح منطقى تــر داراى مزایاى 
سالمتى اســت، از جمله اثرات آنتى اکســیدانى، ضد 
التهابى و ضد ســرطانى؛ همچنین مى تواند متابولیسم 
شما را افزایش دهد که براى دوستداران غذا هاى تند، این 

خبر خوشایندى است.

آیا غذاهاى تند منجر به مرگ مى شود؟

ســندرم روده تحریک پذیر شــمار بسیارى از 
افراد را مبتال مى کند. شــایع ترین علل اسهال 
مزمن غیر عفونى عدم تحمل غذایى اســت و 
IBS اغلب توسط برخى غذاها ایجاد مى شود. 

غذاى خود را براى کمک به شناسایى عوامل 
محرك ثبت کنید. 

محرك هاى متداول براى جستجو عبارتند از 
حساسیت هاى لبنى، گندم، گوشت گاو و سویا. 
همچنیــن روزهایى را که احســاس مى کنید 
استرس خاصى دارید بنویسید، زیرا اضطراب 
نیز مى تواند محرکى براى IBS باشد. دانستن 
آنچه که به احتمال زیاد باعث شــعله ور شدن 
مى شود مى تواند به شــما در کاهش عالئم در 

آینده کمک کند.
یک چهارم مبتالیان به IBS، عالئمشــان با 
خوردن کربوهیدرات هاى تخمیر پذیر و ضعیف 
جذب شده، از جمله فروکتوز، فروکتان (موجود 
در گندم و پیاز)،ســوربیتول و ســایر الکلهاى 

قندى ایجاد یا تشدید مى شود. 
شیرین کننده هاى مصنوعى (مانند سوربیتول) 
که اغلب در غذاهاى کم کربوهیدرات یا بدون 
قند یافت مى شــوند، براى بدن سخت جذب 
مى شــوند و مى توانند باعث نفخ، گرفتگى و 
اسهال شوند. مراقب نوشــیدنى هاى رژیمى، 
آب نبات و آدامس بدون قند و شیرین کننده هاى 
مصنوعى باشید و همه غذاهاى محرك را که 

عالئم شما را بدتر مى کند حذف کنید.
پرخورى براى سیســتم گوارشــى شما بسیار 
سخت است و به احتمال زیاد عالئم IBS را به 
سرعت باال مى برد. به جاى مصرف چند وعده 
غذایى در روز، ســعى کنید وعده هاى غذایى 
کوچک و مکرر را در طــول روز بخورید. بدن 
راحت تر هضم این قسمت ها را انجام مى دهد 
و ممکن است متوجه شــوید که عالئم بسیار 

کاهش یافته است.
مطالعات زیادى در مورد روغن نعناع و توانایى 
آن در کاهش عالئم IBS انجام شــده است. 
براى تسکین عالئم خود، سعى کنید چاى نعناع 
را میل کنید یا چند قطره روغن نعناع را به یک 

لیوان آب اضافه کنید. 
زردچوبه مى توانــد انقباضــات غیرطبیعى و 
 IBS التهاب ماهیچه ها را بــراى افرادى که از
رنج مى برنــد، کاهش دهد. براى اســتفاده از 
مزایاى آن، سعى کنید 300 تا 400 میلى گرم 

سه بار در روز مصرف کنید.
کافئیــن، ســیگار و نوشــیدنى هاى انرژى زا 
مى توانند باعث تحریک روده و اسهال شوند. 
اگر از IBS رنج مى برید، آنها را از رژیم غذایى 

خود حذف کنید.

روش هاى طبیعى 
درمان سندرم 
روده تحریک پذیر

مطالعه جدید محققان دانشــگاه استرالیاى جنوبى 
ارتباط بین چربى بدن و خطر ابتالء به زوال عقل یا 

سکته مغزى را کشف کرد.
محققان گزارش مى دهنــد افرادى که داراى چاقى 
نامطلوب هســتند، با بیشــترین خطر کاهش ماده 
خاکسترى مغز روبرو هستند. نتایج این مطالعه نشان 
مى دهد بین برخى از انواع چربى بدن و کاهش ماده 
خاکسترى، بخشى از مغز که بیشتر نورون هاى آن را 
شامل مى شود و براى عملکرد شناختى حیاتى است، 

ارتباط وجود دارد.
«آنوار ماالگتا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
مى گوید: «مــا دریافتیم افــراد داراى میزان چاقى 
بیشــتر، به ویژه افــراد داراى زیرگونه هاى چربى 
نامطلوب از نظر متابولیک، میزان بسیار کمى از ماده 
خاکســترى مغز را دارند که نشان مى دهد این افراد 

ممکن است با اختالل در عملکرد مغز روبرو باشند 
که نیاز به بررسى بیشتر دارد.»

به گفته وى، «ماده خاکسترى جز ضرورى مغز است 
که غنى از ســلول هاى عصبى، سلول هاى گلیال و 
مویرگها است. از آنجا که در مناطق مختلف مغز قرار 
دارد نقش هاى متعددى از جمله یادگیرى، حافظه، 
عملکرد شــناختى، توجه و کنترل ماهیچه ها را بر 

عهده دارد.»
بــه گفتــه محققــان، زوال شــناختى مرتبط با 
افزایش ســن و زوال عقل اغلب بــا کاهش ماده 
خاکســترى همراه اســت کــه آتروفــى نامیده 

مى شود.
این مطالعه نشان داد که به ازاى هر 3 کیلوگرم اضافه 
وزن در فردى با قد متوسط، میزان ماده خاکسترى 

0/3  درصد کاهش مى یابد.

بر اساس نتایج یک مطالعه که به تازگى منتشر شده 
اســت، میزان نابارورى در مردان مبتــال به آرتریت 
روماتوئید یا سایر اشکال التهابى این بیمارى، در مقایسه 
با افرادى که به این بیمارى مبتال نیستند، بیشتر است.

محققان در این مطالعه دریافتنــد، مردانى که قبل از 
30 ســالگى به هر نوع آرتریت التهابــى مبتال بودند 
نسبت به مردان 31 تا 40 ســاله و مردان باالى 41 
ســال فرزندان کمترى داشــتند. محققان هلندى با 
اشــاره به تفاوت تعداد فرزندان در ایــن مردان مى 
گویند: این موضوع نشان مى دهد که میزان بارورى 
پایین تر در درجه اول تحت تأثیر کاهش قدرت بارورى

 است.
آنها افزودند: با این حال، درصد مردان بدون فرزند در 

افرادى که قبل یا در سن 30 سالگى به آرتریت التهابى 
مبتال شده بودند، بسیار بیشتر و بالغ بر 34 درصد بود؛ 
این در حالى است که این میزان در میان مردانى که در 
سنین بین 31 تا 40 سالگى به این بیمارى مبتال شده 
بودند 27 درصد و در مردانى که در 41 سالگى و سنین 
باالتر به آرتریت التهابى مبتال شده بودند 17 درصد بود.
عالوه بــر این 17 درصــد از مردانى کــه قبل از 30 
سالگى یا در سن 30 سالگى به آرتریت التهابى مبتال 
شــده بودند، از تعداد فرزندان خود ناراضى بودند. این 
نارضایتى در افرادى که در دهه 30 ســالگى به این 
بیمارى مبتال شده بود ند 10 درصد و در مردانى که در 
دهه 40 سالگى آرتریت التهابى در آنها تشخیص داده 

شده بود، 6 درصد بود.

تحقیقات جدید نشان داده است افرادى که از رژیم 
غذایى غنى از ویتامین K استفاده مى کنند، 34 درصد 
کمتر در معرض بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط با 

تصلب شرایین هستند.
آن ها بررســى کردند آیا افرادى که غذا هاى حاوى 
ویتامین K بیشترى مصرف مى کنند، کمتر در معرض 
بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط با تصلب شــرایین 

(تجمع پالك در شریان ها) هستند.
دو نوع ویتامیــن K در غذا هایى که مى خوریم وجود 
دارد: ویتامین K1 که عمدتًا در سبزیجات پهن برگ 
سبز و روغن هاى گیاهى وجود دارد و ویتامین K2 که 
در گوشت، تخم مرغ و غذا هاى تخمیر شده مانند پنیر 
وجود دارد. این مطالعه نشان داد افرادى که بیشترین 
میزان دریافت ویتامین K1 را داشتند 21 درصد کمتر 
در معرض بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط با تصلب 

شــرایین قرار گرفتند. در مورد دریافــت کنندگان 
ویتامین K2، خطر بسترى شــدن در بیمارستان 14 

درصد کمتر بود.
این ریسک پایین تر براى همه انواع بیمارى هاى قلبى 
مرتبط با تصلب شرائین، به ویژه براى بیمارى عروق 

محیطى به میزان 34 درصد مشاهده شد. 
دکتر «نیکوال بوندونو»، سرپرســت تیم تحقیق، در 
این باره مى گوید: «یافته ها نشان مى دهد که مصرف 
بیشتر ویتامین K ممکن است براى محافظت در برابر 
تصلب شرایین و بیمارى هاى قلبى عروقى متعاقب 

آن مهم باشد.»
وى در ادامه مى افزاید: «اگرچه تحقیقات بیشــترى 
براى درك کامل این فرآیند مورد نیاز اســت، اما ما 
معتقدیم که ویتامین K از تجمع کلسیم در شریان هاى 

اصلى بدن محافظت مى کند.»

چربى بدن چه بالیى سر مغزتان مى آورد

ابتال به آرتروز در سنین پایین بر بارورى مردان 
تأثیر مى گذارد

ویتامینى که براى سالمت قلب مفید است
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اداره کل کمیته امداد استان اصفهان

« آگهى مزایده ، فروش  امالك»
فروش فوق العاده  امالك و مستغالت (مزایده شماره 1-1400  امداد استان اصفهان)

دفتر فروش امالك کمیته امداد اصفهان  در نظر دارد تعدادى از امالك شامل ساختمان  وآپارتمان هاى ادارى و زمین هاى آماده فروش خود  را شامل  تعداد13فقره از امالك واقع در شهرهاى اصفهان ،فالورجان،شاهین شهر،دولت آباد، نطنز،
نجف آباد را (( ردیفهاى 1 الى 13 لیست )) از طریق برگزارى مزایده عمومى با شرایط نقد و اقساط ، و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.

لذا متقاضیان خرید مى توانند براى بازدید از امالك مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزارى مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از روز شنبه  مورخ 1400/05/16 لغایت 9 صبح روز  سه شنبه  مورخ 1400/05/26 روزهاى ادارى 
به دفتر فروش امالك امداد مراجعه فرمایند و یا مدارك و فرمهاى مربوطه را از  سایت معرفى شــده و یا از دفتر فروش واقع در خیابان فردوسى نبش خیابان منوچهرى اداره کل کمیته امداد ، اداره پشتیبانى دریافت نمایند و از  روزنامه محلى 

نسل فردا روز  یک شنبه مورخ 1400/05/17 و  روزنامه محلى نصف جهان روز یک شنبه مورخ 1400/05/24 اطالعات مورد نیاز را  اخذ نمایند .
مالحظات :

1) متقاضیان براى شرکت در مزایده مى بایست سپرده اى به میزان 5٪ قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود را به حساب جارى 010341614000   نزد بانک ملى شعبه فردوسى اصفهان کد 3014 واریز و رسید واریزى را  تحویل اداره کل کمیته 
امداد نمایند.

2) متقاضیان  مى بایست تصویر فیش واریزى را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضاءشده  شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات قرارداده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق پیشنهادات 
انداخته شود .

3) فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .
4) پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرمهاى شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است. 

5) متقاضیان داراى شخصیت حقوقى مى بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء (مسئولین قانونى شرکت) برسانند .
6) حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هریک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعائى از طرف آنان نخواهد بود 

7) مذکوراً توصیه مى شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هرملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتماً بازدید بعمل آورند .
8) دریافت اقساط طى چکهاى صادره صیادى از سوى بانک ها (بجز صندوق قرض الحسنه )قابل دریافت بوده ضمناً  از دریافت سفته  معذور مى باشیم .

9) در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضى حداکثر ظرف مدت 10 روز کارى عودت داده خواهد شد.
10) کلیه اسناد مربوط به مزایده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و متقاضیان با علم و آگاهى کامل از شرایط شرکت در مزایده نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نموده ، لذا هیچ دلیلى براى  انصراف شرکت کنندگان در مزایده  مسموع نمى باشد .

11) بازدید از امالك مورد نظر و توجه به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هر ملک ضرورى است .
12) کلیه هزینه هاى نقل و انتقال و دفترخانه به عهده خریدار مى باشد.

مهم : 
 دفترفروش امالك  کمیته امداد استان  اصفهان واقع در:

 اصفهان - خیابان فردوسى  نبش منوچهرى - ساختمان کمیته امداد امام - اداره پشتیبانى   تلفن تماس  : 32227713- 031
http://www.emdadimam .ir : آدرس اینترنتى

محل اخذ پاکات پیشنهادات مربوط به امالك  کمیته امداد ، اداره پشتیبانى کمیته امداد امام(ره) به آدرس فوق  و تاریخ باز گشائى پاکات روز سه شنبه مورخ  1400/05/26  ساعت 10 صبح  در محل اداره پشتیبانى اصفهان  به آدرس فوق مى باشد.
*فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است * 

یف
پالكآدرسشهررد
ثبتى

مساحت 
عرصه

مساحت 
توضیحات کاربرىنوع ملکاعیان

نحوه 
انتقال 
سند

شرایط
قیمت پایه (ریال )پرداخت

خیابان آیت اله شریعت پالك فالورجان1
یک باب ساختمان  با وضع موجود  بازدید از ملکساختمان114502/2528 /13407

قطعى الزامى است
نقدا 50 ٪مابقى 5ماهه 

تحویل ملک پس از 
وصول 70 درصد ثمن 

معامله
75،000،000،000

خیابان امام خمینى پاساژ نظنز2
یک باب مغازه با کاربرى تجارى موقعیت بسیار عالى ساختمان22/45قدرالسهم3645 /33شهردارى طبقه زیر زمین شماره 9

2،900،000،000//قطعىبازدید از ملک الزامى مى باشد

اصفهان3
خیابان ارتش کوچه آرش 

ساختمان ادارى منطقه 3 کمیته 
امداد

ساختمان33355694/21الى37 /2892

یک باب ساختمان  در3 طبقه که شامل  5واحد آپارتمان 
مى باشد. این ملک در حال حاضر در اختیار کمیته امداد 
مى باشد  مشروط به این که پس از واگذارى طى قرارداد 

جداگانه به مبلغ /30/000/000/000ریال  به مدت دو 
سال در رهن کمیته امداد قرار میگیرد ،  بازدید از ملک 

الزامى است.

قطعى
نقدا 50 ٪مابقى 5ماهه 

تحویل ملک پس از 
پایان زمان رهن دو 

ساله 
177،500،000،000

خیابان همدانیان نبش کوچه اصفهان4
آپارتمان54/12قدرالسهم2196 /10354مختارى طبقه چهارم

ادارى
یک باب دفتر کار  با موقعیت بسیار عالى بازدید از ملک 

قطعىالزامى مى باشد
نقدا 50 ٪مابقى 5ماهه 

تحویل ملک پس از 
وصول 70 درصد ثمن 

معامله
10،500،000،000

اصفهان5
خیابان همدانیان نبش کوچه 

مختارى
طبقه دوم

آپارتمان54/07قدر السهم2190 /10354
ادارى

یک باب دفتر کار  با موقعیت بسیار عالى بازدید از ملک 
10،500،000،000//قطعىالزامى مى باشد

خیابان شهید باهنر نبش کوچه نجف آباد6
یک باب ساختمان  با وضع موجود و موقعیت عالى ،  ساختمان24339/72564/1 /159شهید احمد انتشارى پالك37

41،550،000،000//قطعىبازدید از ملک الزامى است

میدان انقالب اول خیابان 22 دولت آباد7
یک باب ساختمان  با وضع موجود و موقعیت عالى ،  ساختمان105813336430بهمن بن بست امداد پالك 28

30،000،000،000//قطعىبازدید از ملک الزامى است

جنب شهردارى کوچه شهردارى خوراسگان8
یک باب ساختمان با وضع موجود و موقعیت عالى ،ساختمان6686264370 /5کوچه شهید احمد یزدانى

30،000،000،000//قطعى  بازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر9
زمین --174775200/5 /301فاز5 – فرعى 4 شرقى

مسکونى
یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت عالى ،

10،000،000،000//قطعى  بازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر10
زمین --174783189 /301فاز5 – گذر 6 مترى

مسکونى
یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت عالى ،

9،500،000،000//قطعى  بازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر11
زمین --174787202/5 /301فاز5 – فرعى 16شرقى

مسکونى
یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت عالى ، 

10،000،000،000//قطعى بازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر12
زمین --174779202/5 /301فاز5 – فرعى 16شرقى

مسکونى
یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت عالى ،

10،000،000،000//قطعى  بازدید از ملک الزامى است

شاهین شهر – شهرك گلدیس شاهین شهر13
زمین --174771202/5 /301فاز5 – فرعى 16شرقى

مسکونى
یک قطعه زمین  با وضع موجود و موقعیت عالى ،

10،000،000،000//قطعى  بازدید از ملک الزامى است

نوبت دوم


