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پس از ماه رمضان براى سالمت بدن چه کنیم؟تأیید صالحیت 208 رد صالحیت شدههمایون شجریان تابستان آلبوم مى دهدایران چهارمین تولیدکننده نفت اوپک شد پورقاز و محبى  ممنوع المصاحبه شدند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

انگور مثل 
ضدآفتاب عمل 

مى کند

آبرسانى سیار به 305 روستا در استان اصفهان
3

3

2
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اصلى ترین مشکل پرستارى 
در کشور

جزئیات طرح تعریض پل 
فردوسى اصفهان

تکمیل احداث ادامه 
خیابان ارغوانیه تا پایان 

خرداد

5

جزئیات استخدام 
معلمان غیر رسمى 

در اصفهان

یک مطالعه پزشکى جدید نشان داده است که خوردن 
یک میوه تابستانى از پوست انسان در برابر آسیب اشعه 

UV آفتاب محافظت مى کند. محققان دانشگاه آالباما 
بیرمنگام ثابت کرده اند که خوردن پودر انگور، 
معادل 25/2 فنجان انگور در روز به مدت 14 ...

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: مجوز 
اســتخدام معلمان غیر رسمى در ســال جارى شامل 
نیروهاى نهضت ســوادآموزى، پیش دبستانى و خرید 

خدماتى هاى قبل از سال 1390 است.
محمد اعتدادى با بیان اینکه نیروهاى خرید خدمات 
آموزشــى اکنون با مؤسســان بیرونى قرارداد دارند و 
ارتباط استخدامى با آموزش و پرورش نداشتند، اظهار 
داشت: مجوز استخدام و جذب 30 هزار نفر از معلمان 
غیر رسمى در کشور در سال جارى مشمول نیروهاى 
نهضت سواد آموزى، خرید خدماتى هاى قبل از سال 

1390 و مربیان پیش دبستانى است ...
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در تابستان سال جارى صورت مى گیرد؛

بازگشت على نصیریان به 
سینما پس از یکسال

محرم ،آدم حسابى    فوتبال ما
جنجال هاى بازى سپاهان و پرسپولیس روى آنتن زنده شبکه 3 سیما 
کشیده شد و سرپرســت هاى دو تیم پرسپولیس و سپاهان حسابى از 
خجالت هم درآمدند. زمانى که بازار اتهام زدن ها و صحبت هاى تند 
در برنامه بســیار داغ بود و هواداران هر تیمى انتظار داشــتند از حق 
تیمشان دفاع شود، محرم نویدکیا، سرمربى سپاهان روى خط آمد و 

صحبت هایى را بیان کرد که کمتر کسى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کمبود معلم در استان اصفهان
 به مرز 13 هزار نفر رسیده است

محور دوم گذر 
فرهنگى، بر مدار 
پل هاى تاریخى 

بحران آب، امنیت غذایى را به خطر مى اندازد
2

روى باشو روى باشو 
قیمت گذاشتند؛قیمت گذاشتند؛

  4242 میلیارد تومان! میلیارد تومان!

شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات منطقه اصفهان در نظر دارد تعدادى واحد 
تجارى واقع در اصفهان، شهر جدید بهارستان ، تقاطع غدیر و فرهنگ ، جنب مجتمع 

سرو نقره اى را بصورت پیش فروش و از طریق مزایده واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 1400/2/22 لغایت 1400/03/01 در ساعات ادارى  به 
دفتر تعاونى مسکن واقع در چهار باغ باال ساختمان شهید سلیمانى مخابرات منطقه 
اصفهان طبقه دوم (36660100-031 ) مراجعه و ضمن اطالع از شــرایط و چگونگى 

مزایده نسبت به تکمیل فرمهاى مربوطه و خرید اسناد مزایده اقدام نمایند . 

آگهى مزایده
پیش فروش تجارى

شرکت تعاونى مسکن کارکنان مخابرات منطقه اصفهان 

نوبت دوم

شهردارى بهارستان درنظردارد با استناد به مجوزشماره 1617/ش ب شوراى محترم اسالمى شهربهارستان  به شرح جدول 
زیر نسبت به برگزارى مزایده هاى  عمومى  اقدام نماید :

1- متقاضیان مى توانند از روزشنبه مورخ 1400/02/18 تا  پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ 1400/03/01  جهت دریافت اسناد 
مزایده  به امور قراردادها شهرداري بهارستان مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى روز سه شنبه  مورخ 1400/03/11  می باشد.
3- زمان بازگشایى پیشنهادات روز چهارشنبه  مورخ 1400/03/12  راس ساعت 14:30  بعداز ظهر در محل شهرداري بهارستان 

صورت می پذیرد.
4- شهردارى درردیا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است .

آگهى  مزایده عمومى (نوبت دوم)

م.الف:1132710 داود بحیرایى-شهردار بهارستان

میزان سپرده شرکت قیمت پایه اجاره ماهیانهمدت اجاره موضوع مورد مزایده
درمزایده (ریال)

اجاره  یک باب واحدتجارى واقع درخیابان 
123/000/00013/800/000 سال ولى عصرجنوبى نبش گذر رحمت  

27/000/0009/240/000 سالاجاره اتاق تایپ وتکثیر ساختمان شهردارى بهارستان  

وردن 
ب اشعه 

 آالباما 
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اورست؛ رستگارى در 88 و  و 3030 دقیقه  دقیقه 
کوهنورد اصفهانى براى اولین بار  روى بلندترین نقطه کره زمین ایستاد

ااا
کوهکوه

3

مدیر روابط عمومى و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه با حضور در برنامه تلویزیونى 
«یک شهر ضیافت» شــبکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه با مشــارکت شرکت هاى 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و با حمایت خیران این مجموعه 20 میلیارد ریال کمک 

کرد تا زمینه آزادى زندانیان محکومان مالى از زندان هاى استان اصفهان فراهم شود.
هادى نباتى نژاد اظهار کرد: در چند سال گذشــته حمایت از تولید کلیدواژه بیانات مقام 
معظم رهبرى بوده است و شرکت فوالد مبارکه در راستاى تحقق منویات رهبرى گام 
هاى مهمى برداشته است. وى افزود: شرکت فوالدمبارکه مولود انقالب اسالمى است 
و در زمینه تولید ورق هاى فوالدى در کشور پیشــرو است و 50 درصد از فوالد کشور را 

تولید مى کند.
مدیرروابط عمومى و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه شیرینى دستیابى به رکوردهاى 

متعدد در این شرکت را در زدودن موانعى نظیر تحریم و 
کرونا دانست و توضیح داد: بیمارى کرونا در شرکتى که 
روزانه حدود 22 هزار نفر در آن تردد دارند مى توانست 
مانعى در راه تولید شود که خوشبختانه با رعایت دقیق 
دستورالعمل هاى بهداشتى و مدیریت دقیق، کرونا نه 
تنها تاثیر منفى بر روند تولید نگذاشت بلکه این شرکت 

به رکوردهاى متعدد دست یافت.  
وى با اشاره به تحریم هاى ظالمانه گفت: علیرغم اینکه 
شــرکت فوالد مبارکه در لیســت تحریم هاى آمریکا 
قرار داشت؛ توانســت این مانع را هم پشت سر بگذارد 
و بر تولیدات محصوالت بیفزاید و خرسندیم که درپیام 
نوروزى رهبر معظم انقالب، یکى از صنایعى که توانست 

شعار سال را محقق کند، صنایع فوالدى بود.
نباتى نژاد گفت: در ســال جارى هم روند دستیابى به 
رکوردهاى جدید آغاز شــده است که مى توان به تولید 
ماهیانه 700 هزار تن فوالد خام در فروردین ماه اشاره 

کرد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رکورد بسیار مطلوبى است که نشان مى دهد 
شرکت فوالد مبارکه با عزمى راسخ در پى تحقق شعار سال هستند. وى در ادامه بر ایفاى 
مسئولیت اجتماعى شرکت فوالد مبارکه تاکید ویژه اى کرد و گفت: مسئولیت اجتماعى 
همتراز تولید براى شرکت فوالد مبارکه مهم است که در این مسیر مى توان به اهداى 13 

هزار تن اکسیژن رایگان به مراکز درمانگر کرونا در استانهاى کشور اشاره کرد.
 مدیرروابط عمومى و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: اکسیژن در درمان 
بیماران مبتال به کرونا از اهمیت بسزایى برخوردار اســت و تبعات کمبود آن را در دیگر 
کشورها شاهد بودیم. اقدام مهم شرکت فوالد مبارکه در راستاى ایفاى مسئولیت اجتماعى 
مورد تقدیر وزیر بهداشت و درمان هم قرار گرفت؛ چراکه هیچ صنعتى این حجم از اکسیژن 

رایگان را دراختیار مراکز درمانى قرار نداده است.
نباتى نژاد به کمک هاى مومنانه شرکت فوالد مبارکه در ایام کرونا هم گریزى زد و گفت: 

در یک سال گذشته بسته هاى معیشتى متعدد در اختیار افراد نیازمند قرار گرفته است.
وى با اشاره به اینکه خشکســالى یکى از موضوع هاى مهم کشور است، گفت: شرکت 
فوالد مبارکه در چند دهه گذشته با راه اندازى پروژه هاى بازچرخانى پساب هاى صنعتى 

وگسترش تصفیه خانه ها و جمع آورى پسابهاى فاضالب 9 شهرستان مقدار آب مصرفى 
فوالد مبارکه را به حداقل ممکن رسانده و کمک شایانى به حفظ محیط زیست کرده است.
مدیرروابط عمومى و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه به توسعه سرانه ورزشى در استان 
اصفهان توسط شرکت فوالد مبارکه به عنوان مسئولیت اجتماعى هم اشاره اى کرد و 
گفت: در باشگاه فرهنگى ورزشى سپاهان عالوه بر تیم فوتبال سپاهان، از 74 تیم ورزشى 

و سه هزار ورزشکار در رده هاى مختلف سنى حمایت صورت مى گیرد.
وى افزود: یکى از مسائلى که در شرکت فوالد مبارکه به آن اهمیت داده مى شود موضوع 

زندانیان محکومان مالى در استان اصفهان است.
به گفته نباتى نژاد از سال 1393 تاکنون هرساله گلریزان آزادسازى زندانیان غیر عمد با 
هماهنگى ستاد دیه استان در مجموعه فوالد مبارکه انجام مى شود و در هفت سال گذشته 

این شرکت توانسته بیش از 13 میلیارد تومان جمع آورى کند تا به آزادى هزار نفر منجر 
شود. مدیرروابط عمومى و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه، در شب بیست و هشتم ماه 
مبارك رمضان و در برنامه تلویزیونى «یک شهر ضیافت» از شبکه اصفهان، ضمن تشکر 
از شــرکت تمام خیران مجموعه فوالد مبارکه که در این گلریزان شرکت کردند، اعالم 
کرد: فوالد مبارکه با مشارکت شــرکت هاى زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و حمایت 
خیران این مجموعه 20 میلیارد ریال کمک کرد تا زمینه آزادى زندانیان غیرعمد از زندان 

هاى استان اصفهان فراهم شود.
وى اضافه کرد: عــالوه بر این دو میلیارد تومان تصمیم گرفته شــد بــه 100 خانواده 
آزاد شــده از بند محکومان مالى در اصفهان بســته هاى کمک هاى مومنانه به ارزش 
هر بســته دو میلیون تومان توســط فوالد مبارکه اهدا شــود تا این افراد با فراغ خاطر 
به آغوش خانواده برگردنــد.  در پایان این برنامــه با اهداى لوحى که بــه امضا مدیر 
نمایندگى ســتاد دیه اســتان، مدیر کل زندان هاى اســتان و رئیس کل دادگسترى 
اســتان اصفهان رســیده بود از حمایت فوالد مبارکه و مدیر عامل این مجموعه تقدیر 

به عمل آمد.

مدیر روابط عمومى و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

مسئولیت اجتماعى در فوالد مبارکه 
به اندازه تولید اهمیت دارد 
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معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستارى درباره 
مشکالت فعلى جامعه پرستارى اظهار کرد: اصلى ترین 
مانع خدمتى پرستاران در حال حاضر کمبود نیروى انسانى 
است. براى نسبت پرســتار به جمعیت و نسبت پرستار به 
تخت استانداردى وجود دارد که متأسفانه رعایت نمى شود 

و ما فاصله زیادى با این اعداد داریم. 
حمیدرضا عزیزى افزود: سال قبل وزارت بهداشت اعالم 
کرد که بیش از 50 هزار نفر براى جذب و استخدام درنظر 
گرفته و این اقدام را بى سابقه خواند، در بهمن ماه آزمون 
استخدامى برگزار شد و اسامى افراد منتخب اعالم شد 
اما تا این لحظه هیچ کدام از این افراد به کارگیرى نشدند 

و تصور مى کنم مسئوالن در حال خریدن زمان و تعلل 
هستند تا این موضوع بر دوش دولت بعدى گذاشته شود.

وى تأکید کرد: متأسفانه وقتى مى گوییم بى عدالتى در 
نظام سالمت موج مى زند در واکسیناسیون نظام سالمت 
هم مشهود شــد و دیدیم گروه خاصى از همکاران نظام 
سالمت و مشخصًا پزشکان سهمیه اختصاصى گرفتند و 
حتى همکاران پزشک محترم بازنشسته که مطب فعال 
هم نداشتند و اعضاى نظام پزشکى، منشى مطب ها و... 
واکسینه شدند اما هنوز پرستارانى هستند که در خط اول 
دفاع بودند به ویژه کسانى که در بخش غیردولتى بودند 

و هنوز واکسن نزدند. 

فرمانده نیروى انتظامى گفت: ناجا با افرادى که در جامعه 
ایجاد ناامنى مى کنند به شدت برخورد مى کند و پلیس 
زمانى که ببیند  کسى که در جامعه  با سالح سرد یا گرم 
باعث  ایجاد رعب و وحشت شــود  با شدت با او برخورد 

مى کند.
سردار حســین اشــترى با بیان اینکه ناجا باید امنیت و 
آرامش را در جامعه ایجاد کند، افزود: نعمت امنیت یکى 
از مهمترین نیازهاى طبیعى انســان اســت که تا وقتى 
وجود دارد قدر آن را نمى دانیم اما زمانى که از دست رفت 
مانند بسیارى از کشورهاى منطقه از نبود آن آسیب هاى 

بسیارى خواهیم دید. 

فرمانده نیروى انتظامى بیان کرد: بسیارى از اتفاق هایى 
که در کشورهاى منطقه رخ داد هدف نهایى شان ایجاد 
ناامنى در ایران بود اما با هوشیارى مسئوالن این فتنه ها 

در نطفه خاموش شد. 
وى ادامه داد: سال گذشــته تعدادى از مأموران نیروى 
انتظامى در راه حفظ جان شهروندان این مرز و بوم جان 

خود را فدا کرده اند. 
فرمانده نیروى انتظامى با اشاره به اینکه پلیس از تجهیزات 
هوشمند استفاده مى کند، بیان کرد: به دنبال این هستیم تا 
پایان سال بخش وسیعى از خدمات و فعالیت هاى خود را 

در قالب پلیس هوشمند به کار گیریم. 

استاد دانشگاه کنکوردیا گفت: مصرف آب از میزان موجودى 
آب پیشــى گرفته و دلیل آن باال رفتن جمعیت و افزایش 
سرانه مصرف آب و سرآمد همه دالیل مدیریت غیرواقعى 

است.
على ناظمى درباره اوضــاع منابع آبى ایــران با توجه به 
خشکسالى اظهار کرد: بر اساس تخمین و مطالعات انجام 
شده در 30 حوضه آبریز اصلى مشخص شده که کاهش 
آب هاى زیرزمینى در اکثر مناطق پهنه ســرزمینى ایران 
منشأ طبیعى ندارد، بلکه ناشى از برداشت مستقیم انسان 
از این منابع است که با حفر چاه مجاز و یا غیر مجاز به این 

وضعیت رسیده اند. 
وى با بیان اینکه کم شدن ظرفیت آبخوان هاى زیرزمینى 
یک خطر بسیار جدى براى امنیت غذایى ایران است، افزود: 
در 77 درصد پهنه جغرافیایى ایران میزان برداشت از آب هاى 
زیرمینى بیش از میزان دریافت است، در نتیجه با ادامه این 
وضعیت یک کاهش سیســتماتیک را خواهیم داشت که 
مى تواند امنیت غذایى را به خطر بیندازد، زیرا بیشــترین 
مناطقى که نرخ کاهش را داشته اند در نقاطى قرار دارند که 

محصوالت استراتژیک کشور مثل گندم کشت مى شود. 
استاد دانشگاه کنکوردیا در مونترال کانادا عالوه بر مسئله آب 
و غذا، موضوع امنیت محیط زیست را نیز از جمله مخاطرات 
خشکسالى در کشور برشمرد و گفت: مسئله اصلى دیگر 
نمکین شدن خاك است که متأسفانه در طول سال ها پهنه 
سرزمینى ایران نمکین تر شده و این موضوع تأثیرات بالقوه 
زیادى را مى تواند داشــته باشد از جمله اینکه خاك نمکى 
براى کشت مناسب نیست، همچنین غلظت نمک باال براى 
زیست بوم و حتى جمعیت هاى انسانى مناسب نخواهد بود. 
وى مسئله حائز اهمیت دیگر را فرونشست زمین دانست و 
افزود: در اکثر مناطق کشور فرونشست زیادى را شاهدیم، 
مثًال در دریاچه نمک که باالترین نرخ کاهش را در منابع 
آب هاى زیرزمینى دارد بیشترین نشست اتفاق افتاده که 
شهر تهران با حدود 15 میلیون نفر جمعیت و زیرساخت هاى 
اصلى در همین حوضه دریاچه نمک واقع شــده و باتوجه 
به پایدارى پایین خاك در صورتى که فرونشست با زلزله 
شدید هم توأم شــود باعث خطرات جبران ناپذیرى براى 

مردم خواهد شد.
ناظمى در ادامه بیان کرد: کشور ما در نواحى نیمه خشک 
واقع شده و به صورت تاریخى با دوره هاى ساالنه فصلى و 

یا حتى چند سال خشکسالى مواجه بوده است، به عبارت 
دیگر از زمانى که این آب و خاك؛ جمعیــت را در خود جا 
داده خشکسالى نیز تجربه شده، اما مسئله اى که اکنون در 
ایران وجود دارد مصرف از میزان موجودى آب پیشى گرفته 
و دلیل آن باال رفتن جمعیت و افزایش سرانه مصرف آب و 
سرآمد همه دالیل مدیریت غیرواقعى است که در منابع آب 
و محیط زیست مشاهده مى شود. متأسفانه کارهایى ادامه 
مى یابد که از ابتدا نباید انجام مى شد و هرچه بیشتر بحران 
آب را اضافه مى کند چراکه روش مدون و درســتى براى 

مواجهه با خشکسالى نداریم.
وى خاطرنشان کرد: ما به صورت تاریخى به توسعه پایدار 
فکر نکردیم، فقط هدف این بوده که توسعه سریع داشته و 
مسائلمان را به سرعت، بدون نگاه کارشناسى و تخصصى 
حل کنیم، یک تصمیم نابجا مى تواند زنجیره اى از اتفاقات 

را باعث شود. 

این متخصص امنیت آب و تغییر اقلیم گفت: متأســفانه 
وقتى به توسعه کشاورزى و صنعتى فکر کردیم هدفمان 
ایجاد منابع آبى جدید بوده تا ســاماندهى مصرف. براى 
توسعه کشــاورزى فکر کردیم که چگونه منابع آبى جدید 
خواه سطحى و یا زیرزمینى را استفاده کنیم، اما فراموش 
کردیم که آبیارى کشاورزى ما بسیار ناکارامد است، در واقع 
نرخ بهره ورى کشاورزى رقمى در حدود 35 درصد در کل 
کشور است و این نشان مى دهد ما یک سوم آب را مصرف و 

دوسوم را هدر مى دهیم. 
رئیس پنل هیدروکلیماتولوژى پــروژه GEWEX برنامه 
مطالعات آب و هوایى سازمان جهانى هواشناسى در ادامه 
درباره فعالیت هاى سدسازى کشــورهاى همسایه مثل 
ترکیه و افغانستان و یا کشورهاى شمال ایران گفت: فعالیت 
این کشورها مى تواند در حوزه هاى مرزى تأثیرگذار باشد، 
مثًال مشکالتى که در دریاچه هامون داریم را نمى توانیم از 

مشکالت مدیریت آب هاى مرزى و افغانستان جدا کنیم اما 
آنچه در داخل سرزمین و حوضه هاى آبریز با آن مواجهیم 
ارتباطى به خارج از مرزهاى کشــور ندارد. به عنوان نمونه 
دریاچه نمک و حوضه اى که تهران در آن واقع شده هیچ 
ارتباط هیدرولوژیکى با کشورهاى همسایه ندارد و یکى از 
بزرگ ترین فجایع آبى کشور و جهان را مشاهده مى کنیم، 
ما خود مســئول آن هستیم در گســتره داخل سرزمین و 
موضوعات آبى که کشور به آن مبتالست باید به خود و مردم 

نگاه کنیم و نه برنامه هاى سدسازى همسایگان.
وى ادامه داد: ممکن است افغانســتان و ترکیه در برخى 
منابع آب هاى ســطحى کشور ایجاد مشــکل کنند، اما 
منابع آب زیرزمینى بخاطر برداشت و مصرف نامناسب ما 
ایرانى هاســت و نه افغان ها و ترك ها، خودمان در از بین 
رفتن آب هاى سطحى داخل ســرزمین و منابع زیرزمینى 

آب مقصریم.

تولید نفت خام ایــران در ماه آوریــل (فروردین ماه - 
اردیبهشت ماه) با افزایش 73 هزار بشکه اى به دو میلیون 
و 393 هزار بشکه رســید و به این ترتیب، کشورمان در 

جایگاه چهارمین تولیدکننده اوپک قرار گرفت.
به گزارش خبرگزارى «مهر» به نقل از دبیرخانه سازمان 
کشــورهاى صادرکننده نفت (اوپک)، گزارش ماه ِمى 
اوپک نشــان مى دهد 13 عضو این ســازمان براساس 
گزارش منابع ثانویه در ماه آوریل 25 میلیون و 83 هزار 
بشکه نفت خام تولید کردند که 26 هزار بشکه بیشتر از 

25 میلیون و 57 هزار بشکه ماه مارس است.
بر اساس گزارش ماه ِمى اوپک پس از عربستان با تولید 
روزانه هشت میلیون و 132 هزار بشکه، عراق با تولید 
روزانه سه میلیون و 920 هزار بشــکه و امارات با تولید 
روزانه دو میلیون و 614 هزار بشــکه، ایران در جایگاه 

چهارمین تولیدکننده این سازمان قرار گرفته است.
تولید نفت خام ونزوئال و لیبى در ماه آوریل به ترتیب 81 
هزار و 67 هزار بشکه در روز کاهش یافت که بیشترین 

کاهش تولید در این اعضا بوده است.

یک جاه طلبى بزرگ در دنیا قرار اســت اتفاق بیافتد. یک 
دختر هفت ســاله عالقه مند به هوافضا بــه نام «الیزابت 
نورمن»، به اولین کودکى تبدیل خواهد شد که یک شىء 
را به سیاره ماه خواهد فرستاد. او یک برچسب که نام او در 
شبکه هاى اجتماعى نیز هست را قرار است به وسیله یک 

کپسول به کره ماه بفرستد.
الیزابت که فضانوردى تازه وارد و اهل شهر لستر است پس 
از تماشاى فرود مریخ نورد ناسا در سال گذشته بسیار به فضا 
عالقه مند شد و تصمیم گرفت تا موشک خود را بسازد. او 
چندى پیش از موشک کاغذى شــبیه به موشک ولکان 

ِسنتور 2 مترى خود رونمایى کرد.
الیزابت در سال گذشته کپسول مقوایى خود را به هوا ارسال 
کرد و موشک او 10 متر در هوا اوج گرفت. نورمن با این کار 
خود سازندگان موشک ولکان ِسنتور را تحت تأثیر خود قرار 
داد. حال آنها تصمیم گرفتند تا کپسول الیزابت را به طرف 

ماه پرتاب کنند و او را به آرزویش برسانند.
الزم به ذکر است که کپسول این دختر هفت ساله به همراه 
وسایل و برچسب الیزابت قرار است تا آخر سال 2021 به ماه 
پرتاب شود. نورمن امیدوار است که روزى خودش بتواند به 
آرزوى دیگرش یعنى سفر و قدم گذاشتن به کره ماه برسد. 
او انتظار دارد وقتى به آنجا رسید برچسبى که به ماه فرستاده 

است را ببیند.

«جنیفر»، مادر 34 ساله الیزابت راجع به او مى گوید: «هیچ 
کدام از ما باور نمى کردیم که الیزابت فرصت این را داشته 
باشد که بتواند وســیله اى از خودش را به کره ماه بفرستد. 
مطمئنم اینکه او در این موقعیت تاریخ سازى قرار گرفته 
است براى خودش هم شگفت انگیز است. ما همگى باور 

داریم که او روزى به کره ماه قدم خواهد گذاشت.»
الزم به ذکر است مواردى که به کره ماه فرستاده مى شوند 
در یک کپســول زمان نگهدارى مى شوند. کپسول زمان 
مخزنى اســت که وســایلى در آن قــرار مى گیرند تا در 
سال هاى بعد آنها باز شده و از آن بیرون آورده شوند.  هدف 
از کار بیشتر ارتباطى با مورخان و مردم شناسان و در کل

 آیندگان است.

اصلى ترین مشکل پرستارى 
در کشور

برخورد شدید پلیس 
با جرائم مسلحانه 

خروج جوانان از بازار
   روزنامه  همشهرى | در شرایطى 
که نرخ بیکارى کل کشــور در ســال گذشــته 
1/1درصد نسبت به ســال قبل از آن کمتر شده، 
نرخ بیکارى جوانان 15 تا 24 ساله 2/3 درصد و نرخ 
بیکارى فارغ التحصیالن دانشگاهى 2/5 درصد 
کاهش پیدا کرده است. ظاهر این ارقام فریبنده، 
از بهبود وضعیت شــغلى جوانان در سال 1399 
حکایت دارد، اما بررسى اطالعاتى که از اشتغال 
فارغ التحصیالن دانشگاهى وجود دارد، گویاى این 
نکته است که از مجموع افراد خارج شده از جرگه 
بیکاران جوان و فارغ التحصیل، فقط بخش کمى 

به جمعیت شاغالن اضافه شده اند. 

کنترل 
بندرگاه هاى خوزستان 

رئیس دانشــکده علوم پزشکى    ایسنا|
آبادان با اشاره به جهش هاى ویروس کرونا و لزوم 
پیشگیرى از ورود ســوش هاى مختلف به استان 
خوزستان از طریق بنادر، اظهار کرد: نظارت ها در 
مرزهاى دریایى در خرمشهر و آبادان تشدید شده 
است تا از ورود انواع سوش هاى جدید جلوگیرى 
شود. شکراله سلمان زاده افزود: خدمه شناورهاى 
خارجى حق خروج از بندرگاه هاى منطقه را ندارند 
و به محض ورود شناورهاى داخلى مانند لنج هاى 
صیادى و وارد شدن ماهیگیران به بندرگاه، از آنها 

تست PCR گرفته مى شود.

واکسن ایتالیایى مجوز گرفت
  ایسنا| سخنگوى ســازمان غذا و دارو 
از صدور مجوز مصرف اضطرارى براى واکســن 
آکسفورد- آسترازنکا ساخت ایتالیا در ایران خبر داد. 
کیانوش جهانپور در توییتر نوشت: مجوز مصرف 
اضطرارى واکسن آکسفورد- آسترازنکا تولید ایتالیا 
توسط سازمان غذا و دارو صادر شد. تاکنون مجوز 
مصرف اضطرارى (EUA) واکســن آکسفورد-
آسترازنکا تولید کره جنوبى، روسیه و ایتالیا در ایران 
صادر شده است. سازمان غذا و داروى ایران عالوه 
بر این واکسن ها براى واکسن هاى اسپوتنیک وى 
روسیه، ســینوفارم چین و کوواکسین هند مجوز 

مصرف اضطرارى صادر کرده است.

صادرات نامعقول
پرویــز اوســطى، عضو کمیســیون    پانا|
کشــاورزى مجلس مى گوید الگوى ملى کشت 
باید بتواند در نقاط مختلف کشور قابلیت اجرا پیدا 
کرده و با سازوکارهاى تشویقى و جبران درآمدهاى 
ناشى از اجراى آن براى موضوع بحران کم آبى هم 
فکرى شود تا ناچار به صادرات محصوالتى نشویم 
که ضرورتى براى تولید آن وجود نداشته است و به 
دلیل مازاد تولید روى دســت کشاورز مانده است 
چون صادرات برخى از محصوالت کشاورزى حتى 

هزینه آب آن را هم تأمین نمى کند.

وضع خراب هتلدارى
رئیس جامعه هتلداران کشور     میراث آریا |
بیان کرد: متأســفانه وضعیت ما به شدت خراب 
شده و میانگین ضریب اشــغال هتل هاى کشور 
زیر 5 درصد شده اســت، در ایام نوروز 1400 بر 
اساس آمارى که گرفتیم میانگین کشورى ضریب 
اشغال  هتل ها 25 درصد بود. مسافرت هایى که در 
ایام نوروز انجام شده، گردشگرى نبوده است. آنها 
عمدتاً به دیدار اقوام و بســتگان رفتند و ربطى به 
گردشگرى نداشته است. جمشید حمزه زاده تصریح 
کرد: اگر تعطیالت ادامه پیــدا کند ضربه محکم 

دیگرى به جامعه هتلداران کشور وارد مى شود. 

مرغ گ ران مى شود
نایب رئیس کانون سراسرى مرغداران    بهار|
گوشتى کشور از افزایش قیمت مرغ در روزهاى 
پایان اردیبهشــت و ابتداى خرداد با کاهش تولید 
مرغ خبر داد و گفت: کنــدى در تأمین نهاده هاى 
دامى مشــکالتى را براى مرغداران ایجاد کرده 

است.

امید به از سرگیرى برجام 
«میخائیل اولیانوف»، رئیس    اعتمادآنالین|
هیئت روسیه در مذاکرات برجامى وین نوشت: برخى 
از تحلیلگران در مورد برقرارى برجام در این ماه ابراز 
تردید کرده اند. گفتگوهاى وین در حال پیشــرفت 
است و توجه مذاکره کنندگان به تکمیل هر چه زودتر 
این روند معطوف است و امیدوارم که تا 21 ماه ِمى 
(31 اردیبهشت جارى) انجام شود. خیلى دشوار است، 

اما شدنى است.

بولدوزر یا فرغون؟!
حجت االســالم و المســلمین حسن    ایرنا|
روحانى عنوان کرد: وقتى من مذاکرات روزانه وین را 
مى خوانم، مشاهده مى کنم که این دیوار بلند تحریم 
هر روز یک تکه اش پایین مى ریزد و خراب مى شود 
و اگر همه دست به دســت هم بدهیم در یک زمان 
کوتاهى برچیده مى شــود. حاال مــا مى خواهیم با 
بولدوزر این دیوار را جمع کنیم، برخى ها مى گویند نه، 
با فرغون و بیل این کار را انجام دهید، اشکالى ندارد 
ما این کار را با فرغــون و بیل انجام مى دهیم، کمى 
دیرتر به نتیجه مى رسیم. بگذارید تمام شود، بگذارید 

این تحریم کنار برود.

ازما بهتران زدند نه ما!
دفتــر محمــود احمدى نــژاد تزریــق    رکنا|
واکســن 30 میلیــون تومانــى فایزر بــه رئیس 
دولت هاى نهم و دهم را تکذیب کرد. در بخشــى 
از متــن این تکذیبیــه خطاب به رئیس  ســازمان 
صدا و ســیما آمده اســت: احمدى نژاد تا زمانى که 
همه مردم کشــور واکســن کرونا را دریافت نکنند 
از زدن ایــن واکســن خــوددارى خواهــد نمود و 
انتشــار خبر دروغین و غیر قابل باور واکســن زدن 
ایشــان در نزد افکار عمومى چیزى از بار زشــتى 

واکسن زدن از مابهتران کم نخواهد کرد.

احمدى نژاد 
در فکر خانه تکانى

  رکنا| احمدى نژاد در نشســت خبرى بعد از ثبت 
نام در انتخابات ریاســت جمهورى گفت: کسى نیست 
که به حساس بودن شــرایط کنونى و سرنوشت بودن 
شرایط آینده اذعان نداشته باشد. وضعیت کشور از نظر 
اقتصادى، سیاسى داخلى و خارجى، فرهنگى، اجتماعى 
و امنیتى بسیار دشــوار اســت. این وضعیت مردم را از 
اصالح امور در چارچوب ســاز و کارهاى موجود ناامید 
کرده اســت. حقیقتاً هم به روالى که اکنون کشور اداره 
مى شود، امکان اصالح وجود ندارد. همه ما باید خود را 
براى یک اصالح اساسى و خانه تکانى بزرگ آماده کنیم. 

علت مرگ 
بعد از تزریق واکسن 

معاون درمان وزارت بهداشت  توضیحاتى    رکنا|
را درباره مرگ برخى افراد پس از تزریق واکسن کرونا 
در ایران ارائه کرد. دکتر قاسم جان بابایى گفت: در 
دانشگاه هاى علوم پزشکى و وزارت بهداشت کمیته 
علمى داریم و تمام پرونده این افراد بررســى و پس 
از تحلیل گزارش مى شــود.  باید توجه داشــت که 
واکسیناســیون در افراد باالى 80 سال شروع شده 
است. بسیارى از عزیزانى که فوت مى کنند ممکن 

است بیمارى زمینه اى داشته باشند.

حکم شالق براى 6 مدیر 
رئیس کل دادگســترى اســتان اردبیل    رکنا|
از صدور حکم پرونده تخلف مالى در شــهردارى و 
شوراى شهر پارس آباد خبر داد. ناصر عتباتى گفت: 
در این پرونده شش نفر از جمله شهردار وقت پارس 
آباد، یکى از نمایندگان شوراى شهر پارس آباد و دو 
نفر از کارکنان شهردارى و اداره ثبت اسناد پارس آباد 
به اتهامات رشا و ارتشاء جهت تفکیک اراضى و تغییر 
کاربرى به مجازات هاى حبس، شالق، جزاى نقدى 

و انفصال محکوم شده اند.

خبرخوان

بحران آب، امنیت غذایى را به خطر مى اندازد
دالیل و تبعات بزرگ ترین مشکل این روزهاى کشور از نگاه استاد ایرانى دانشگاه کانادا

ماجراى دختر 7 ساله اى که مى خواهد ایران چهارمین تولیدکننده نفت اوپک شد
کپسول فضایى به ماه بفرستد

یک بازیگر، نویســنده و تهیه کننده فیلم  مدتى است که 
اعتقاد «جورج لوکاس»، کارگــردان مجموعه فیلم هاى 
«جنگ ستارگان» در مورد پایان دنیا در سال 2012 را فاش 

کرده است. 
در ســال 2011 گزارش شد که «ســث روگن» و همکار 
نویسنده، کارگردان و تهیه کننده اش «ایوان گلدبرگ» با 
«استیون اسپیلبرگ» جلسه داشته اند و ناگهان لوکاس وارد 
شده و اعالم کرده آخرالزمان در شرف وقوع است. روگن در 

مصاحبه جدیدى با مجله GQ توضیح مى دهد که لوکاس یا 
تصور مى کرده دنیا به پایان مى رسد یا «دستکم، غرب گسل 

سان فرانسیسکو زیر اقیانوس خواهد رفت.»
روگن گفته: «جورج لوکاس نشست و به شکل جدى حدود 
25 دقیقه در مورد اینکه چرا فکر مى کند دنیا واقعًا در سال 
2012 به پایان مى رسد حرف زد. واقعاً به چنین چیزى اعتقاد 
داشت. او در مورد زمین ســاخت هاى صفحه اى حرفش را 
ادامه داد و در تمام مدت اسپیلبرگ به گونه اى چشمانش را 

مى گرداند که گویى مى گفت: این دوست من خفه نمى شود، 
معذرت مى خواهم.» روگن به یــاد مى آورد که گلدبرگ از 
لوکاس پرســیده بود که آیا واقعًا فکر مى کند دنیا به پایان 
خواهد رسید یا نه. لوکاس در جواب او گفته بود: «مى دانم 
که اتفاق خواهد افتاد... علمى است. و من علم را مى دانم.» 
لوکاس گفته است که شوخى مى کرده، اما روگن در مصاحبه 
 (Star Wars) «جدیدش مى گوید خالق «جنگ ستارگان

از انتشار کتابش خوشحال نخواهد شد.

علت اینکه چرا روگن هنوز پس از گذشــت چند سال فکر 
مى کند که لوکاس شــوخى نمى کرده در این توضیح این 
بازیگر و نویسنده  نهفته است: «با او شوخى کردیم و گفتیم 
اگر یک سفینه فضایى براى فرار از زمین داشته باشى، به ما 
اجازه مى دهى سوارش شویم؟ جواب داد نه. باعث شد فکر 
کنم که شــوخى نمى کند براى اینکه اگر شوخى مى کرد 
مى گفتم اجازه مى دهم... اما او جواب داد که نه. تا امروز این 

ماجرا مرا گیج و سردرگم کرده.»

اعتقاد عجیب و غریب خالق جنگ ستارگان!
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ضلع غربى خیابان سپه 
ساماندهى مى شود

مدیر منطقه 3 شـهردارى اصفهان گفت: در راستاى 
اتصال حلقه پیاده راه چهارباغ عباسى به میدان امام 
(ره)، ساماندهى میدان امام حسین (ع) سال گذشته 
به اتمام رسـید و امسـال عملیات ضلع غربى خیابان 
سـپاه (سـپه) در دسـت اقدام اسـت. حسـین کارگر 
اظهار کرد: با تجهیز کارگاه عملیات آسفالت بردارى 
پیاده رو ضلع شـمالى این خیابان به طـول 440 متر 
انجـام شـده و پـس از اتمام زیرسـازى، سـنگفرش 
آن انجام و سـپس پیاده رو ضلع جنوبى سـنگفرش

 خواهد شد. 

عملیات کشاورزى زندان باز 
قلعه شور

به گـزارش روابـط عمومـى نمایندگـى بنیـاد تعاون 
زندانیان استان اصفهان، عملیات داشت یونجه بهاره 
پس از احیاى اراضى زمین هاى زراعى واحد زندان باز 
قلعه شـور انجام شـد. هم اکنون 22 جریب از اراضى 
این مجموعه زیر کشـت یونجـه و 7 جریب دیگر زیر 

کشت تره مى باشد.

توسعه شبکه توزیع آب 
عملیات توسعه شبکه توزیع آب روستاى سرداب سفلى و 
روستاى سیبک منطقه فریدونشهر به طول 70 متر انجام 
شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى فریدونشهر، با توجه 
به درخواست سـاکنین روستاى سـرداب سفلى منطقه 
فریدونشهر مبنى بر واگذارى انشـعاب آب و عدم وجود 
شبکه توزیع آب در محل ، این امور اقدام به لوله گذارى 
و توسعه شبکه توزیع آب روستاى سرداب سفلى منطقه 
فریدونشـهر به متراژ 40 متر کرد. همچنین در عملیاتى 
دیگر توسعه شبکه توزیع آب روستاى سیبک منطقه به 

طول 30 متر انجام شد. 

توسعه شبکه فاضالب افوس
20 کیلومتر عملیات لوله گذارى فاضالب در شهر افوس 
منطقه بویین و میاندشـت آغاز شـد. به گـزارش روابط 
عمومى آبفا بویین و میاندشت، با اجراى این عملیات و با 
توجه به اتمام پروژه خط انتقال شـبکه فاضالب از شهر 
افوس به تصفیه خانه فاضالب شهر بویین و میاندشت، 
شبکه جمع آورى فاضالب شهر افوس به بهره بردارى 

خواهد رسید.

قربانى انفجار گاز پیک نیک
شـعله ور شـدن گاز پیک نیـک و انفجـار آن جان مرد 
53 ساله سـمیرمى را گرفت. مسـئول بخش اورژانس 
بیمارستان سـید الشـهدا سـمیرم گفت: در این حادثه 
در خانه باغى در مزرعه تخت سـلطان در شـمال شهر 
سمیرم پیک نیک به علت نشـت گاز شعله ور و منفجر 
و موجب کشته شدن پدر و سوختگى سه نفراز اعضاى 
خانواده شـد. فاطمه قائم مقامى افزود: پـدر خانواده به 
دلیل 60 درصد سـوختگى نوع یک و دو به بیمارستان 
سوانح سوختگى اصفهان اعزام شد که در بیمارستان به 
دلیل سوختگى شـدید جان خود را از دست داد. همسر 
و پسـر این خانواده نیز که دچار سـوختگى شده بودند 

سراپایى درمان و مرخص شدند.

ادارات، کمتر انرژى
 مصرف کنند

اسـتاندار اصفهـان از ادارات خواسـت مصـرف آب و 
برق را 40 درصـد کاهش دهنـد. عبـاس رضایى به 
مکلف شـدن سـاختمان ها و مجتمع هاى مسـکونى 
براى نصب پنل هاى انرژى بر روى سقفشـان اشاره 
کرد و گفت: همه دستگاه ها مکلف شدند ژنراتور هاى 
بـرِق اضطـرارِى خـود را در شـرایط اوج مصـرف در 
مـدار قـرار دهنـد و ادارات هـم تمـام موتورخانه هـا 
را استانداردسـازى کننـد. وى بـه تعییـن یـک مدیر 
انرژى در همه ادارات اشـاره کرد و گفـت: این مدیر، 
مسؤولیت اجراى طرح هاى مصرف بهینه در ادارات را 

بر عهده دارد.

خبر

شهردار اصفهان گفت: براى پروژه تعریض پل فردوسى، 
اسکلت فلزى با طراحى بسیار زیبا در کارگاه ساخته شده و 
در محل پروژه نصب مى شود که با استفاده از این اسکلت؛ 
پیاده راه مناسب ایجاد و با شکل گیرى نیم دایره هایى در 
نقطه هسته مرکزى آن فضاى شهرى مناسب به وجود 

مى آید.
قدرت ا... نوروزى در جلســه بررســى روند پیشــرفت 
پروژه هاى عمرانى شــهر، اظهار کرد: براى تسریع در 
اجراى پروژه تعریض پل فردوســى بررسى الزم براى 
تقسیم کار انجام و مقرر شد با افزایش شیفت ها مسائل و 

مشکالت پروژه حل شود.

وى با بیان اینکه با اجراى پروژه تعریض پل فردوســى، 
پیاده راه هاى فعلى به مســیر خیابان اضافه شــده و بار 
ترافیکى آن افزایش پیدا خواهد کــرد، افزود: در رفیوژ 
میانى پل، طرح آب نما اجرا خواهد شد و در قسمت پایینى 
پل 16 شمع (هشت شمع ســمت غرب و هشت شمع 
سمت شرق) ایجاد مى شود و اســکلت فلزى با طراحى 
بسیار زیبا در کارگاه ساخته شده و در محل پروژه نصب 
مى شود که با استفاده از این اســکلت پیاده راه مناسب 
ایجاد شده و در نقطه هسته مرکزى میدان فضاى شهرى 
مناســب به وجود مى آید و دستک هاى ورودى تعریض 

خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى 
اصفهان گفت: گذرهاى فرهنگى ماندگارى و رضایتمندى 
گردشــگر را در کالنشــهر اصفهان افزایش داده و قابل 
الگوبردارى براى دیگر مناطق اســت. فریــدون الهیارى 
افزود: اصفهان ظرفیت زیاد گردشگرى دارد که ایجاد گذر 
فرهنگى در هر کدام از آن ها مثل چهارباغ عالوه بر تفرجگاه، 
فرصتى براى حیات فرهنگى و اقتصادى فرهنگ هستند. به 
گفته وى ساعات شب توریست و مسافران به دلیل تعطیلى 
بسیارى از مراکز گردشگرى و فروشگاهى بدون برنامه و در 
داخل اقامتگاه ها سپرى مى شد و عامل نارضایتى آنان بود 
که ایجاد گذرهاى فرهنگى و اجراى برنامه هاى هنرى  زمینه 

ساز افزایش ماندگارى روزهاى مســافران و رضایتمندى 
آنان شده است. مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشــگرى اصفهان با بیان اینکه گذر فرهنگى چهارباغ 
توسط مدیریت شهرى و همکارى بین نهاد و اتحادیه هاى 
مرتبط دستاوردهاى زیادى داشته است، خاطرنشان کرد: 
نتایج سازنده بیشترى را در دوران پساکرونا تجربه خواهیم 
کرد. وى اضافه کرد: اقدام عملیاتى براى ایجاد محور دوم گذر 
فرهنگى کالنشهر اصفهان بر مدار پل هاى تاریخى این شهر 
بر نشاط و شادابى مردم و انجام تعامالت فرهنگى بیشترى 
اثر خواهد گذاشــت و به توســعه اقتصادى شهر و  تعریف 

مشاغل و پیشه هاى جدید کمک مى کند.

محور دوم گذر فرهنگى
 بر مدار پل هاى تاریخى 

جزئیات طرح تعریض 
پل فردوسى اصفهان

به رغم  شــیوع کرونا و شــرایط بحرانى در کمپ اصلى 
اورســت، امین دهقان کوهنورد اصفهانى موفق به فتح 
اورست شد. این هیمالیانورد که به عنوان تنها نماینده ایران 
در اکسپدیشن  2021 اورســت در هیمالیاى نپال حضور 
دارد، پس از حدود یک ماه، روز چهارشنبه 22 اردیبهشت 
ماه موفق شد ساعت 8 و 30 دقیقه صبح قله اورست را فتح 
کند. وى صعود وحمله نهایى خودبه قله را ازساعت یک 
بامداد 19اردیبهشت آغازکرده بود. این اولین بار است که 

یک کوهنورد اصفهانى توانسته بر بام جهان بایستد.
به دلیل تعــداد زیادکوهنــوردان ورکــورد مجوزهاى 
صعودصادرشده ازطرف دولت نپال در سال جارى نسبت 
به سالهاى قبل، مســیر صعود مملو ازکوهنوردان سراسر 
دنیا بود واین ترافیک کوهنــوردان در اکثر نقاط، صعود را 
مشکل کرده بود اما گفته مى شود این کوهنورد ایرانى از 
نفرات ابتدایى بوده که موفق شده قله اورست را فتح کند. 

باتوجه به اطالعات کســب شــده بیش از 50 کوهنورد 
خارجى در صبح روز چهارشنبه توانســتند قله اورست را 
فتح کنند که امین دهقان، کوهنورد اصفهانى هم جزو آنان 
بوده است. ابتالى 17 نفر از کوهنوردان به کووید 19 در 
کمپ اصلى اورست باعث ایجاد نگرانى هایى شده بود اما 
کوهنورد ایرانى توانست سالمتى خود را حفظ کند و فاتح 

قله اورست شود.
امین دهقان در پاییز 1398 قله ماناســلو با ارتفاع 8163 
متر را به عنوان یکى از قلل باالى 8 هزار متر هیمالیا نپال 
صعود کرد. او در همان سال صعود به اورست را چشم انداز 
نهایى خود عنوان نمود و از مســئولین تقاضا داشت تا با 
حمایت مالى این رویاى ملى را به واقعیت تبدیل نمایند و در 
فروردین ماه عازم اورست شد تا بتواند بر روى بلند ترین بام 

دنیا پا بگذارد که موفق هم شد.
دهقان متولد 1358 است و به قله هاى البروس (روسیه)، 
کلیمانجارو (تانزانیــا)، کاالپاتار (نپــال)، قله آکونکاگوا 
(آرژانتین)، قله ماناسلو (هیمالیاى نپال) و اکثر قلل ایران 

صعود کرده اســت. دهقان اواخر فروردین اصفهان را به 
قصد فتح اورســت ترك کرده بود. دهقــان براى تأمین 
هزینه هاى صعود با چند اسپانسر به توافق رسیده و عالوه 
بر شــهردارى اصفهان، شــرکت فوالد مبارکه، شرکت 
اکشن و فروشــگاه هاى کوهنوردى قایا و سیاه کمان نیز 
از او حمایت مالى مى کنند که مجموع آن به 420 میلیون 

تومان مى رســد؛ اما باقى هزینه به واسطه فروش ملک 
پدرى دهقان تأمین شده است.

او پیش از ســفرش گفته بود: اســتان اصفهان تاکنون 
کوهنوردى نداشته که به اورست صعود کند و دوست دارم 
صداى من به مسئوالن استان برسد، براى اصفهان با این 

جایگاه اصال خوب نیست که اورست نورد ندارد.

کوهنورد اصفهانى براى اولین بار روى بلندترین نقطه کره زمین ایستاد

اورست؛ رستگارى در 8 و 30 دقیقه

معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان از آبرسانى سیار به 305 روستاى استان در 

تابستان امسال خبر داد. 
ناصر اکبرى اظهار داشــت: وقوع خشکسالى هاى 
مســتمر موجب کاهش کیفیت منابع آبى بسیارى 
از روستاها شده اســت افزود: در تابستان امسال با 
استفاده از 60 دستگاه تانکر به 305 روستا آبرسانى 

مى شود.
وى در خصــوص تعداد و پراکندگى روســتاهایى 
که همچنان با اســتفاده از تانکر به آن ها آبرسانى 
مى شود افزود: این روستاها به ترتیب 185 روستا در 
نایین، 161 روستا در اردستان، 85 روستا در کوهپایه، 
63 روستا در چادگان، 60 روستا در براآن و کرارج، 
43 روستا در نطنز، 33 روستا در بویین و میاندشت، 
28روستا در فریدن، 23 روستا در شهرضا، 21 روستا 
در خور و بیابانک،21 روستا در جرقویه، 7 روستا در 
شاهین شــهر و میمه و 5 روســتا در تیران وکرون 

قرار دارند.
معاون بهره بردارى و توسعه آب آبفاى استان اصفهان با 
بیان این که در سال گذشته بیش از 96 هزار متر مکعب 

آب شــرب از طریق تانکر در اختیار روســتائیان استان 
اصفهان قرار گرفت افزود: برخى از روستاها تحت پوشش 

آبفا نیستند اما به لحاظ رسالت و مسئولیت اجتماعى این 
شرکت که تامین آب شرب سالم و بهداشتى مردم است، 

آب این روستاها نیز از طریق آبرسانى سیار تامین مى شود. 
اکبرى در بخش دیگرى از ســخنانش فاصله بســیار 
زیاد برخى از روســتاها با تاسیســات آبرسانى و 
صعب العبور بودن مسیر دسترســى به آن ها را 
از دیگر موانع تامین آب شــرب پایــدار مناطق 
روستایى دانست و گفت: پس از یکپارچه سازى 
شرکت هاى آبفاى شــهرى و روستایى، خدمات 
رسانى به روستاها سرعت بیشــترى گرفت و با 
اجراى طرح 100 – 300 اصالح و بازسازى 300  
کیلومتر شبکه آب روســتایى در بازه زمانى 100 

روزه در دستور کار قرار گرفت. 
وى هدف از اجراى طــرح 100-300 را تامین 
آب آشامیدنى ســالم و پایدار به روستاها عنوان 
کرد و افزود: در ســال گذشته با اجراى این طرح، 
آب شــرب پایدار  66 روســتا در استان اصفهان 

تامین شد.
 معاون بهره بردارى و توســعه آب آبفاى استان 
اصفهان افزود: در این میــان، منطقه کوهپایه با 
تامین آب شرب پایدار براى 24 روستا باالترین رتبه را در 

سال گذشته به خود اختصاص داد.

در تابستان سال جارى صورت مى گیرد؛

آبرسانى سیار به 305 روستا در استان اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
مجوز اســتخدام معلمان غیر رسمى در سال جارى 
شامل نیروهاى نهضت سوادآموزى، پیش دبستانى و 

خرید خدماتى هاى قبل از سال 1390 است.
محمد اعتدادى با بیان اینکه نیروهاى خرید خدمات 
آموزشــى اکنون با مؤسســان بیرونى قرارداد دارند 
و ارتباط اســتخدامى با آموزش و پرورش نداشتند، 
اظهار داشت: مجوز استخدام و جذب 30 هزار نفر از 
معلمان غیر رسمى در کشور در سال جارى مشمول 
نیروهاى نهضت ســواد آموزى، خرید خدماتى هاى 
قبل از ســال 1390 و مربیان پیش دبستانى است و 
مشمول نیروهاى خرید خدماتى پس از سال 95-94 

نمى شود.
وى با اشاره به اینکه کمبود معلم در استان اصفهان، 
ســال جارى به مرز 13 هزار نفر رسید، افزود: جذب 
نیرو از طریق سازمان سنجش (ماده 28) و همچنین 
از طریق دانشــگاه فرهنگیان امکان پذیر است که 

سهمیه استخدام استان اصفهان از ماده 28 در سال 
جارى 1600 نفر بوده که 1100 نفر پذیرفته شدند و 
قرار است تکمیل ظرفیت اعالم کنند و سهمیه جذب 
معلمان از طریق دانشــگاه فرهنگیان نیز 1300 نفر 

است که براى چهار سال آینده خواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در پاسخ 
به سهمیه جذب طالب در آموزش و پرورش استان 
براى تدریس تاریخ، جغرافى و الهیات، گفت: در این 
باره اطالعى نــدارم زیرا اعتبــارات و جذب نیروى 
انسانى موضوعى ملى است، با این حال آزمونى جدا 
براى جذب نیرو از حوزه علمیه وجــود ندارد و همه 
از طریق سازمان ســنجش در قالب مربى پرورشى 

شرکت مى کنند.
وى اضافه کرد: امسال سهمیه جذب مربى پرورشى 
از طریق ماده 28 باالتر از هر سال بوده و حدود 600 
تا 700 نفر مربى پرورشى به آموزش و پرورش استان 

اصفهان معرفى مى شوند.

جزئیات استخدام معلمان غیر رسمى در اصفهان

معاون عمران شهرى شــهردار اصفهان با بیان این 
که اکنون اقدامات اصالحى پروژه میدان شــهداى 
هسته اى در حال انجام است، گفت: عملیات احداث 
ادامه خیابان ارغوانیه تا پایان خــرداد ماه و خیابان 

روشن دشت تا پایان تیرماه انجام خواهد شد.
ایرج مظفر درباره جلســه بررســى روند پیشرفت 
پروژه هاى عمرانى شــهر اظهار کرد: در دستور کار 
جلسه گزارشى از اقدامات انجام شده در پروژه حلقه 
حفاظتى شهر حدفاصل کیلومتر صفر تا کیلومتر هفت 
ارائه شد و طبق برنامه ریزى مقرر شد آزادسازى هاى 
باقى مانده در این مسیر در اسرع زمان انجام شده و 
شهردارى منطقه 15 نسبت به تحویل مسیر کیلومتر 
2/5 تا چهار و 600 تا کیلومتر یک مسیر اقدام کند تا 

شاهد انجام عملیات اجرایى آن باشیم.
وى با اشاره به پروژه هاى خیابان هاى روشن دشت، 
ارغوانیه، میدان شــهداى هســته اى، تصریح کرد: 
میدان شهداى هسته اى تکمیل شده و در حال حاضر 
اقدامات اصالحى آن در حال انجام است همچنین 
مقرر شد تا دو ماه آینده نسبت به نصب المان میدان 

اقدامات الزم بشود.
مظفر ادامه داد: عملیات احداث ادامه خیابان ارغوانیه 
تا پایان خرداد ماه و خیابان روشــن دشــت تا پایان 

تیرماه انجام خواهد شد.
وى با اشاره به پروژه تعریض پل زندان، گفت: مقرر 
شــد بخش باقى مانده این پروژه تا پایان خردادماه 

تکمیل و تحویل شود.

تکمیل احداث ادامه خیابان ارغوانیه تا پایان خرداد

مدیرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهردارى 
اصفهان گفت: شهردارى اصفهان به عنوان نخستین 
شهردارى کشور وارد فضاى بازى هاى آنالین شد تا 
از این طریق در شرایط کرونا براى تشویق مردم به در 
خانه ماندن یک سرگرمى خانوادگى ایجاد شود و به پر 

کردن اوقات فراغت شهروندان کمک کند.
ایمان حجتــى در آئین اهداى جوایــز برگزیدگان 
مسابقه "سین جیم" اولین لیگ اسم فامیل آنالین 
که با همکارى گروه صنعتى اسنوا و دانشگاه اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: اداره کل ارتباطات و امور بین 
الملل شهردارى براى نوروز کرونایى امسال، اولین 
لیگ آنالین اسم فامیل با عنوان "سین جیم" را براى 
سرگرم کردن شهروندان در اوقات فراغت ایام نوروز 

و ترغیب آنها براى در خانه ماندن تدارك دید.
وى با اشــاره به اهــداف این بــازى، تصریح کرد: 
یک بخش از این بازى با هدف تفریح و ســرگرمى 
در ایام عید و بخشــى دیگر به دلیــل وجود کرونا و 
محدودیت هاى ناشــى از آن در قالب یک همکارى 
تمام اصفهانى با همکارى مرکز نوآورى و سرگرمى 
دانشگاه اصفهان به ثمر رسید و مجموعه اسنوا هم 

حامى این لیگ بود.
مدیرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهردارى 
اصفهان با بیان اینکه هنرمندان اصفهانى نیز ضلع 
دیگر همکارى براى راه انــدازى اولین لیگ آنالین 
اسم فامیل "سین جیم" بودند، ادامه داد: هنرمندان 
طنزپرداز اصفهانى با ویدئوهایى که در خصوص این 
بازى منتشر کردند نقش مؤثرى در جذب مخاطبان 

داشتند.
وى اضافه کرد: 250 هزار بازى در طول ســه لیگ 
و حدود 600 هزار دقیقه بازى توسط حدود 10 هزار 
بازیکن در ایام نوروز براى این بازى شکل گرفت که 

نشان از فضا و ظرفیت بسیار خوب این بازى داشت.
حجتى با بیان اینکه شــهردارى اصفهان به عنوان 
نخستین شهردارى کشــور وارد فضاى بازى هاى 
آنالین شد، افزود: شهردارى اصفهان عالوه بر اینکه 
تفریح و سرگرمى را براى شهروندان اصفهانى رقم 
زد، توانست با استفاده از این بازى هویت و فرهنگ 
اصفهانى را یادآورى و تقویت کند چراکه بخش هایى 
از این بازى به فرهنگ لغات و اصطالحات اصفهانى 

اختصاص داشت.

حمایت شهردارى اصفهان از 
بازى هاى آنالین خانوادگى

رئیس اداره برق شهرضا گفت: علت خاموشى هاى اخیر 
شهرضا افزایش سرقت کابل هاى برق در مناطق مختلف 

بوده است.
هرساله با نزدیک شدن به فصل تابستان، هشدارهایى 
در ارتباط بــا احتمال خاموشــى با توجه بــه افزایش 
حجم بــار مصرف بــرق به ویــژه در شــهرهاى گرم 
کشور و اســتان از سوى مســئوالن مطرح مى شود اما 
خاموشــى هاى روزهاى اخیر در برخى مناطق شهرضا 
از حد اســتاندارد فراتر رفتــه و نگرانى شــهروندان را 

برانگیخته است.
در این ارتباط مجتبى باقى در گفت و گو با مهر، با اشاره 
به دلیل اصلى خاموشى هاى برق در شهرستان شهرضا 

اظهار داشت: متأسفانه در ماه هاى اخیر با افزایش سرقت 
کابل ها و سیم هاى برق در مناطق مختلف، شاهد سایه 

تاریکى در بعضى از نقاط شهرستان هستیم.
وى با بیان اینکه به منظور ارائه برق پایدار به مشترکان 
و همچنین جلوگیرى از سرقت شبکه ها و سیم هاى برق 
اقدام به تبدیل شبکه هاى مسى به کابل هاى خودنگهدار 
آلومینیومى کرده ایم، بیان داشت: رکورد تبدیل سیم به 
کابل خودنگهدار در سال گذشته با تبدیل بیش از 200 
کیلومتر از شبکه هاى ســطح شهرستان با مبلغى بالغ بر 
100 میلیارد ریال ثبت شد که این اقدام، کمک شایانى 
در جلوگیرى از سرقت شبکه ها و خاموشى هاى بى برنامه 

کرده است.

رئیس اداره برق شهرضا بیان داشت: نکته قابل تأمل در 
خاموشى هاى اخیر معابر، عدم موفقیت سارقان در سرقت 
از شبکه هاى جدید خود نگهدار است که موجب شده تا 
سارقان دست به سرقت کابل هاى مسى داخل پایه هاى 

فلزى خیابان ها و بلوارها بزنند.
باقى تاکید کرد: در بســیارى از موارد سارقان تنها اقدام 
به سرقت 30 ســانتى متر کابل از داخل پایه هاى فلزى 
کرده اند اما به دلیل کوتاه شــدن کابــل ارتباطى بین 
پایه هاى فلزى و عدم دسترسى کافى، نیاز به حفارى هاى 
متعدد و تعویض کامل کابل هــاى ارتباطى بین پایه ها 
وجود دارد که این امر بســیار زمان بر و پر هزینه خواهد 

بود.

علت خاموشى هاى اخیر شهرضا 

رئیس هیئت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى شهر 
اســتان اصفهان گفت: طى بررســى هاى انجام شده، 
208نفر از رد صالحیت شدگان در هیئت هاى نظارت و 
اجرایى شهرستان ها در هیئت عالى نظارت مرکز استان 

تایید صالحیت شدند.
حجت االسالم محمدتقى نقدعلى با اشاره به اتمام فرایند 
بررسى شکایت رد صالحیت شدگان انتخابات شوراى 
شهر اظهار داشت: در یک بازه 11روزه 3نفر از نمایندگان 
بعنوان هیئت انتخاب شده مجمع نمایندگان براى بحث 
انتخابات و تایید صالحیت ها کار را شروع کرده و طى 
فرایند بررسى که انجام شــد، 895نفر از داوطلبان بر 
ردصالحیتشان اعتراض به هیئت عالى نظارت استان 
فرستاده بودند. وى ادامه داد: فرایند نظارت برمبناى نظر 
قانونى مراجعى بود که استعالماتى را ارئه کرده بودند و ما 
تک تک پرونده ها را به دقت بررسى کرده و نظر مراجعى 
که دال بر رد داوطلبان بود را بازبینى کردیم که این مراجع 

حضور پیدا کرده و توضیحات الزم را ارائه دادند.
رئیس هیئت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى استان 
اصفهان تصریح کــرد: درنهایت طى بررســى هایى 
که انجام شــد، 23درصد از رد صالحیت شــدگان در 
هیئت هاى نظارت و اجرایى شهرستان ها یعنى 208نفر 
از کسانى که بر رد صالحیتشان اعتراض داشتند در هیئت 
عالى نظارت مرکز استان تایید صالحیت شده و اطالعات 

آنان در سامانه جامع انتخابات بارگذارى شد.
وى دررابطه با شهر اشــترجان فالورجان که انتخابات 
شورا در آن برگزار نمى شود، گفت: حدود 10نفر در این 
شهر ثبت نام داشته و براى تعدادى از آنان به دالیل قطعى 
اعالم نظر مراجع نظارتى و اســتعالمى با هیچ کیفیتى 
امکان تایید صالحیت وجود نداشت بنابراین مردم این 
شهر در انتخابات ریاست جمهورى شرکت کرده و روند 
پیگیرى هاى امور شورا ازطریق فرماندارى شهرستان 

انجام خواهد شد.

تأیید صالحیت 208 رد صالحیت شده
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اصغر فرهادى که چهل و نهمین زادروز خود را جشــن 
گرفته است با ساخت فیلم «یک قهرمان» خود را دوباره 
در مسیر دریافت جوایز معتبر ســینمایى جهان ازجمله 
جوایز نخل طالى کن و اســکار بهترین فیلم یا بهترین 
فیلم بین المللى قرار داده است. او در سال 2018نخستین 
فیلم خود در خارج از کشــور با عنوان «همه مى دانند» را 

در اسپانیا ساخت.
از طرفى پیش بینى وبگاه سینمایى معتبر «ایندى وایر» 
درباره فیلم هاى جشنواره کن، حدس و گمان هاى پیشین 
درباره حضور فیلم جدید اصغر فرهادى در این جشنواره را 

قوت بخشیده است. 
اریک کوهن، منتقد مشهور سینما و سردبیر ارشد ایندى 
وایر در مقاله اى به 40 فیلمى پرداخته که امیدوار است در 
جشنواره کن امسال به نمایش عمومى درآیند. در تهیه این 
فهرست تقریبا تمامى نویسندگان قدیمى و جدید ایندى 

وایر مشارکت داشتند.
در اول این فهرســت فیلم «یک قهرمان» ساخته اصغر 

فرهادى قرار دارد.
اریک کوهن در توضیح فیلم جدیــد اصغر فرهادى چنین 
مى نویسد:« استاد ایرانى اصغر فرهادى درام هاى تنش آلود 
و ظریفى درباره خانواده هاى فروپاشیده و رازهاى تاریکى 
که افشا مى شوند، مى سازد. دو فیلم برنده اسکار او ، "یک 
جدایى" و "فروشــنده" ثابت کرد که نقاط قوت داستان 
سرایى او مى تواند به موفقیت طوالنى مدت تبدیل شود زیرا 
هر دو فیلم جایزه اسکار بهترین فیلم بین المللى را براى او 
به ارمغان آورد. فروشنده اولین بار در کن به نمایش درآمد و 
آمازون پخش فیلم را در آمریکا خرید که پخش فیلم اخیر 
فرهادى ، "یک قهرمان" را هم خریده اســت و قصد دارد 
«یک قهرمان» را به عنوان یکى دیگر از مدعیان دریافت 
جوایز امسال ، در پاییز اکران کند. خالصه داستان این فیلم 
اعالم نشده ، اما این پروژه بازگشت اصغر فرهادى به ایران 
پس از نمایش درام اسپانیایى زبان "همه مى دانند" ( 2018) 
است که در جشنواره کن رونمایى شد و به فروش جهانى 20 

میلیون دالر دست پیدا کرد. "همه مى دانند" نگاهى جذاب 
به دغدغه هاى فرهادى داشت که به یک فرهنگ متفاوت 
تبدیل شده بود  اما از آنجا که او همچنان قصه گوى برجسته 
کشورش است، "یک قهرمان" بازگشت خوش آیند او به 

زادگاهش و خانه اش ایران خواهد بود.»
اما از طرف دیگر این کارگردان بلندآوازه ایرانى در گفتگو با 
وبگاه اسپانیایى «مگزین دیجیتال» در پاسخ به این سئوال 
که چگونه ایده ســاخت فیلم هاى پیچیــده با محوریت 

موضوع خانواده به ذهنتان خطور مى کند؟ مى گوید:
زمانى که نــگارش فیلمنامــه را آغاز مى کنــم به طور 

ناخودآگاه خانواده و مســائل مرتبط با آن به صورت یکى 
از نکات محورى فیلمنامه ام در مى آید و اینگونه نیست که 
با پیش فرض قبلى خواسته باشم خانواده را محور داستان 
فیلم هایم قرار دهم. خیلى از موضوعات داســتانى که به 
ذهنم خطور مى کند در بستر خانواده مى گذرد. چیزى در 
ارتباطات خانوادگى وجود دارد که من را قادر مى سازد از 
طریق داستان یک خانواده به مسائلى که ذهنم را مشغول 
کرده بپردازم و از نگرانى هایم بگویم و افکارم را با صداى 
بلند بیان کنم. روابط خانوادگى روابط پیچیده اى هستند 
که در گذر زمان دچار تغییر و تحول مى شــوند. روابط و 

مســائل خانوادگى پیوندهاى غیرشخصى با تاریخ دارند 
و همین مســئله آنها را جذاب مى کند. همه  چیز برایم از 
دوران کودکى شروع شد چرا که نیاز داشتم براى دیگران 
داستان تعریف کنم و در این زمینه مهارت پیدا کرده بودم 
و داســتان هاى جالب و جذابى روایت مى کردم. بعد تر و 
در زمان تحصیل نیز در مغازه عکاسى کار مى کردم و در 
زمان مرتب کردن عکس هــاى خانوادگى با ارتباطات و 
پیچیدگى هاى درونى خانواده ها آشنا شدم و به همین خاطر 
موضوع خانواده و مسائل مرتبط با آن برایم اهمیت پیدا 

کرد.

2 رسانه مهم بین المللى به طور همزمان به فیلم جدید اصغر فرهادى پرداختند

«یک قهرمان» بازگشت خوش آیند فرهادى به 
زادگاهش است

بازیگر پیشکسوت سینماى ایران گفت: باالخره بعد از یک سال و نیم احتیاط براى جلوگیرى از ابتال به 
ویروس کرونا حضور در یک فیلم سینمایى را پذیرفتم.

على نصیریان پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه هنر گفت: من عضو پیوســته گروه نمایش و 
ادبیات نمایشى فرهنگستان هنر هستم و براى ریاست این بخش باید رییس آن عضو پیوسته باشد که 

به همین خاطر من را به عنوان رییس گروه نمایش و ادبیات نمایشى فرهنگستان هنر منصوب کردند.
وى پیرامون چگونگى فعالیت خود در گروه نمایش و ادبیات نمایشى فرهنگستان هنر ابراز کرد: این بخش 
کار زیادى دارد که به تنهایى از عهده من خارج است به همین خاطر یک دستیار برایم در نظر گرفته شده 

که بتواند کارها را به درستى انجام دهد.
نصیریان که پیش از این اعالم کرده بود تا پایان شیوع ویروس کرونا در هیچ کارى حضور پیدا نمى کنم 
اظهار کرد: باالخره بعد از یک سال و نیم احتیاط براى جلوگیرى از ابتال به ویروس کرونا و حضور نیافتن در 

آثار سینمایى و تلویزیونى قرارداد بسته ام به زودى براى ضبط آن به شمال کشور مى روم.
بازیگر سریال «شهرزاد» خاطرنشــان کرد: بدون شک مثل همیشه با 

وسواس زیاد به انتخاب آثار پیشــنهادى مى پردازم و این فیلم 
سینمایى نیز از جمله  فیلم هاى خوب در سینما خواهد بودکه 
البته فعال در مــورد کارگردان و دیگــر اخبارش صحبت 
نمى کنم، پس از شروع کار قطعا اخبار مربوط به این فیلم 

در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
نصیریان پیرامون وضعیت این روزهاى سینما 
ابراز کرد: این دیگر حرف تازه اى نیســت که 
بگوییم ســینما در دوران کرونا وضع خوبى 

ندارد، سینما به طور کامل یکسال خود را از دست 
داده اســت، راه هاى مختلفى براى این مشکالت پیشنهاد 

شد اما متاسفانه سینماداران و ســینماگران همچنان درگیر 
ضرر روحى و مالى هستند.

وى در همین راســتا خاطرنشــان کرد: سینماى 
کشور سال ناامید کننده اى را سپرى کرد، 

مشــکلى که کرونا براى سینما به 
وجود آورد اتفاق غم انگیزى بود، 

اتفاقى که متاســفانه مدیریت 
نشد و بعد از یکسال هم هیچ 
راه و چاره اى بــراى آن پیدا 

نشده است.

بازگشت على نصیریان به سینما پس از یکسال 

ره بعد از یک سال و نیم احتیاط براى جلوگیرى از ابتال به ویروس کرونا و حضور نیافتن در 
لویزیونى قرارداد بسته ام به زودى براى ضبط آن به شمال کشور مى روم.

شهرزاد» خاطرنشــان کرد: بدونشک مثل همیشه با 
نتخاب آثار پیشــنهادى مى پردازم و این فیلم 

جمله  فیلم هاى خوب در سینما خواهد بودکه 
ـورد کارگردان و دیگــر اخبارش صحبت 
 شروع کار قطعا اخبار مربوط به این فیلم 

ها قرار خواهد گرفت.
ن وضعیت این روزهاى سینما 
گر حرف تازه اى نیســت که 
 در دوران کرونا وضع خوبى

طور کامل یکسال خود را از دست 
هاى مختلفى براى این مشکالت پیشنهاد 

 سینماداران و ســینماگران همچنان درگیر 
ى هستند.

ســتا خاطرنشــان کرد: سینماى 
د کننده اى را سپرى کرد،

رونا براى سینما به 
ق غم انگیزى بود، 

ــفانه مدیریت 
هیچ سال هم
ـراى آن پیدا 

با مشخص شدن اسامى نهایى بازیگران فیلم سینمایى «شبگرد»، فیلمبردارى این اثر پس از خروج 
شهرهاى کشور از وضعیت قرمز آغاز شده است.

فیلمبردارى «شبگرد» به کارگردانى فرزاد موتمن از روزهاى گذشته در لوکیشن هاى تهران آغاز شده 
و  عالوه بر امیر آقایى و امیرحســین فتحى که پیش از این خبر حضور آنها قطعى شده بود، مهشید 
افشارزاده، جایگزین پانته آ پناهى ها شد و روشنک گرامى هم از دیگر چهره هایى است که در این فیلم 

ایفاى نقش مى کند.
به این ترتیب امیر آقایى، روشنک گرامى، احسان امانى، مهشید افشارزاده، بهناز پور فالح، نازنین صلح 
جو، یاسر جعفرى، حسین امیدى، شبیر پرستار، با حضور پیام احمدى نیا و هنرمندى امیرحسین فتحى، 

فهرست کامل و نهایى بازیگران این فیلم هستند.
«شبگرد» سیزدهمین تجربه کارگردانى فرزاد موتمن محسوب مى شود و تهیه کنندگى آن را مرتضى 

شایسته برعهده دارد.

بهرام رادان ستاره مطرح سینما بار دیگر تهیه کنندگى فیلمى جدید به نام علفزار را بر عهده گرفت.
این بازیگر سرشناس سینما که این روزها در سریال جیران به کارگردانى حسن فتحى ایفاگر شخصیت ناصرالدین شاه است پروانه ساخت فیلم علفزار را گرفته است.

بهرام رادان تهیه کنندگى خود را با فیلم «گربه سیاه» آغاز کرد که در نوبت اکران قرار دارد. در فیلم گربه سیاه، بازیگرانى همچون بهاره کیان افشار، ترالن پروانه، کیا رکنى، 
پیام احمدى نیا، آزاده سدیرى، علیرضا استادى و حسین پورکریمى نقش آفرینى کرده اند.

فیلم علفزار به نویسندگى و کارگردانى کاظم دانشى است که تجربه کارگردانى فیلم هاى کوتاهى همچون «راحانا»، «پرتقال»، «بادکنک هاى رنگى»، «مثل تو و محدوده 
یک درجه» را دارد. کاظم دانشى جوایز مختلفى را براى فیلم هاى کوتاه خود از جشنواره هاى مقاومت، فیلم کوتاه تهران، آزاد فیلم، نسیم و جشن تصویر سال دریافت نموده 
است. دانشى در اولین تجربه ساخت  فیلم بلند خود با بهرام رادان به عنوان تهیه کننده فیلم همکارى مى کند. ستاره سینماى کشورمان عالوه بر فیلم سینمایى گربه سیاه، تهیه 

کنندگى مستند علمى «کاپیتان من» را نیز بر عهده داشت.

مهشید افشارزاده، جایگزین پانته آ پناهى ها 

بهرام رادان تهیه کننده «علفزار» هم شد

محســن تنابنده بازیگر و کارگردان ســینما و تلویزیون به ایده اختصاص زمین 150 تا 200 مترى به 
خانواده ها در ازاى آوردن بچه سوم واکنش نشان داد. 

امیرحسین بانکى پورفرد، رئیس کمیسیون مشترك طرح جوانى جمعیت، در 
گفتگو با شبکه خبر اختصاص زمین را یکى از مهمترین مشوق هاى طرح 

جوانى جمعیت دانست و گفت: در این طرح اختصاص زمین 150 تا 
200 مترى به خانواده ها را براى تولد فرزند ســوم پیش بینى شده و 
مقرر شد زمین در شهر هاى زیر 500 هزار نفر و روستا ها براى همه 

در نظر گرفته شود.
در واکنش به این ایده، محســن تنابنده در صفحه اینستاگرام خود 

نوشت: «150 تا 200متر زمین واسه بچه سوم؟! برادر جان شرایطى 
ایجاد کنید جوونا حاضر به ازدواج بشن، بچه سوم پیشکش.»

پست بازیگر ســریال«پایتخت» با واکنش هاى 
مختلفى همراه شــده، از جملــه اینکه 

کاربرى به طنز نوشــته:«ما بچه اول 
آوردیم هنوز منتظریم احمدى نژاد 

اون یه تومن بده.»

انتقاد ازدواجى محسن تنابنده!

در حالى قسمت پایانى فصل نخست «ملکه گدایان» 
با کارگردانى حســین ســهیلى زاده چهارشنبه 22 
اردیبهشت پخش  شــد، فصل دوم این سریال هم 

آماده است.
فصل دوم این ســریال با بازى باران کوثرى، پانته آ 
بهرام، آرمان درویــش، محمدرضا غفــارى، رضا 
بهبودى، الهام کردا، یسنا میرطهماسب، سولماز غنى، 
بهشاد شریفیان، عرفان ناصرى، شبنم قربانى، على 
صالحى، مریم سرمدى، نورا محقق، الهام شعبانى، 
على اوجى، رویا نونهالى و فرزاد فرزین آماده پخش 

است. 
«ملکه گدایان» روایتى از زندگى کودکان کار در کنار 
یک داســتان معمایى و پر پیچ و خم است که حامد 

افضلى و امین محمودى، فیلمنامه آن را نوشته اند.
این سریال با تهیه کنندگى رحمان سیفى آزاد و على 
طلوعى، چهارشــنبه ها در شــبکه نمایش خانگى 
پخش  شــد و تیتراژ آغاز و پایــان آن را روزبه بمانى 

خوانده است.

رفته است.
روانه، کیا رکنى، 

مثل تو و محدوده 
سال دریافت نموده 
یى گربه سیاه، تهیه 

فصل دوم «ملکه گدایان» 
آماده پخش است

پــروژه موســیقایى فردیــن 
خلعتبرى و همایون شــجریان 
در نیمه اول سال 1400 عرضه 

مى شود.
رضا موســوى، مدیــر هنرى 
تازه تریــن پروژه موســیقایى 
همایــون شــجریان (خواننده 
موســیقى ایرانــى) و فردیــن 
خلعتبــرى (آهنگســاز) درباره 
جزئیات این کار گفت: هم اکنون 
کارهاى مربوط به ایــن اثر در 
مرحله اول تولید قــرار گرفته و 
بر اســاس زمان بندى هایى که صورت گرفته، بعد از تولید و ضبط، تا پایان نیمه اول سال جارى منتشر 

مى شوند.
وى درباره ابعاد مختلف و متفاوت این پروژه ادامه داد: مانند همه پروژه هاى هنرى کشور، تولید این اثر هم 
با توجه به حاد شدن اپیدمى کرونا در جهان با اختالالتى روبرو شده، اما با تمهیدات انجام گرفته روند تولید 

اثر متوقف نشده و به زودى برنامه تولید، نام آلبوم به همراه دیگر عوامل پروژه معرفى و اعالم مى شوند.
فردین خلعتبرى و همایون شجریان که در سال هاى اخیر آثار متعددى را در قالب آلبوم منتشر کرده اند، 
آبان ماه سال 1398 آلبوم "امشب کنار غزل هاى من بخواب" را بر اساس اشعار زنده یاد افشین یداللهى 

تولید کردند.

بازیگر و ستاره هندى  درحالى در اثر ابتال به کرونا درگذشت که در فیسبوك خود خداحافظى تلخى با هواداران 
خود کرد.

«راهول وهرا» در متن خداحافظى خود با هوادارانش نوشت: اگر درست درمان مى شدم مى توانستم زنده بمانم. 
وى از بسترى شدن خود در بیمارستانى فوق تخصصى در پایتخت هند، دهلى نو، خبر داده بود.

او اضافه کرد : «من به کرونا مبتال هستم. من 4 روز است بسترى هستم اما بهبودى ندارم. آیا بیمارستانى وجود 
دارد که بتوانم تخت و اکسیژن تهیه کنم؟ زیرا سطح اکسیژن من در اینجا درحال کاهش است کسى نیست که 
از من مراقبت کند؟» کاعور، کارگردان مطرح تئاتر ، خبر فوت این ستاره 35 ساله را تایید کرد و نوشت: راهول 
مرده است. ستاره پر استعدادم رفت .همین دیروز بود که به من گفت اگر درمان درستى بود زنده مى ماند، لطفًا 

مارا ببخش همه ما در مرگ تو مقصریم.

همایون شجریان تابستان آلبوم مى دهد

بازیگر هندى پس از انتشار متنى دلخراش درگذشت

س کمیسیون مشترك طرح جوانى جمعیت، در 
مین را یکى از مهمترین مشوق هاى طرح 

 در این طرح اختصاص زمین 150 تا
ى تولد فرزند ســوم پیش بینى شده و 
0ر 500 هزار نفر و روستا ها براى همه 

ن تنابنده در صفحه اینستاگرام خود 
واسه بچه سوم؟! برادر جان شرایطى

ج بشن، بچه سوم پیشکش.»
ت» با واکنش هاى 

ــه اینکه 
اول چه
 نژاد 

«لئونــاردو دى کاپریو» در صفحه اجتماعى خود نخســتین 
تصویر از فیلــم «قاتالن ماه کامل» ســاخته جدید «مارتین 

اسکورسیزى» را منتشر کرد.
این فیلم که هم اکنون در مرحله فیلمبردارى قرار دارد بر اساس 
کتاب پرفروش و غیرداستانى نوشــته «دیوید گرن» ساخته 
مى شود و داستان آن درباره مجموعه قتل هایى است که در دهه 
1920 میالدى در اوکالهاما روى داد؛ زمانى که سرخپوستان 
منطقه اوسیج در زیرزمین هاى خود نفت کشف کردند و سپس 
تک به تک کشــته شــدند و با افزایش آمار قتل ها سازمان 
تازه تاســیس اف بى آى پرونده را در دســت گرفت و یکى از 
هولناك ترین جنایت هاى سازمان یافته تاریخ آمریکا افشا شد. 
در این فیلم «دى کاپریو» در نقش «ارنست برکهات» بازى 
مى کند که خواهرزاده یک دامدار قدرتمند به نام «ویلیام هیل» 
با نقش آفرینى «رابرت دنیرو» اســت. در عکس منتشرشده 
توسط «دى کاپریو» او در کنار «لیلى گلداستون» دیده مى شود 

که در فیلم در نقش همسرش بازى مى کند. 
 «اریک راث» نویسنده برنده اسکار فیلم هاى «فارست گامپ» 
و «مورد عجیب بنجامین باتن»که نگارش فیلمنامه اقتباسى 
«قاتالن ماه کامل» را بر اساس رمان نوشته «دیوید گرن» بر 
عهده داشته پیش تر گفته بود: اسکورسیزى» قصد دارد فیلمى 
بسازد که احتماال آخرین وسترنى باشد که با این سبک و سیاق 
ساخته مى شود و این فیلم شبیه هیچ یک از فیلم هایى نیست 

که تاکنون دیده ایم.
فیلمبردارى فیلم «قاتالن ماه کامل» تا تابستان ادامه خواهد 

داشت.

گریم متفاوت «دى کاپریو» در 
فیلم جدید «اسکورسیزى»

«یوسف تیمورى» بازیگر تلویزیون و سینما درباره 
حضور خود در یک سریال گفت: این روزها مشغول 
بازى در سریال «اسپینچر» به کارگردانى آقاى کریم 
زاده براى شبکه نمایش خانگى هستم که قرار است 

امسال پخش شود.
بازیگر سریال «نوروز رنگى» ادامه داد: در این سریال 
کمدى تعدادى از بازیگرانى که در گذشته با هم در 
تلویزیون همکارى داشــتیم مثل یوسف صیادى، 

محمدرضــا هدایتى، رضا شــفیعى جــم، داریوش 
فرهنگ، یوسف مرادیان، محمد نادرى حضور دارند.

این بازیگر با اشــاره به قصه این ســریال ادامه داد: 
امیدوارم این سریال کار خوبى شود. قصه این سریال 
گذر زمانى را به زمان آینده نشان مى دهد و شخصیت 
هایش در زمان حــال و آینده هســتند. قبل از این 
سریال نیز در سریال «چوب خط» بازى به صورت 

افتخارى در کنار دوستان خوبم کار کردم.

تیمورى: «اسپینچر» قصه اى در آینده و حال است
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مدیر ورزشى باشگاه آنتورپ که یکى از حامیان علیرضا بیرانوند و انتقال این 
دروازه بان ایرانى به بلژیک بود، از آنتورپ جدا شد.

«لوسیانو دونوفریو» مدیر ورزشى باشگاه آنتورپ یکى از نفراتى بود که نقش 
اصلى را در انتقال علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانى به تیم آنتورپ داشت. 
لوسیانو که دوستى نزدیکى با «مارك ویلموتس» سرمربى سابق تیم ملى 
ایران داشــت، با معرفى این مربى و تعریف هایى که از بیرانوند شنیده بود، 

باشگاه آنتورپ را به جذب دروازه بان تیم ملى ایران متقاعد کرد.
لوسیانو یکى از نفراتى بود که در طول این فصل از وى به عنوان حامى علیرضا 

بیرانوند در آنتورپ یاد مى شد. این مسئله در قضیه بازى دادن علیرضا بیرانوند مقابل 
تاتنهام انگلیس در لیگ اروپا و کالب بروژ در لیگ بلژیک خودش را بیشتر نشان داد؛ 
جایى که «ایوان لکو» سرمربى وقت آنتورپ بعد از نمایش بیرانوند مقابل کالب بروژ، 

از بازى دادن به این دروازه بان اظهار پشیمانى کرد.
در آن مقطع، دو کارشــناس فوتبال بلژیک خبر دادند علت اظهــارات ایوان لکو به 
اختالفاتش با لوسیانو دونوفریو مدیر ورزشى باشــگاه بر مى گردد. آنها مدعى بودند 
لوسیانو، ســرمربى آنتورپ را براى بازى دادن به بیرانوند تحت فشار قرار داده و این 

مسئله واکنش تند ایوان لکو را در پى داشته است.
این اختالفات در نهایت به جدایى لکو و حضورش در لیگ چین منتهى شد و بیرانوند 
حتى با انتخاب سرمربى جدید و به جز چند هفته، مجدداً نیمکت نشین شد. حاال و با 
نزدیک شدن به پایان فصل در لیگ بلژیک، سایت GVA گزارش داده است که لوسیانو 
دونوفریو هم از تیم آنتورپ جدا شده و دیگر قراردادش در این تیم تمدید نخواهد شد.

با جدایى این مدیر ورزشــى که حامى علیرضا بیرانوند بود باید دید چه سرنوشتى در 
انتظار دروازه بان تیم ملى ایران خواهد بود. بیرانوند با تیم آنتورپ قرارداد دارد اما گفته 
مى شود این باشگاه به دنبال جذب دروازه بان جدیدى است. این خبر مى تواند آینده 
بیرانوند با آنتورپ را تحت تاثیر قرار بدهد چرا که او حتى در حضور دو دروازه بان فعلى 
آنتورپ هم نیمکت نشین است. از سوى دیگر، در سال منتهى به جام جهانى هستیم 

سال و بیرانوند خودش هم تاکید کــرده بود که نیاز دارد در  این 
حساس بیشتر بازى کند.

جنجال هاى بازى ســپاهان و پرسپولیس 
روى آنتن زنده شبکه 3 سیما کشیده شد و 
سرپرست هاى دو تیم پرسپولیس و سپاهان 

حسابى از خجالت هم درآمدند.
زمانى که بازار اتهام زدن ها و صحبت هاى 
تند در برنامه بسیار داغ بود و هواداران هر 
تیمى انتظار داشتند از حق تیمشان دفاع 
شود، محرم نویدکیا، ســرمربى سپاهان 
روى خط آمد و صحبت هایى را بیان کرد 
که کمتر کســى تا به حال مشــابه آن را 
در دعوا هاى تلویزیونى اینچنینى شــنیده 
بود. چند بار شــاهد این قضیه بوده اید که در 
برنامه نود یا فوتبال برتر یکى از طرفین دعوا به 
جاى اتهام زدن و توپ را در زمین حریف انداختن، 

عذرخواهى کند؟
یکى از هزاران مشکل و معضل بزرگ فوتبال ما این 
اســت که هیچکس حد خودش را نمى دانــد. مدیر و 
مسئولى که باید به قرارداد ها و ضرر هاى مالى رسیدگى 
کند سکوت مى کند و آن وقت کســى که اصًال در حیطه 
وظایفش نیست در برخى مسائل دخالت کند و باید از بازى 

صحبت کند، مى آید بحث را به حاشیه مى برد...
محرم نویدکیا یکى از همان معدود آدم حسابى هاى فوتبال ما 
است که حد خودش را مى داند و تیمش را بى حاشیه به سوى 
قهرمانى حرکت مى دهد. ســرمربى ســپاهان با یک جمله، 
فضایى را به وجود آورد که دیگر کمتر کسى به فکر اتهام زدن و 

به حاشیه بردن بحث باشد یا اطرافیانش را انکار کند:
«واقعیت این که داشتم برنامه را مى دیدم، یک مقدار ناراحت 
کننده است براى این که نمى توانیم گردن هواداران بیاندازیم. 
من به عنوان مسئول فنى تیم سپاهان باید مسئولیت تیمم را 
قبول کنم. فکر مى کنم آقاى گل محمدى هم باید مسئولیت 
تیمش را قبول کند. دیگر نمى توانیم بگوییم هواداران این 

کار را کردند و آن اتفاق افتاد. اشتباه کردیم هم بازیکنان ما و 
هم آنها.»

همین محرم نویدکیا زمانى از قهرمانى به حق پرسپولیس گفت 
که خیلى از هواداران سپاهان و استقالل با نیش و کنایه سعى 
در زیر سوال بردن قهرمانى هاى پرسپولیس داشتند. حاال هم 
زمانى که هواداران دو تیم به دنبال محکوم کردن هم بودند، 
آمد و عذر خواهى کرد. محرم نویدکیا عالوه بر هدایت درست 
بازیکنانش، هواداران ســپاهان را هم به مسیر خوبى مى برد. 
محرم نویدکیا از آن دست انسان هایى است که فوتبال ایران را 
به مکانى قابل تحمل تر تبدیل کرده است و شاید اگر همه ما یاد 
بگیریم در چنین مواقعى با یک عذر خواهى ساده غائله را ختم 

کنیم و دست به انکار خود و اطرافیان نزنیم...
حق به شدت با محرم است؛ این بار که تماشاگران در ورزشگاه 
نبودند، دیگر نمى توان گناه را به گردن تماشاگر و تماشاگرنما 
انداخت. این بار خود فوتبالى ها دچار فوران احساســات شدند. 
هرچند هیجان هیچ آســیبى بــه فوتبال نمى زنــد، اما این 
فرافکنى ها که محــرم با عذرخواهى اش نشــان داد، اهلش 

نیست، راه و مسیر فوتبال را به سمت بیراهه منحرف مى کند.
محرم آنقدر اخالق مدار اســت که حتى وقتى متوجه مى شود 
دلیل روى زمین افتادن ســیامک نعمتى، مصدومیت از ناحیه 
کتف بوده، خیلى شــفاف حرف قبلى خود مبنى بر وقت تلف 
کردن پرسپولیســى ها را پس مى گیرد و عذرخواهى مى کند. 
محرم به مربیان ما یاد مى دهد؛ مربى باید در حیطه فنى حرف 
بزند... اگر دل مان مى خواهد فوتبــال را فقط در زمین فوتبال 

ببینیم، به شدت به مربیانى مثل محرم نویدکیا نیاز داریم.
هرچند هواداران فوتبال اغلب، مربیانى را دوست دارند که شال 
همرنگ پیراهن تیم به گردن بیاندازند و با حرف هاى شان شور 
و هیجان تولید کنند و هر از گاهى هم کرى بخوانند، اما محرم 
نشان داده براى محبوب ماندن، سوار موج احساسات نمى شود 
و ترجیح مى دهد این هیجان را با فوتبــال زیبا در زمین بازى 

تولید کند.

محرم ،آدم حسابى
   فوتبال ما

مجتبى حسینى توانسته در قامت یک سرمربى بهتر از دوران بازیگرى اش عمل 
کند.

 حســینى هیچ وقت در دوران فوتبالش بازیکن بزرگى نبود و بیشتر در یک سطح 
متوســط در قلب دفاع ذوب آهن بازى مى کرد. او از دســتیارى گل محمدى کار 
مربیگرى را شــروع کرد و دو سه ســالى هســت که از یحیى جدا شده و استارت 
سرمربیگرى زده است. فصل پیش هم با مس کرمان تا آستانه صعود به لیگ برتر 
پیش رفت که روز آخر قافیه را به آلومینیــوم اراك باخت. او این فصل هم در نفت 
مســجد ســلیمان و هم در ذوب عملکرد قابل قبولى ارائه کرده و نشان داده جنم 
سرمربیگرى را دارد. بردن استقالل در آزادى اتفاق مهم هفته بیست و دوم بود که 
با شناخت و آنالیز دقیق حسینى اتفاق افتاد. مجتبى حسینى هشت روز دیگر دوباره 
مهمان استقالل اســت، این بار در جام حذفى و البته شرایط کًال در آن بازى فرق 
مى کند. مجتبى حسینى را یک زمانى مغز متفکر یحیى گل محمدى مى دانستند. 
حاال حمید مطهرى جاى حسینى را پر کرده است اما مطمئنا او هم روزى سرمربى 
یک تیم لیگ برترى خواهد شد. ورود مربیان جدید و جوان به جرگه مربیگرى در 
فوتبال ایران خبر خوبى است به شــرطى که فدراسیون فوتبال براى دانش افزایى 

مربیان هم دست به کار شود.

سخنگوى باشگاه ذوب آهن اصفهان نسبت به حواشى بعد از دیدار این تیم مقابل 
استقالل واکنش نشان داد.

رسول کربکندى درباره اینکه صالح مصطفوى مربى استقالل در مصاحبه اى گفته 
«مسائل ماورایى باعث شد مقابل ذوب آهن پیروز نشویم» تأکید کرد: اگر کسى 
اعتقاد دارد ماورایى بوده باید بگویم وقتى تیمى در دفاع تجمع مى کند اما تیم مقابل 
راه باز شدن این تجمع را بلد نیست به وهمیات مى پردازد. تیم ما حریف را مجبور 
کرد که فقط به دنبال سانتر باشــد، عالوه بر این دروازه بان ما نیز مقابل استقالل 

عالى بود و همه توپ ها را دفع کرد.
کربکندى تاکید کرد: به هیچ وجه نمى توان با این حرف هاى غیرواقع و غیرحرفه اى 
زحمت کادر فنى و بازیکنان یک تیم که جانانه جنگیده اســت را لوث کرد. تیم ما 

زحمت کشید و 3 امتیاز خیلى حساس را گرفت. 
سخنگوى ذوب آهن درباره اینکه نصرا... عبداللهى سرپرست استقالل معتقد بوده 
مربى ذوب آهن جمالتى را به کار برده که باید اخراج مى شده است، گفت: درباره 
جمالتى که گفته مى شود، من در ورزشگاه نبودم و چیزى نشنیدم. هنر یک مربى 
این است که تیمش را هدایت کند. درباره بحث داورى اما اینقدر در این فصل ما از 

داورى لطمه خوردیم که دیگر جاى حرفى نیست.  
وى اضافه کرد: شاید بعد از مسابقات آســیایى استقالل مقابل یک تیم ته جدولى 
غرور خاصى داشــت و دیدید که از ابتداى بازى بازیکنان شان انسجام و جدیت 
الزم را نداشتند. کادر فنى ما، اســتقالل را به خوبى آنالیز کرده بود و تیم ما خوب 
دفاع کرد اما برخى مى خواهند ضعف  و شکست شــان را با مسائل ماورایى توجیه 
کنند. بازیکنان ما 90 دقیقه جان فشانى کردند ولى این القابى که شنیده مى شود 

حرفه اى نیست.
وى درباره اینکه آیا قاســم حدادى فر بعد از پارگى رباط صلیبى بازهم به میادین 
برمى گردد، اشــاره کرد: قاسم براى ســومین بار باید رباطش را عمل کند و قطعا 
براى امسال دیگر به مســابقات نمى رســد، براى ســال آینده نیز باید خودش 

تصمیم بگیرد.

بازیکن متوسطى که مربى خوبى شد

 به وهمیات مى پردازند
حمله کربکندى به مربى استقالل؛

کمتر کسى اســت که با رفتن ســراغ دیدارهاى همیشه حساس 
سپاهان و پرســپولیس یاد بازى تاریخى هفته پایانى لیگ هفتم 
و آن گل رویایى دقیقه 97 سپهر حیدرى که در یک ثانیه تکلیف 
قهرمانى یک فصل فوتبال ایران را تغییر داد نیافتد. آن روزها شاید 
دیدارهاى دو تیم از امروز حساس تر بود ولى حواشى و درگیرى ها 

به شدت امروز نبود.
ســپهر حیدرى در خصوص درگیرى هاى بعد از بازى ســپاهان 
- پرســپولیس اظهار داشت: زمان ما مســابقات به مراتب از این 

حســاس تر هم وجود داشــت و آن بازى معروف کــه لطف خدا 
شامل حال من شــد قهرمانى را میان دو تیم جابه جا کرد. درست 
است که آن زمان روى ســکوها ممکن بود اتفاقات زیادى بیافتد 
ولى درگیرى بین بازیکنــان معموًال اتفاق نــادرى بود ولى این 
ســال ها بازى هاى دو تیم معمــوًال با درگیرى میــان بازیکنان 
دو تیم همراه بــوده. از یک طرف به نظــرم بازیکنان باید تحمل 
خودشــان را باال ببرند و از کوره در نروند و از طرفــى اتفاقات و 
مسائلى که باعث مى شود شــاهد این صحنه ها باشیم هم نباید 

رخ دهد.
وى افزود: از قبل بــازى در هتل آن ماجرا ها پیــش مى آید و به 
اتوبوس تیم حمله مى شــود و در جریان بازى هــم صدایى که از 
روى ســکوها پخش مى شود حاوى مسائلى اســت که بازیکنان 
را تحریک به خشــونت مى  کند. با شــناختى کــه از محرم دارم 
مى دانــم روحــش از ایــن ماجرا بــا خبر نبــوده و ایــن را هم 
بگویم کــه مــردم اصفهــان از میهمان نوازترین مــردم ایران 
هســتند و عده اى هم که دســت به چنین رفتارهایــى مى زنند 

تماشــاگرنما هســتند و نباید رفتار آنها را پاى مــردم اصفهان 
گذاشت.

پیشکسوت فوتبال ادامه داد: من خودم اصفهانى هستم و در این 
شهر زندگى کردم و مى دانم پرسپولیس در اصفهان از سپاهان هم 
محبوب تر است. در سال هاى قبل اگر دقت کنید سکوها 50-50 
تقسیم مى شد و همان ساعات اولیه سکوى پرسپولیسى ها پر مى شد 
و دیگر جاى ورود افراد جدید نبود ولى سپاهانى ها به زور سکوهاى 

خودشان را پر مى کردند.

باشگاه سپاهان با دو بازیکن خاطى در 
اتفاقات بازى با پرسپولیس برخورد 
کرد. ســپاهانى ها به هیــچ وجه در 
ماجراى بازى با پرســپولیس منفعل 
نبوده و در باشگاه و مجموعه تیم جلساتى 

برگزار شده و تصمیم هایى هم گرفته شده است.
بر این اساس باشگاه سپاهان دو بازیکن خود یعنى عزت ا... پورقاز و محمد 
محبى که در بطن حواشــى پس از پایان بازى بودنــد را مورد تذکر جدى 
قرارداده و آنها را تا اطالع ثانوى ممنوع المصاحبه کرده اســت. همچنین 
شنیده مى شود احتمال در نظر گرفتن جریمه براى این دو نفر هم وجود دارد. 

ســپاهانى ها ابتداى فصل با بازیکنان خود اتمام حجــت کرده بودند که از 
پرداختن به مسائل غیرفنى و درگیرى هایى که سودى ندارند پرهیز کنند و 
اگر بازیکنى به دالیل غیرفنى با جریمه و محرومیت کمیته انضباطى روبه رو 

شود و باشگاه از این بابت متضرر شود با آنها برخورد خواهد شد.

پورقاز و محبى 
ممنوع المصاحبه شدند

سپهر حیدرى: 

پرسپولیس در 
اصفهان از سپاهان هم 
محبوب تر است

5 بازیکن با ارزش اســتقالل در 
مرحله یک هشــتم نهایى لیگ 

قهرمانان آسیا مشخص شدند.
کم کــم بازیکنــان ایرانى هم 
بــه صــورت گســترده وارد 
مارکــت جهانــى مى شــوند. 

تعداد لژیونرهــاى فوتبال ایران به 
باالترین حد خود در طــول چند دهه 

گذشته رسیده اســت. با حضور کى روش در 
تیم ملى خیلى از بازیکنان راه اروپا را در پیش 
گرفتند. هر روز هم شاهد درخشش بیشتر این 
بازیکنان هستیم. حتى حضور در عرصه لیگ 
قهرمانان و درخشش بازیکنان نگاهها را به 
ســوى بازیکنان ایران جلب کرده. سایت 
ترانســفر مارکت بعــد از مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آسیا پنج بازیکن با ارزش 
استقالل را قیمت گذارى کرد که طبق 
آن شــیخ دیاباته گرانترین و با ارزش 
ترین بازیکنان اســتقالل است. البته 
خیلى ها اعتقاد دارنــد مهدى قائدى 

بهترین بازیکن استقالل بود.
شــیخ دیاباته (1.900 میلیون یــورو= تقریبا 50 

میلیارد تومان)
مهدى قائدى (1.600 میلیون= 42 میلیارد تومان)

امیر ارســالن مطهرى (یک میلیــون یورو= 26 
میلیاردتومان)

داریوش شجاعیان (750 هزار یورو= 19 میلیارد تومان)
رشــید م ظاهرى (700 هزار یــورو= 18 میلیارد و 200 

میلیون)

بود که نیاز دارد در 

هه 
 روش در
پیش ا در

یشتر این 
صه لیگ 
هها را به 
 سایت 
روهى 
زش
طبق 
ش 
ته 
ى 

رو= تقریبا 50

میلیارد تومان)
6ـون یورو= 26

9= 19 میلیارد تومان)
0 میلیارد و 200 18 =8

روى باشو 
قیمت گذاشتند؛

 42 میلیارد تومان!

قالاین 

 که نقش 
پ داشت. 
تیمملى 
نیده بود،

حامى علیرضا 
رضا بیرانوند مقابل 
بیشتر نشان داد؛   را
مقابل کالب بروژ، 

ـارات ایوان لکو به 
آنها مدعى بودند  د.
این قرار داده و شار

تهى شد و بیرانوند 
شین شد. حاال و با 
ده است که لوسیانو 
مدید نخواهد شد.

د چه سرنوشتى در 
رارداد دارد اما گفته 
خبر مى تواند آینده 
دروازه بان فعلى  دو
جامجهانى هستیم 
ال ا

ســپاهان و پر جنجال هاى بازى
3روى آنتن زنده شبکه 3 سیما کش
سرپرست هاى دو تیم پرسپولیس

حسابى از خجالت هم درآمدند.
اتهام زدن ها و صح زمانى که بازار
هو تند در برنامه بسیار داغ بود و
تیمى انتظار داشتند از حق تیمش
شود، محرم نویدکیا، ســرمربى
را روى خط آمد و صحبت هایى
که کمتر کســى تا به حال مشـ
در دعوا هاى تلویزیونى اینچنینى
بود. چند بار شــاهد این قضیه بوده

برنامه نود یا فوتبال برتر یکى از طرفین
جاى اتهام زدن و توپ را در زمین حریف

عذرخواهى کند؟
یکى از هزاران مشکل و معضل بزرگ فوتب
اســت که هیچکس حد خودش را نمى دانــ
مسئولى که باید به قرارداد ها و ضرر هاى مالى
کند سکوت مى کند و آن وقت کســى که اصًال
وظایفش نیست در برخى مسائل دخالت کند و بای

صحبت کند، مى آید بحث را به حاشیه مى برد...
محرم نویدکیا یکى از همان معدود آدم حسابى هاى
است که حد خودش را مى داند و تیمش را بى حاشیه

قهرمانى حرکت مى دهد. ســرمربى ســپاهان با یک
اته که دیگرکمتر کسى به فکر فضایىرا به وجود آورد
کند: به حاشیه بردن بحث باشد یا اطرافیانش را انکار
«واقعیت این که داشتم برنامه را مى دیدم، یک مقد
کننده است براى این که نمى توانیم گردن هواداران

من به عنوان مسئول فنى تیم سپاهان باید مسئولیت
قبول کنم. فکر مى کنم آقاى گل محمدى هم باید
تیمش را قبول کند. دیگر نمى توانیم بگوییم هوا

محرممحرم ،آد
   فوتب

سال  این 

بیرانوند 
تنها تر شد 

اســپورتینگ لیســبون در فاصله دو هفته تا پایان فصل  لیگ پرتغال، 
قهرمان این رقابت ها شد.  روبن آموریم 36 ساله، هدایت اسپورتینگ 
لیسبون را برعهده دارد. او پس از یک فصل درخشش در براگا با لقب 
ژوزه مورینیوى جدید مطرح شــد و در اولین فصل مربیگرى خود در 

اسپورتینگ لیسبون ثابت کرد توانایى زیادى در حرفه مربیگرى دارد.
اسپورتینگ لیسبون پس از 19 ســال فاتح لیگ پرتغال شد.  اسپورتینگ 

لیسبون، سومین تیم پرافتخار لیگ پرتغال است:
1- بنفیکا: 37 قهرمانى و 29 نایب قهرمانى
2- پورتو: 29 قهرمانى و 27 نایب قهرمانى

3- اسپورتینگ لیسبون: 19 قهرمانى و 21 نایب قهرمانى

پورتو و طارمى قهرمان لیگ پرتغال نشدند 
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تحدید عمومى مرحله  چهارم  سال 1399
پیرو آگهی هاى نوبتی سه ماهه سوم سال 99 مربوط به قسمتی از امالك  نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان اینک تحدید حدود امالك مورد نظر به موجب ماده 14 قانون ثبت به شرح 

ذیل آگهى مى شود:
بخش 11 ثبت اصفهان
قطعه 3 نجف آباد

پالك 1192- محمد على دارابى  فرزند حســین   ششدانگ قســمتى از کوچه متروکه به 
مساحت 26/30 متر مربع که با پالك 39/2 توام و بصورت یکبابخانه درآمده است .

پالك 500/3- حسن غالمى فرزند محمد باقر ششدانگ  یکبابخانه  سفت کارى شده به 
مساحت 160/82 متر مربع  .

پالك 500/4- سمیه ابراهیم نجف آبادى  فرزند اســماعیل  ششدانگ  یکبابخانه  سفت 
کارى شده به مساحت 155/78 متر مربع  .

قطعه 4 نجف آباد
پالك 20/12 – حکیمه کسمایى  نجف آبادى فرزند مرتضى  ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور  به مســاحت 160 متر مربــع . 564/4 – رضا بهادر نجف آبــادى  فرزند رمضان  

ششدانگ یکدرب باغ محصور  به مساحت 930 مترمربع .
335/3- عباسعلى گلى نجف آبادى فرزند رمضانعلى ششدانگ یک قطعه ملک 

پالك 915/169- على داد اسدى فرزند موسى ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 
252/50 متر مربع. 
قطعه 6 نجف آباد

پالك 1014/893 – رضا زمانى فرزند ابراهیم  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 138/72  
متر مربع.

پالك 1014/936 – حسینعلى سلیمانى فرزند محمدحسین  ششدانگ یک واحد دامدارى  
به مساحت 990/50 متر مربع .

قطعه 7 نجف آباد 
پالك 586/25 – مریم زمانیان نجف ابادى فرزند على محمد   ششدانگ یک قطعه زمین 

پالك 586/25 فرعى از 586/3 بمساحت 205/38 متر مربع  .
پالك 1032/7 –مجید عادل نیا نجف ابادى فرزند محمودبه نســبت ســه دانگ و سى و 
چهار – چهل و هفتم دانگ مشــاع  و مهناز عادل نیا نجف ابادى فرزند محمود  به نسبت 
دو دانگ و سیزده – چهل و هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یک  قطعه زمین به مساحت 

2950 متر مربع  .
2739-  اعظم مهدیه نجف ابادى فرزند عباســعلى ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 194/60 متر مربع .
شنبه 1400/3/22

قطعه 8 نجف آباد 
پالك511 – جمال عباسیان نجف ابادى فرزند حیدر على تمامت  682/74 سهم مشاع از 

1339/54 سهم ششدانگ به مساحت 1339/54متر مربع .
پالك 1335/1 – وجیهــه کمرانى جالل ابادى فرزند مصطفى ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت 98/15 متر مربع .
قطعه 9 نجف آباد

پالك 272/1 – عباس غالمى فرزند رجبعلى ششــدانگ یکدرب باغ مشجر ومحصوربه 
مساحت 1537/95 متر مربع .

پالك 1048- مرتضى حبیب اللهى نجف ابادى فرزند غالمحســین ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزى  بمساحت 1090/86 متر مربع  .

قطعه 10 نجف آباد
پــالك 1482/69- ابنعلى رمضانــى فرزند ذوالفعلى ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 

219/30متر مربع .
پالك 1482/75-مرتضى چراغى فرزند سبز على و پرگل جمال دین فرزند حسین بالسویه 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 202/5متر مربع .
پالك 1482/79- ابوالقاسم رضاوندى جمالوئى فرزندســبز على ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 245/5 متر مربع 

پالك 1482/80- احمد على بهارلوقره بلطاقى فرزند موال قلى ششدانگ یکباخانه بمساحت 
139/7 متر مربع .

پالك 1482/81-مریم مشایخى فرزند هاجى اقا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 250/60 
متر مربع.

یکشنبه 1400/3/23
پالك 1482/82- على محمد سوارى جمالوئى فرزند ابوالفتح ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

201/35 مترمربع .
پالك 1482/83 – خیراله جمالیان فرزند حیدر ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 200 متر 

مربع .
پالك 1482/84- یوسف عرب مارکده فرزند اکبربه نسبت چهار دانگ و نیم مشاع وآمنه 
خسروى سوادجانى فرزند قربانعلى به نسبت یکدانگ و نیم مشاع از  ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 214/90 متر مربع .
پالك 1482/85- قدرت اله هارونى فرزند ذوالفعلى ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 

175/6 متر مربع 
پالك 1482/86-ابراهیم چراغى جمالوئى فرزند چراغعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

202/10 متر مربع .
پالك 1482/87- على سوارى فرزند حیاتقلى به نسبت چهار دانگ مشاع وصغرى بیگم 
بهارلویى فرزند على به نسبت دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/20 

متر مربع .
پالك 1482/88- سید جالل حســینى فرزند هاجى بابا ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 

200/8 متر مربع .
پالك 1482/89-کاظم داودى فرزند ابراهیم ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 148/40 

متر مربع .
پالك 1482/90- راضیه عرب جمالوئى فرزند فتح اله ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

163/7 متر مربع.
پالك 1482/98- افشین رضاوندى جمالوئى فرزند غالمعلى وزهرا رضایى فرزند جهانشاه 

ششدانگ یکبابخانه بالسویه به مساحت 156/70 متر مربع .
پالك 1482/99- غالمشــاه جمال پور فرزند جعفر قلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

201/6 مترمربع .
پالك 1482/100 – اصغر سلطانى چم حیدرى فرزند محمد و ناهید صابرى فرزند محرمعلى 

ششدانگ یکبابخانه بالسویه به مساحت 215/4 مترمربع.
دوشنبه 1400/3/24

پالك 1482/101- فاطمه زهرا طهماســبى فرزند جعفر ششدانگ یکبابخانه به  مساحت 
120/80 مترمربع 

پالك 1482/102- سمن بر صابرى فرزند غفور ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/6 
مترمربع 

پالك 1482/103- مسعود کبیرى مهر فرزند مهراب ششــدانگ یکبابخانه به  مساحت 
281/8 متر مربع .

پالك 1482/104- حسن سوارى فرزند درویش ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/60 
متر مربع.

پالك 1482/105- غالم عباس رئیسى فرزند صفرعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
217/4 متر مربع .

پالك 2031- غالمعباس صالحى فرزند عباسعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت  123/34 
متر مربع .

پالك 2047- على داودى فرزند شمسعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/18 متر 
مربع .

سه شنبه 1400/3/25
تحدید حدود پالك مذکور در روزهاى فوق به ترتیب از ســاعت 8صبــح به بعد در محل 
شروع وانجام خواهد شد . لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك ومجاورین 
اعالم مى شود که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه که هر یک 
ازصاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 

قانون مزبور ،ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد اعتراضات 
مجاورین وصاحبان امالك که در موعد مقرر حاضر نبودنــد مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد وطبق تبصره 2 
ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره باید با تقدیم داد خواســت به مرجع ذى صالح قضایى گواهى تقدیم را اخذ وبه 

این اداره تسلیم نمایند./. 
تاریخ انتشار :  1400/2/25 شماره  :م/الف 1134812 -مهدى صادقى وصفى  - رئیس   اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد /2/137
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى) 

شــماره آگهى : 1400039021410000010 تاریخ آگهى : 20 / 2 / 1400 شماره پرونده : 
138704001013001332 و 138704002004000002 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 
: 9400192 و 9600528 تمامت ششدانگ پالك 512 / 299 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
در ص 356 دفتر 312 ذیل ثبت 68499 به شماره چاپى 255522 بنام شرکت شادورد اصفهان 
سهامى خاص داراى سابقه ثبت و صدور سند مالکیت اســت که بموجب سند رهنى شماره 
7717 – 31 / 2 / 85 و اقرار نامه اصالحــى 9421 – 4 / 10 / 85 دفتر 680 تهران و بموجب 
سند رهنى 109437 – 30 / 10 / 85 دفتر 109 در قبال بدهى نزد بانک رفاه کارگران در رهن 
است که حدود و مشخصات آن بدین شرح است : به مساحت 5979 متر مربع به حدود شماال 
بطول 30 / 52 متر درب و دیواریست به خیابان شرقا به طول 80 / 114 متر دیوار به دیوار پالك 
375 فرعى جنوبا به طول 52 متر دیواریست به خیابان غربا به طول 5 / 114 متر دیواریست 
به پالك 376 فرعى باقیمانده طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى : آدرس ملک کارخانه 
ریسندگى پارسیان در شهرك صنعتى مورچه خورت خیابان ابوریحان نهم پالك 308 کدپستى 
8333113851 به صورت یک باب کارخانه محصور با دیوارهاى آجرى شامل ساختمانهاى 
نگهبانى و ادارى رفاهى آزمایشگاه و سالن تولید و انبار دودستگاه سوله و انشعابات گاز و برق 
سه فاز و چاه آب مى باشد 1 – ساختمان نگهبانى به مساحت 70 متر مربع با دیوارهاى آجرى 
لفتون سقف تیرآهن و آجر ، نماى آجرى و درب و پنجره هاى فلزى سرمایش کولر و گرمایش 
بخارى است . 2 – ساختمان ادارى رفاهى و مهمانسرا در دوطبقه با زیربناى حدود 800 متر 
مربع با اسکلت بتن آرمه سقف دال بتنى دیوارهاى آجرى  و نما آجر لفتون کف سنگ و پوشش 
داخلى سقفها بعضا با دکور چوبى درب و پنجره هاى فلزى سرویس کامل آشپزخانه و سرویس 
بهداشتى بدنه آزمایشگاه پالستر سیمان و آجر سرمایش کولرآبى و گرمایش موتورخانه مرکزى 
و رادیاتور آلومینیومى است . 3 – سالن تولید به مساحت حدود 2000 متر مربع با ستنون هاى 
بتن آرمه سقف  دال بتنى پیش ساخته کف سنگ و دیوارهاى آجرى نماى آجرلفتون گرمایش 
یونیت هیتر و سرمایش تهویه مرکزى ایرواشر با کانالهاى زیرزمینى است . 4 – ساختمان انبار 
موتورخانه مرکزى اتاق تهویه به مســاحت حدود 220 متر مربع در کنار سالن تولید مى باشد 
سقف تیرآهن و آجر ســتونهاى فلزى و کف موزاییک و سیمان و دیوارهاى آجرى و دربهاى 
فلزى است .5 – ساختمان سوله در شمال شرق زمین به مساحت حدود 280 متر مربع و ارتفاع 
تاج 7 متر عرض سوله 16 متر مربع به صورت انبار استفاده مى گردد با اسکلت فلزى دیوارهاى 
آجرى لفتون دربهاى فلزى و کف سیمان و سقف ورق گالوانیزه و پشم شیشه تورسیمى مى 
باشد . 6 – ساختمان سوله در شمال غرب زمین به مساحت حدود 350 متر مربع با کف آسفالت 
و سایر مشخصات همانند سوله ردیف 5 مى باشد .نظریه با در نظر گرفتن جمیع جوانب قدمت 
ساخت موقعیت محل انشعابات و متعلقات ارزش عرصه و اعیان و متعلقات ششدانگ پالك 
بالغ بر 000 / 000 / 69/000 ریال ( شصت ونه میلیارد ریال ) قیمت پایه برآورد مى گردد  بنابر 
اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد  که از ساعت 9 الى 12 روز یک شنبه 9 / 03 / 1400 واحد 
اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین خیابان مدرس به مزایده از مبلغ 000 / 000/ 
000 / 69 ریال ( شصت ونه میلیارد ریال ) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها با شد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوده 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 25/ 02/ 1400 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده 

باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسائى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى 
همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید 1134271 / 

م الف. سلطانیان – مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /2/138
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه) 

شــماره آگهى : 140003902141000005 تاریخ آگهى : 15 / 2 / 1400 شماره پرونده : 
9100400200301313 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى : 9500110 که 448  سهم 
از 600 سهم پالك ثبتى شــماره 26586 فرعى از 301 اصلى مفروز و مجزا شده از فرعى 
اصلى مذکور به مساحت 50 / 202 متر مربع به حدود شماال بطول 9 متر به پالك 26540 
فرعى شرقا بطول 50 / 22 متر به پالك 26587 فرعى جنوبا بطول 9 متر به کوچه 10 متر 
غربا بطول 50 / 22 به پالك 26585 فرعى  مشــخصات مالکیت: مالکیت مجید عمادى 
اندانى فرزند احمدرضا بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان ، موضوع سند مالکیت اصلى 
بشماره چاپى 684389 سرى د سال 91 که در صفحه 342 دفتر امالك جلد 805 ذیل شماره 
183071 ثبت و صادر گردیده است. بموجب دســتور شماره 139504902141000274 
مورخ 23 / 4 / 1395 صادره از اجراى اسنادرسمى شاهین شهر به میزان شش دانگ عرصه 
و اعیان به نفع بانک ســپه منطقه اصفهان و صندوق دولت بازداشــت مى باشد .بموجب 
دستور شماره 950108 مورخ 11 / 7 / 1395 صادره از مامور اجراى احکام شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى اصفهان به میزان شش دادنگ عرصه و اعیان به مبلغ 1837406359 ریال 
به نفع بانک سپه با وکالت عباسعلى شــاه مرادى بازداشت مى باشد .بموجب دستور شماره 
139804902141001851 و پرونده 9800500 مــورخ 14 / 6 / 1398 صادره از اجراى 
اسناد رسمى شاهین شهر به میزان شــش دانگ عرصه و اعیان به نفع زیبا سرمدى نجف 
ابادى بازداشت مى باشــد. طبق نظر کارشناس رسمى دادگســترى ملک واقع در آدرس 
اصفهان شاهین شهر بلوار مدرس خ شیخ فضل اله نورى کوچه شماره 9 پالك 7 کد پستى 
8318856651 و اعیانى در دوطبقه شامل همکف و اول به مساحت حدود ن 254 متر مربع 
متشکل از دیوار باربر آجرى و ستونهاى بتن آرمه سقف تیرچه بلوك کف موزاییک و سیمنا 
نماى داخل رنگ و کاغذ دیوارى سقف گچ برى دربهاى داخل چوبى و درب و پنجره بیرون 
فلزى هر طبقه داراى دو اطاق خواب سالن پذیرایى آشپزخانه به صورت اپن با کابینت فلزى 
حمامو سرویس بهداشتى یک اطاق در راه پله و یک انبارى در همکف زیر راه پله و امکانات 
آب و برق و گاز مى باشــد گرمایش به صورت بخارى و سرمایش به صورت کولر مى باشد 
قدمت ساخت مذکور حدود 18 ســال و پارکینگ یک واحد در زیر ساختمان و یک واحد در 
حیاط مى باشد  و نماى ساختمان و دیوار حیاط به صورت آجر زبره و کف حیاط از موزاییک 
مى باشدلذا با عنایت به موقعیت ابعاد کیفیت بناى احداثى و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر 
در ارزیابى ارزش ریالى ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور از قرار مبلغ 22850000000 
ریال برآورد و اعالم مى دارد ضمنا ملک مذکور در زمان بازدید داراى مســتاجر بوده بنابر 
اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد  که از ساعت 9 الى 12 روز چهار شنبه 12 / 03 / 1400 
واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در شاهین خیابان مدرس به مزایده گذارده مى 
شود مزایده براى 448 سهم از 600 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 26586 / 301 واقع 
در بخش 16 شاهین شــهر از مبلغ 333 / 333 / 061 / 17 ریال ( هفده میلیاردو شصت و 
یک میلیون سیصدو سى و سه هزار سیصدو سى و ســه ریال ) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها با شد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوده پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ
 25/ 02/ 1400 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى 
فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است 
ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص 
در حساب اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید 1132280 / م الف. سلطانیان – مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /2/139

یکى از مشــاغل و گروه هایى که در این دوران آسیب 
بسیارى را متحمل شد، اهالى موسیقى بودند؛ هنرمندانى 
که اغلبشانـ  بجز ستاره هاى پاپـ  پیش از این نیز از 
وضعیت مالى چندان مساعدى برخوردار نبودند و تنها 
راه باقى ماندن در این مســیر را برگزارى کالس هاى 
آموزش موســیقى یا برگزارى کنســرت ها و شرکت 
در مراســم هایى مى دیدنــد که هر از گاهــى برگزار 
مى شد و حاال با آمدن کرونا این امکان هم از آنها گرفته 

شده است. 
براى همین ســیدمجتبى حســینى، معاون امور هنرى 
در نامه اى، از ســتاد مبارزه با کرونا درخواســت کرد که 

موســیقى را جزو مشــاغل گروه 2 قرار دهند تا بدین 
صورت شــاید امکان فعالیت دوباره هنرمندان با رعایت 

پروتکل ها فراهم شود.
به نظر مى رسد برپایى دوباره کنســرت ها، براى برخى 
از فعاالن حوزه موســیقى که اتفاقا قبال هم به طبقه کم 
درآمد تعلق نداشتند، مى تواند مثمر ثمر باشد؛ ولى آیا این 
از سرگیرى، به نفع همه هنرمندان موسیقى خواهد بود؟ و 
در نهایت آیا برپایى دوباره کنسرت ها در شرایطى که مدام 
از مردم خواسته مى شود که از رفت وآمدهاى غیرضرورى 
جهت جلوگیــرى از انتقال کرونا بکاهنــد، امرى ضد و 

نقیض نیست؟

متخصص روانشناسى گفت: احتمال بروز اختالل استرس 
پس از ضربه روانى در بهبودیافتگان کووید19 مى تواند یکى 
از مهمترین عوارض روحى این بیمارى باشد؛ عارضه اى که 
پس از گذشت یک دوره زمانى تجارب تلخ گذشته را براى 

فرد بازنمایى مى کند.
حسین ابراهیمى مقدم در خصوص عوارض روحى و روانى 
کرونا (پس از بهبود) اظهار داشت: ابتال به این بیمارى به 
دلیل «وحشت از مرگ» و نگرانى نسبت به آینده از جمله 
ترس از عوارض ماندگار عارضه هاى تنفسى، مى تواند سبب 

اضطراب شدید شود.
وى افزود: برخى از موقعیت هاى زمانى و مکانى نیز مى تواند 

این ترس و وحشت را (پس از بهبود بیمارى) تداعى کند؛ 
به عنوان مثال، مشاهده یک قاب عکس در اتاق قرنطینه 
در دوران بیمارى مى تواند پس از گذار از دوران نقاهت نیز 

یادآور خاطرات تلخ روزهاى بیمارى باشد.
ابراهیمى مقدم ادامه داد: تداوم این ترس و وحشت به تدریج 
مى تواند ابتالء به یکى از اختالالت اضطرابى را به دنبال 
داشته باشد و با کاهش امید و انگیزه و گاه اختالل در خواب 

خلق وخوى افسرده را براى بهبودیافته کرونا رقم بزند.
وى اضافه کرد: خواب در حقیقت شارژ روانى بدن است و 
اختالل در این نیاز انرژى و انگیزه را تحت تاثیر قرار داده و 

مى تواند در درازمدت سبب افسردگى شود.

کنسرت هایى
 به قیمت گزاف کرونا!

اختالل استرس در کمین 
بهبودیافتگان کرونا

ماسک را الکلى نکنید
   ایرنـا | محمدرضا زاهدپـور انارکى، فوق تخصص 
ریه و متخصص داخلى گفت: ماسک یک بار مصرف در 
صورت خیس شدن کاربرد محافظتى خود را از دست داده 
و باید تعویض شود، بنابراین ضدعفونى کردن ماسک با 

الکل توصیه نمى شود.

کروناى هندى
 در میناب

   ایسـنا | سـخنگوى دانشـگاه علـوم پزشـکى 
هرمزگان با اشـاره به پایان قرنطینه شـهر کوشکنار 
پارسـیان پـس از کنتـرل شـیوع کرونـاى آفریقایى 
اظهار کرد: پس از آزمایـش از دو فردى که در میناب 
مشـکوك به کروناى هندى بودند، نتیجـه آزمایش 

یک نفر مثبت اعالم شد.

حمام با 
فضوالت گاو!

   خبـر فـورى | در ایالت گجرات هنـد برخى افراد 
براى پیشـگیرى از کرونا هفته اى یک بار بـدن خود را 
با کـود گاو مى پوشـانند. هندوها قرن هاسـت معتقدند 
که این ماده خـواص درمانى و ضدعفونى کننـده دارد. 
پزشکان معتقدند که این کار ها مى تواند احساس امنیت 

کاذب ایجاد کند.

روى موج کووید-19

گوگل انعطاف پذیرى بیشترى از خود نشان داد و اکنون 
به کارمندانش اجازه مى دهد از نقاط مختلف کار کرده یا 

به طور کامل دورکار شوند.
ساندار پیچاى، مدیرعامل گوگل در یادداشتى این طرح 

را براى کارکنان این شرکت تشریح کرد. این غول پرنفوذ 
ســیلیکون ولى یکى از نخستین شــرکت هایى بود که 
کارمندانش را در ســال 2020 بــراى دورکارى به خانه 
فرســتاد اما اکنون به مرور در حال بازگشــایى دفاترش 

است. گوگل پیش تر اعالم کرده بود کارمندان مى توانند 
تا سپتامبر به دورکارى ادامه دهند.

این شرکت فضاى دفاترش را تغییر داده تا آنها را مناسب 
مدل فعالیــت هیبریدى کند که ترکیبــى از دورکارى و 

حضور در دفتر است.
پیچاى در ایمیلى به کارمندان اعالم کرد انتظار دارد حدود 
60 درصد از کارمندان گوگل چند روز در هفته در دفتر کار 
کنند و 20 درصد دیگر به پایگاه هاى دیگر این شرکت نقل 
مکان مى کنند در حالى که یک پنجم باقى مانده مى توانند 
براى دورکارى دائمى تقاضا کنند. آلفابت که شرکت مادر 
گوگل است، در سه ماهه نخست حدود 140 هزار کارمند 

مستقیم داشت.
بر اساس گزارش بلومبرگ، گوگل در اظهارنامه اى اعالم 
کرد این شرکت در سه ماهه نخست از هزینه هاى مربوط 
به تبلیغات، ســفر و ســرگرمى 268 میلیون دالر صرفه 

جویى کرده است.
گوگل پیش از این به کارمندانش اعالم کرد انتظار دارد 
تا سپتامبر سال 2021 به محل کارشان برگردند اما این 
شرکت دسامبر گذشــته اعالم کرد برنامه انعطاف پذیر 
جدیدى را آزمایش خواهد کــرد که تحت آن، کارمندان 
سه روز در هفته در محل کارشــان حاضر خواهند شد. از 
آن زمان گوگل جزییات اندکى از برنامه جدید خود را ارائه 

کرده و کارمندان خواستار پاسخ مدیریت بودند.

موافقت گوگل
 با دورکارى بیشتر گوگلى ها

تصاویر ناراحت کننده اى از یک سگ منتشر شده است که 
صاحبش بر اثر بیمارى کرونا فوت کرده و او همچنان در 

حال محافظت از خانه و منتظر صاحبش است.
فرد تایلندى در تاریخ 20 آوریل بخاطر کرونا در بیمارستان 
بسترى شــد و 9 روز پس از آن نیز فوت کرد. در این بین، 
با مریض شدن این مرد 76 ساله بقیه خانواده نیز به کرونا 

مبتال شدند و هم اکنون خانه آنها خالى شده است.
تصاویر اما سگ قهوه اى را نشــان مى دهند که در داخل 
گاراژ ایســتاده و عالوه بر مواظبت از خانه در برابر افراد 
غریبه، منتظر صاحب خود نیز است. این سگ به تنهایى 
در خانه مانده اما همسایگان نگران از او مراقبت مى کنند. 
مردم از البه الى درها و نرده ها به او آب و غذا مى دهند. آنها 
گفته اند تا زمانى که خانواده و صاحبان این سگ به خانه 

خود برمى گردند به این کار خواهند پرداخت.
یکى از همسایه هاى مرد تایلندى این سگ را همیشه آرام 
مى بیند اما خاطر نشان کرد که حیوان بخاطر تنها ماندنش 
احســاس ترس و غم مى کند. او در این رابطه مى گوید: 
«صاحب 76 ساله این سگ و بخاطر ویروس کرونا جان 
خود را از دست داد. این سگ بسیار ناراحت به نظر مى رسد 

چرا که خانواده او به بیمارستان منتقل شده اند و او نیز تنها 
شده است. هر بار که مى دیدیم این سگ در خانه تنهاست 

به نزدیکى او مى آییم و به او آب و غذا مى دهیم.»
او ادامه مى دهد: «ابتدا ما نمى دانســتیم که همه اعضاى 
خانواده در بیمارستان حضور دارند در نتیجه، حیوان خانگى 
آنها احتماًال چند روزى را بخاطر رفتن صاحبانش گرسنگى 
کشیده است.» این همسایه همچنین اضافه کرد که آنها 
برنامه دارند تا صاحبان این سگ به خانه خود برمى گردند 
به او غذا دهند. او اذعان داشت: «این سگ هم اکنون تنها 
شده و کسى را ندارد. من امیدوارم که خانواده او به زودى 

زود برگردند تا او بیش از این تنها نماند.»

داستان سگ باوفا

مقامات هندى از کشف دستکم 40 جسد در رودخانه گنگ 
در شمال این کشور خبر دادند که احتمال مى رود قربانیان 
بیمارى کووید-19 باشند. این اجساد در مرز ایالت هاى 
بیهار و اوتارپرادش پیدا شــده اند و تعداد دقیق آنها هنوز 
مشخص نیست اما رســانه هاى محلى گزارش کرده اند 
که احتمال مى رود اجساد کشف شده متعلق به بیماران 

کرونایى باشند.

در عین حال گزارش برخى رسانه ها حاکى از کشف 100 
جسد است و وضعیت اجساد به گونه اى است که احتمال 
مى رود از رها شدن آنها در رودخانه گنگ، روزها مى گذرد.
مقامات محلى اظهار داشتند: اجساد کشف شده ورم کرده و 
تا حدى سوخته اند و ممکن است به عنوان بخشى از عمل 
سوزاندن قربانیان کروناویروس در امتداد رودخانه گنگ 

وارد آب شده باشند.

رها کردن اجساد قربانیان کرونا در رودخانه 
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پس از ماه رمضان 
براى سالمت بدن چه کنیم؟

متخصصان تاکید دارند با پیروى کردن از برخى اصول 
پس از ماه مبارك رمضان، مى تــوان باعث افزایش 

سطح سالمت بدن شد.
 هر ساله با فرارسیدن ماه مبارك رمضان، بسیارى از 
ما این شــانس را پیدا مى کنیم که عادات غذایى غلط 
خود را ترك کرده و ســالمت دستگاه گوارش خود را 
ارتقا دهیم. با این حال، با فرارسیدن عید فطر و پایان 
ماه رمضان، همچنان رعایت برخى نکات براى حفظ 

سالمت بدن ضرورى است. 
1- دو روز در هفته روزه بگیرید

تالش کنید حتى پس از پایان ماه مبارك رمضان، دو 
روز در هفته روزه بگیرید. تحقیقات دانشمندان نشان 
داده است روزه گرفتن هاى متناوب براى سالمت بدن 
و مغز بسیار مفید اســت. در واقع روزه گرفتن در طول 
ســال باعث افزایش ســرعت فرآیند دفع مواد زائد و 
سلول هاى مرده و آسیب دیده از بدن مى شود. محققان 
بر این باورند ناتوانى بدن در دفع این مواد زائد مى تواند 
در بلند مدت باعث بروز بیمارى هاى جدى و به ویژه 
بیمارى هاى مرتبط با افزایش ســن مانند ســرطان، 

دیابت، و بیمارى هاى قلبى – عروقى شود.
2- مصرف 2 تا 3 وعده غذا در روز

پس از ماه مبارك رمضان نیز تالش کنید وعده هاى 
غذایى خود را در 2 تــا 3 وعده خالصه کنید. برخالف 
تصور عمومى، احساس گرســنگى کردن در فواصل 
وعده هاى غذایى براى ســالمت بدن مفید اســت. 
تحقیقات دانشــمندان نشــان داده اســت احساس 
گرسنگى کردن میان دو وعده غذایى مانع از ابتالى 

فرد به بیمارى آلزایمر مى شود.
3- میوه هاى خشک بخورید

همانطور کــه در طول رمضان از میوه هاى خشــک 
استفاده کرده اید، مصرف آن ها پس از این ماه را ادامه 

دهید. میوه هاى خشک یکى از بهترین منابع آهن، فیبر 
و آنتى اکسیدان ها به شمار مى روند. آنتى اکسیدان ها 
با مبارزه با رادیکال هاى آزاد مانع از بروز بیمارى هاى 
مرتبط با افزایش ســن مى شــوند. اگر از طرفداران 
خوردن شیرینى هســتید بهتر است میوه هاى خشک 

را جایگزین دسرهاى شیرین و فاقد مواد مغذى کنید.
4- از قاعده 80 به 20 پیروى کنید

قاعده 80 به 20 یعنى زمانى که احســاس کردید 80 
درصد شکم شما پر شده است، از خوردن غذاى بیشتر 
اجتناب کرده و اجازه دهید 20 درصد معده تان خالى 
بماند. بهترین راهکار براى رعایت این قاعده آهسته 
غذا خوردن اســت. همچنین به هیچ عنوان با عجله، 
در حال حرکت و یا در حال تماشــاى تلویزیون غذا 
نخورید. در این حالت ها فرد بیشتر از حد معمول غذا 

مى خورد.
5- مصرف پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها به باکترى هاى مفید دســتگاه گوارش 
اطالق مى شود که براى سالمت بدن بسیار سودمند 
هستند. توصیه مى شــود پس از ماه مبارك رمضان از 
مواد غذایى حاوى پروبیوتیک مانند ماســت استفاده 
کنید. داشتن رژیم غذایى غنى از پروبیوتیک مى تواند 
به بهبود آنفلوانزا و سرماخوردگى کمک کند و همچنین 
باعث ارتقاى ســطح سالمت و ســوخت و ساز بدن 

(متابولیسم) زنان شود.
6- عدم استعمال دخانیات و ورزش کردن

ماه مبارك رمضان بهترین فرصت براى افرادى است 
که عادت به استعمال دخانیات دارند. اگر همچنان در 
ترك ســیگار ناتوان بودید بهتر است دستکم پس از 
مصرف غذا سیگار نکشید. بهتر است به جاى استعمال 
دخانیات، تفریحات سالم ترى مانند ورزش کردن را 

جایگزین آن کنید.

یک مطالعه پزشــکى جدید نشــان داده است که 
خوردن یک میوه تابستانى از پوست انسان در برابر 

آسیب اشعه UV آفتاب محافظت مى کند.
محققان دانشگاه آالباما بیرمنگام ثابت کرده اند که 

خوردن پودر انگور، معادل 25/2 فنجان انگور در 
روز به مدت 14 روز متوالى، از آسیب 

پوســت در برابر اشعه ماوراى 
بنفش و نور خورشــید 

محافظت مى کند، به 
گونه اى که انگور به 

عنوان یک ضد آفتاب 
عمــل و الیــه محافظت 

اضافى را ایجاد مى کند.
محققــان با تعییــن حداقل دوز 
اشــعه ماوراى بنفــش که باعث 
قرمزى پوست در عرض 24 ساعت 

مى شود، واکنش پوست افراد به آن 
را به مدت دو هفته قبل و بعــد از خوردن انگور 

آزمایش کردند.محققان گفتند که تجزیه و تحلیل 
بیوپسى هاى پوستى نشان داد رژیم غذایى انگور با 
کاهش آسیب DNA، کاهش مرگ سلول هاى 
پوســتى و کاهش مارکر هاى التهابى روى پوست 
ناشى از این اشــعه ها که مى تواند سرطان زا باشد، 

همراه است.

انگور مثل ضدآفتاب عمل مى کند

دانستنى هایى درباره زرده تخم مرغ
زرده تخم مرغ منبع اصلى بسیارى از ویتامین ها و مواد معدنى است و چربى و کلسترول زیادى 
هم دارد. یک تخم مرغ  بزرگ حدود 63 درصد از کلسترول مورد نیاز روزانه را تأمین مى کند.

(مصرف روزانه کلسترول را محدود به کمتر از 300 میلى گرم کنید.)اگر دچار بیمارى قلبى هستید 
یا در معرض آن قرار دارید، براى میزان مجاز مصرف کلسترول روزانه با پزشک مشورت کنید.

خوردن تنها سفیده تخم مرغ در مقایسه با خوردن تخم مرغ کامل، کم کالرى تر است و پروتئین 
بیشــترى دارد، اما زرده آن حاوى مواد مغذى و معدنى بسیار مهمى است. سفیده کمى بیشتر 

پروتئین دارد. سفیده تخم مرغ، بدون چربى و کم کالرى 
است.

یک تخم مرغ متوسط حدود 78 کالرى، 
5 گــرم چربــى، کمتر از یــک گرم 

کربوهیدرات و 6 گرم پروتئین داردو 
13 نوع ماده مغذى و معدنى دارد. 

بیشتر ریزمغذى هاى تخم 
مــرغ در زرده آن وجود 
دارد. زرده تخــم مرغ 
تقریبًا 250 میلى گرم 
کولیــن دارد.(کولین، 
ضرورى  ویتامینــى 
بـــراى متـــابولیسم 

سلول ها، انتقال لیپیدها 
در سراسر بدن و ساختن 

فرا رسان هاى عصبى 
است. میزان توصیه 
شــده نیاز بــدن به 
کولین براى خانم ها 

425 میلى گرم و براى 
آقایان 550 میلى گرم در روز 

است.)

 زرده آن حاوى مواد مغذىو معدنى بسیار مهمى است. سفیده کمى بیشتر 
ه تخم مرغ، بدون چربى و کم کالرى 

8سط حدود 78 کالرى، 
کمتر از یــک گرم 

رم پروتئین داردو 
 ومعدنى دارد. 
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محققان دریافتند مجموعه متفاوتى از باکترى هاى موجود 
در روده در ابتال به «فشارخون شریانى ریوى» نقش دارند.

فشارخون شریانى ریوى، یک بیمارى مزمن و پیشرونده 
اســت که در آن، تأمین خون براى ریه ها محدود شــده 
و منجر به بروز عالئمى نظیر تنگــى نفس، تپش قلب، 
خستگى و موارد دیگرى مى شــود. در این نوع بیمارى، 
فشارخون باال مداوم در عروق ریه ها باعث فعالیت بیش 
از حد زیاد سمت راست قلب براى پمپاژ خون مى شود و در 

نتیجه نارسایى قلبى در سمت راست قلب ایجاد مى شود.
به گفته محققــان، هــر فــردى داراى مجموعه اى از 
باکترى ها موســوم به میکروبیوم در روده هایش اســت 
که به روند هضم و گوارش کمک مى کند. حال محققان 
دریافتند داشتن الگوى خاصى از میکروبیوم ها در روده ها 

مى تواند پیش بینى کننده بیمــارى PAH تا 83 درصد 
باشد.

«موهان ریزادا»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه فلوریدا، 
در این باره مى گوید: «ما براى اولین بار متوجه شدیم که 
باکترى هاى خاص موجــود در روده در افــراد مبتال به 
 ،PAH وجود دارند. در حالیکه در درمان کنونى PAH
بر ریه ها تمرکز مى شود، اما حال درصدد بررسى درمان بر 

روى محور ریه ها/روده هستیم.»
به گفته محققان، میکروبیوم هاى روده دائمًا براســاس 
نوع تغذیه، محیط زندگى ما و آرایــش ژنتیکى ما دائمًا 
در حال تغییر هستند. اما محققان معتقدند باکترى هاى 
مرتبط با PAH، منحصربه فرد بوده و به نظر مى رســد 

تغییر نمى کنند.

میکروبى که فشار خون را باال مى برد! افزایش خطر زوال عقل با نارسایى کلیوى
نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد بیمارى مزمن کلیوى 
با افزایش خطر زوال عقل مرتبط اســت. در افراد مبتال به 
بیمارى مزمن کلیه، این اعضاى لوبیایى شــکل به تدریج 
توانایى تصفیه مواد زائد از خون و دفع مایعات را از دســت 

مى دهند.
دکتر «هونگ ژو»، سرپرســت تیم تحقیق از مؤسســه 
کارولینسکا در استکهلم سوئد، در این باره مى گوید: «حتى 
کاهش خفیف عملکرد کلیه با افزایش خطر بیمارى هاى 
قلبى عروقى و عفونت ها ارتباط دارد و شواهد فزاینده اى در 

مورد ارتباط بین کلیه ها و مغز وجود دارد.»
در این مطالعه، محققان داده هاى سالمت حدود 330 هزار 
فرد مسن را بررسى کردند. هیچ یک از آنها در شروع مطالعه 
مبتال به زوال عقل نبودند، تحت پیوند کلیه قرار نگرفته یا 
دیالیز نمى شــدند. در طول مدت میانگین 5 سال پیگیرى 
وضعیت این افراد، 6 درصد مبتال به زوال عقل تشخیص داده 

شدند. محققان مشاهده کردند با کاهش عملکرد کلیه ها، 
نرخ زوال عقل افزایش یافت.

به گفته نویسندگان مطالعه، میزان زوال عقل در بین کسانى 
که میزان فیلتراسیون کلیه هاى شأن کمتر از 30 میلى لیتر 
در دقیقه بود، بیش از چهار برابر افرادى بود که فیلتراسیون 

کلیه هاى شأن بین 90 تا 104 میلى لیتر در دقیقه بود.
به گفته محققان، هر چقدر روند کاهش در نرخ فیلتراسیون 
کلیه افراد سریع تر باشد ریسک تشخیص زوال عقل بیشتر 

است.
به گفته محققان، از آنجائیکه هیچ درمــان مؤثرى براى 
کاهش یا جلوگیرى از زوال عقل وجود ندارد، شناســایى 
عوامل پرخطر قابل اصالح مهم اســت. «اگر ما بتوانیم با 
پیشــگیرى یا درمان بیمارى کلیوى، از برخى موارد زوال 
عقل پیشــگیرى کرده یا به تأخیر بیندازیم، مى تواند فواید 

مهمى براى بهداشت عمومى داشته باشد.»

مصرف مداوم آجیل الغرتان مى کند
آیا مى دانید خوردن مرتب آجیل به طور بالقوه مى تواند به 
شما در کاهش وزن کمک کند؟ تحقیقات جدید حاکى از 
آن است که گنجاندن انواع آجیل ها در رژیم غذایى نه تنها 
به کاهش وزن کمک مى کند بلکه به شــما در طوالنى 

مدت نیز کمک مى کند تا وزن خود را کاهش دهید.
یک مطالعه جدید نشــان داد که افــزودن مخلوطى از 
آجیل هاى درختى مختلف – که شامل بادام هندى، پسته، 
گردو و … است – در یک برنامه مدیریت وزن منجر به 

کاهش وزن قابل توجه و بهبود حس سیرى مى شود.
ثابت شده کسانى که در بخش نگهدارى وزن به خوردن 
آجیل ادامه مى دهند، سطح سیرى را افزایش مى دهند. 
محققان بر ایــن باورند که عمدتاً به همین دلیل اســت 
که گروهى که آجیل مى خورند در مقایسه با گروهى که 
میان وعده دیگرى را مى خورند، مدیریت وزن بهترى نیز 

نشان داده اند.
آجیل ها بسیار پر کالرى هستند. همچنین مى توانند به شما 
کمک کنند تا براى مدت طوالنى ترى احســاس سیرى 
کنید و در نتیجه مانع از مصــرف بیش از حد غذاهاى پر 

کالرى در اواخر روز مى شود.
بعنوان مثال بادام یکى از انواع محبوب آجیل اســت که 
ممکن است به تقویت سیرى کمک کند و تا حدى باعث 
کاهش وزن و همچنین حفظ وزن شود. یک مطالعه اخیر 
نشان داد که حدود 20 درصد کالرى حاصل از چربى بادام 
در دستگاه گوارش جذب نمى شود، به این معنى که تعداد 
کالرى ذکر شده در پشت یک جعبه بادام لزومًا به معناى 

جذب بدن شما به این مقدار نیست.
محققان همین مطالعه همچنین دریافتند که شــرکت 
کنندگان على رغم مصرف چربى و کالرى بیشتر از بادام، 
وزن اضافه نکردند. آجیل هــاى درختى وقتى به عنوان 
میان وعده در رژیم غذایى با محدودیت کالرى استفاده 
مى شوند، مى توانند روشى مؤثر براى کاهش وزن باشند و 

به شما کمک مى کنند تا به مرور وزن خود را حفظ کنید.

العه پزشــکى جدید نشــان داده است که 
یک میوه تابستانى از پوست انسان در برابر 

Vشعه UV آفتاب محافظت مى کند.
ن دانشگاه آالباما بیرمنگام ثابت کرده اند که 

2 پودر انگور، معادل 25/2 فنجان انگور در 
از آسیب متوالى، 4دت 14 روز

اشعه ماوراى ت در برابر
 نور خورشــید 

بب بههبه به دددنددندندندندندند،کند، ت مى 
ى که انگور به 

یک ضد آفتاب 
 و الیــه محافظت 

را ایجاد مى کند.
ان با تعییــن حداقل دوز

 ماوراى بنفــشکه باعث 
4پوست در عرض 24 ساعت 

افراد به آن  ، واکنش پوست
ت دو هفته قبل و بعــد از خوردن انگور 

 کردند.محققان گفتند که تجزیه و تحلیل 
هاى پوستى نشانداد رژیم غذایىانگور با
A آسیب DNA، کاهش مرگ سلول هاى

نتایج یک مطال
با افزایش خطر
بیمارى مزمن
توانایى تصفیه

مى دهند.
دکتر «هونگ
کارولینسکا در
کاهش خفیف
قلبى عروقى و
ارتباط بین مورد
در این مطالعه،
فرد مسن را برر
مبتال به زوالع
دیالیز نمى شــ
وضعیت این افر

اخطاریه مرحله اول افراز ملک مشاعى
 چون آقاى / خانم مریم جعفرزاده شریک / شرکاء شما در ششدانگ پالك ثبتى شماره 
339 / 437 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به استناد آئین نامه قانون افراز فروش امالك 
مشــاع مصوب آذرماه 1357 تقاضاى افراز پالك مشترى فوق را نموده اند و وى اعالم 
نموده آقایان / خانم ها مرحمت یوســفیان، محمد على هادیان ، حیدر کنعانى ، حسین 
یوسفیان ، کرم على کنعانى ، ابراهیم یوسفیان و فاطمه هاشمیان و على اصغر هاشمیان 
فرزند على اصغر مجهول المکان مى باشند لذا در مورخه 5 / 3 / 1400 ساعت 9 صبح به 
اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضاى افراز حاضر خواهند شد بدین وسیله 
به اطالع مى رساند که جهت تنظیم صورت مجلس و امضاء آن در روز و ساعت مقرر در 
محل حاضر شوید . عدم حضور شما مانع از رسیدگى نخواهد گردید. . 1134354/م الف 

عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /2/140
فقدان سندمالکیت

 خانم زهره هاشمى با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به شماره 

چاپى 818577 د 94 میزان ششدانگ پالك 1371 / 410 واقع در بخش 16 ثبتى اصفهان 
داراى دفتر الکترونیک به شماره 139520302035013470 و رهنى 239933 – 15 / 4 / 
1395 دفتر 26 شاهین شهر و بدون بازداشت نحوه گم شــدن جابجایى اعالم شده ، چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب 
آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد  
1134281/م الف عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /2/141

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

شــماره: 140060302016000301 تاریــخ 1400/02/21 – برابــر راى شــماره 
140060302016000185 – 1400/02/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا دادخواه فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 240 صادره از در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 986,82 مترمربع پالك 
فرعى 1394/1 فرعى که در راستاى اجراى اســتاندارد سازى پالکهاى ثبتى به شماره 
7894 تبدیل شده است خریدارى با واسطه از حیدر سلطانى تهرانى محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/25 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/03/09 – م الف: 1134379 – سید محمدحسن مصطفوى – رئیس 
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آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کد آگهى: 07-1400 روابط عمومى شرکت فوالدمبارکه

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مداركموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
قراردادهاى خرید1400/03/10احداث خطوط راه آهن و محوطه سازى انبار گمرك اختصاصى فوالد مبارکه48523467شناسایى پیمانکار1

قراردادهاى خرید1400/03/10احداث سوله و ساختمان ادارى انبار گمرك اختصاصى فوالد مبارکه48500465شناسایى پیمانکار2

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.ir لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه 
مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) اقدام نمائید.

 سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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عملکرد 12 ماهه تولید محصوالت فوالدى در ســال 99 
منتشر شد و بر اســاس آن باالترین رقم تولید به محصول 
ورق گرم اختصاص دارد و از مجموع 6 میلیون و 919 هزار 
و 462 تن ورق گرم تولید شده 6 میلیون و 441 هزار و 462 
تن توسط شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا تولید شده است 
یعنى 93 درصد از ورق گرم تولیدى کشور توسط این گروه 

تولید شده است.
بر پایه جداول منتشر شده از ســوى ایمیدرو، میزان تولید 
شرکتهاى فعال در صنعت فوالد براى محصوالت مختلف 

طى سال 99 آمده است که در ادامه مى خوانید:
شرکت جهان فوالد سیرجان در سال 99 توانسته میلگرد به 

میزان 292 هزار و 941 تن تولید کند.
شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در مدت 12 ماهه سال 99 
موفق شده در سبد محصوالت فوالدى خود به این شکل 
عمل کند: تیرآهن 817 هزار و 205 تن، میلگرد 524 هزار 
و 388 تن، کالف 38 هزار و 123 تن، شمش کاالیى 792 
هزار و 863 تن، ریل 58 هزار و 868 تن و سایر محصوالت 

نیز 14 هزار و 970 تن را به تولید برساند.
فوالد آذربایجان در مدت یاد شده میلگرد به میزان 340 هزار 

و 711 تن تولید کرده است.
همچنین شرکت فوالد اکسین نیز در مدت 12 ماهه سال 
99 توانســته ورق عریض به مقدار 811 هزار و 481 تن به 
تولید برساند. شــرکت فوالد آلیاژى ایران طى سال 99، 3 
محصول را در سبد تولیدى خود داشته است به این صورت 
که تسمه و کالف آلیاژى-مهندسى به مقدار 34 هزارو666 
تن، چهارگوش و ســایر محصوالت آلیاژى-مهندسى به 
مقدار 59 هزار و 804 تن و میلگرد آلیاژى-مهندسى نیز به 

میزان 278 هزار و 815 تن تولید کرده است.

در خصوص شــرکت فوالد بناب نیز مى توان گفت: طى 
مدت 12 ماهه ســاله 99 تنها توانســته میلگرد به مقدار 

460هزارو163تن تولید کند.
فوالد خراسان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در 
شرق کشور توانسته تولید میلگرد به مقدار 499هزارو721تن 
را در پایان سال 99 به ثبت برساند. فوالد کویر نیز در مدت 

یاد شده میلگرد 794 هزار و 979 تن تولید کرده است.
گروه فوالد مبارکه نیز در 2 شــرکت فوالد مبارکه و فوالد 
سبا توانسته است طى مدت 12ماهه سال 99 در زمینه تولید 
ورق سرد و ورق گرم رکوردهایى را به ثبت برساند. به این 
شکل که شرکت فوالد مبارکه 5 میلیون و 178 هزار و 343 

تن ورق گرم و  یک میلیون و 591 هزار و 448 تن ورق سرد 
تولید کرده است. همچنین فوالد سبا نیز در این مدت با تولید 
یک میلیون و 263 هزار و 119 تن ورق گرم، سال 99 را به 

پایان رسانده است.
در کنار شرکت فوالدمبارکه و فوالد سبا، شرکت نورد و لوله 
اهواز نیز در 12 ماهه ســال 99 توانسته  478 هزارتن ورق 
گرم تولید کند.بنابراین مجموع 6 میلیون و 919 هزار و 462 
تن ورق گرم در کشور تولید شده است که گروه فوالد مبارکه 
با تولید 6 میلیون و 441 هزار و 462 تن سهم  93 درصد در 

تولید ورق گرم سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
گروه ملى صنعتى فوالد ایران در سبد محصوالت تولیدى 

خود طى سال 99 توانسته : تیرآهن به میزان 65 هزار و 594 
تن، میلگرد 170 هزار و 454 تن، کالف 28 هزار و 129تن و 

لوله به میزان 6 هزار و 870 تن جاى دهد.
ورق خودرو چهارمحال و بختیارى نیز طى 12 ماهه سال 
99 موفق شده ورق گالوانیزه به میزان 249 هزار و 324 تن 

تولید کند.
همچنین در پایان مى توان گفت درمیــان همه تولیدات 
صورت گرفته طى سال 99، باالترین رقم تولید به محصول 
ورق گرم با 6 میلیون و 919 هزار و 462 تن اختصاص داشته 
اســت و بعد از آن میلگرد نیز با تولید 3میلیون و 83 هزارو 

357تن باالترین رقم تولید را به خود اختصاص داده است.

عملکرد تولید 12 ماهه سال 99 نشان مى دهد؛

تولید 93 درصد ورق گرم کشور 
توسط گروه فوالد مبارکه

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینى و تربیتى استان 
اصفهان در خصوص آمــار آزادى زندانیان غیرعمد 
در ماه مبــارك رمضان، اظهار کــرد: از ابتداى ماه 
مبارك رمضان بیش از 172 میلیارد ریال براى آزادى 
زندانیان جرائم غیرعمد در استان جمع آورى شده که 
زمینه ســاز آزادى حدود 128 نفر از زندانیان استان 

اصفهان شده است.
محمود ضیایى فرد در خصــوص کل میزان بدهى 
زندانیان گفت: جمع کل مبلغ بدهى زندانیان آزاد شده 
در استان اصفهان بیش از 277 میلیارد ریال است و از 
این میزان بدهى، بیش از 119 میلیارد ریال از محل 
گذشت شــاکیان، 43 میلیارد و 182 میلیون و 839 
هزار ریال از اعسار و سایر منابع و 114 میلیارد و 383 

میلیون ریال از محل ستاد دیه پرداخت شده است.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان با اشاره به پرونده 
859 زندانى جرائم غیرعمد مربوط به ســتاد دیه در 
استان، خاطرنشان کرد: از این تعداد 829 نفر مرد و 
30 نفر زن هستند و جمع کل بدهى زندانیان غیرعمد 

حدود 800 میلیارد تومان است.
وى در خصوص ایجاد اشتغال براى زندانیان پس از 
آزادى، تصریح کرد: یکى از مهم ترین مسائل بعد از 
آزادى زندانیان موضوع اشــتغال آن ها است چرا که 
باید معاش خانواده خود را تأمین کنند از همه صاحبان 
کار و صنایع و خیران مى خواهیم به اشتغال زندانیان 
کمک کنند تا به دنبال آن در کاهش آســیب هاى 

اجتماعى کمک شود.

رییس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى اردستان گفت: 
سه سد خاکى با توجه به بارندگى هاى مطلوب اخیر در 

این شهرستان آبگیرى شد.
مجید خداپرســتان با بیان اینکه این طرح ها شامل 
آبخیزدارى پخش سیالب روستاى مزدآباد، پخش 
سیالب موغار و بندهاخاکى ظفرقند است، افزود: این 
سدهاى خاکى در چند سال گذشته به  منظور تغذیه 
ســفره هاى آب زیرزمینى و نفوذپذیرى آب، کنترل 

سیالب و ریزگردها در شهرستان ساخته شد.
وى ادامه داد: حجم آب پشت این سدها افزون بر 400 
هزار متر مکعب است و با آبگیرى سدهاى خاکى در 

مناطق مختلف شهرستان از وارد شدن خسارت شدید 
به روستاها جلوگیرى شده است.

رییس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرســتان 
اردستان یکى دیگر از مزایاى آبگیرى سدهاى خاکى 
را نفوذ آب به سفره هاى زیرزمینى عنوان کرد و گفت: 
تغذیه سفره هاى زیرزمینى سبب رشد و پوشش شرایط 
محیطى و جلوگیرى از فرسایش خاك خواهد شد. وى 
خاطرنشان کرد: آب هاى ذخیره شد پشت این سدها 
بیش از یک ماه ماندگارى دارد و این طرح ها یکى از 
موثرترین راهکار کنترل سیالب ها و همچنین هدایت 

آب هاى حاصل از بارش ها است.

در بازدید هیئت  رئیسه کمیســیون کشاورزى و محیط  
زیست اتاق بازرگانى اصفهان از کارگو ترمینال فرودگاه 
بین المللى شهید بهشتى اصفهان براحداث و بهره بردارى 
از پایانه گل و گیاهان زینتى و ســبزى و صیفى باهدف 
تغذیه کارگو ترمینال در خصوص صادرات محصوالت 

مورداشاره تاکید شد.
در ابتداى ایــن بازدید، غالمرضا اخــوان فرید، رئیس 
کمیسیون  توسعه و بهبود محیط کسب وکار و نایب رئیس 
کمیسیون کشــاورزى و محیط  زیســت اتاق بازرگانى 
اصفهان، ضمن اشــاره به جایگاه ویژه  کارگو ترمینال 
در بخش حمل ونقل هوایى بیان کــرد: یکى از اهداف 
اتاق بازرگانى اصفهان حمایت از صادرات محصوالت 
کشــاورزى و ســایر محصوالت تجــارى و کاالهاى 
صادراتى بوده  که این مهم  توسط اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان اســتان اصفهان در کارگــو ترمینال  
تأمین شــده اســت و این موضوع  باعث تعامل اعضا و 

پروژه هاى صادراتى ایشان با این مجموعه خواهد شد.
 ســپس احمدرضا همتى، رئیــس هیئت مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزى 
استان اصفهان  بابیان تاریخچه اى از شکل گیرى کار گو 
ترمینال و تأکید  بر این نکته که  مقوله صادرات از اهمیت 
زیادى برخوردار است، گفت: با توجه به عدم وجود مرز 
مشترك در استان اصفهان با کشورهاى هدف در زمینه 
صادرات و اهمیت حمل ســریع و مطمئن،   با  توجه به 
امکانات بالقوه اصفهان،  براى  تأمین این مرز مشترك 
به صورت هوایى با تمام بازارهاى هدف ،کار زیرساختى 
انجام وپروژه کارگوترمینال فرودگاه شــهید بهشــتى 

اصفهان تعریف شد.

وى ادامه داد: ایــن کارگو ترمینال باهــدف صادرات 
محصوالت کشــاورزى فســادپذیر که عمر ماندگارى 
کوتاهــى دارند ومحصــوالت صادراتــى بخش هاى 
دیگرکه داراى مزیت نسبى صادراتى هستند،  احداث و 
بهره بردارى شد اما  در حال حاضر این مجموعه  با داشتن 
نمایندگى کلیه  خطوط هوایى و ظرفیت متناسب با نیاز 
بازار ، در کلیه  مسیرهاى بین المللى در زمینه صادرات و 
واردات مشغول به فعالیت بوده و  در سال 1399 در حدود 

203 پرواز انجام شده است.
وى  همچنین مشکالت موجود بر ســر راه توسعه فاز 
دو کارگو ترمینال را برشــمرد و گفت: ضرورى اســت 
که  مدت زمــان بهره بردارى در قرارداد مشــخص و به 
تأییدمقامات اســتانى و کشورى برســد،  سپس طرح 
توسعه اجرا شود.  شناسایى صاحبان بار و اطالع رسانى  
و بهره مندى آن ها از امکانات موجود و زیرساخت هاى 
لجســتیک اســتان اصفهان و عدم ورود ایرالین هاى 

مختلف به جهت حمل بار به کشورهاى هدف از جمله 
مواردى است که انتظار مى رود  مورد توجه قرار گیرد.

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
محصوالت کشــاورزى اســتان اصفهان با اشــاره به 
ظرفیت انتقــال بار این ترمینال تصریح کرد: در ســال 
گذشــته بیش از  3500  تن بار باارزش گمرکى حدود 
15 میلیون دالر  انتقال داده شده است و این حجم انتقال 
بار به صورت چارتر در نوع خود در کشور بى رقیب است. 
از این فضاى ایجادشده 14 استان بهره مند شده اند  که 
بیش از 70 درصد این بار مربوط به  اســتان خوزستان  
)صادرات ماهى،  میگو و بامیه(  و اســتان خراســان (  
صادرات زعفران)  بوده و متأسفانه سهم استان اصفهان 
از این رقم کمتر از 5 در صد اســت. گفتنى اســت که 
کارگو ترمینال هیچ گونه محدودیتى در  بارگیرى انواع 
محصوالت  صادراتى نداشــته و ظرفیت روزانه  60 تن 

صادرات را دارد.

معاون اســتاندار و فرماندار اصفهان در نشســت ارائه 
گزارش عملکرد پنجمین دوره شــوراهاى اسالمى با 
حضور اعضاى شوراهاى بخش مرکزى،  اظهار داشت: 
تاکنون با همکارى اعضاى شــوراهاى بخش مرکزى 
گام هاى مثبتى در این بخش برداشته شده که شایسته 

تقدیر است و این روند در آینده نیز باید ادامه یابد.
حسین سیستانى با اشاره به امنیت حاکم بر کشور افزود: 
علیرغم ناامنى هاى سیاســى، اقتصــادى، اجتماعى 
و فرهنگــى در کشــورهاى منطقــه و تحریم هاى 
ناجوانمردانه دشمنان علیه کشور و ملت ما، خوشبختانه 
کشور ما با تأســى از رهنمودهاى حکیمانه مقام معظم 
رهبرى (مدظله العالى)، درایت هاى دولت و تالش هاى 
نیروهاى نظامى و انتظامى به عنوان جزیره اى امن در 

بین دیگر کشورهاى منطقه است.

سیســتانى عنوان کرد: امنیت حاکم بر کشور ما درگرو 
وحدت بین اقشار مختلف مردم است که این امر ازجمله 
اهداف اصلى نظام بوده و باید در راستاى تحکیم وحدت 

بین مردم گام هاى مهمى برداشته شود.
وى با اشاره به اهمیت توجه به مقوله سالمت در جامعه، 
عنوان کرد: باتوجه به گزارشــات ســازمان بهداشت 
جهانى، کشــور ما در امر درمان، مقابله با بیمارى ها و 
گسترش فرهنگ بهداشت و اقدامات بهداشتى، از زمره 
کشورهاى بسیار موفق در جهان است؛ چراکه در دوره 
زمانى مشخصى توانسته است، شاخص هاى خود را در 

عرصه بین المللى ارتقاء بخشد.
سیستانى با اشاره به نزدیک شــدن به پایان پنجمین 
دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا، خاطرنشان کرد: 
آرامش، امنیــت و عمران و آبادانى حاکم بر روســتاها 

مرهون زحمات و تالش هــاى ارزنده اعضاى محترم 
شوراهاى اســالمى روستاهاســت که شایسته تقدیر 
است و این روند باید توســط منتخبین مردم در آینده 

نیز استمرار یابد.
فرماندار اصفهان  با تأکید بر اهمیت سالمت انتخابات 
پیش رو، گفت: اقدام در جهت مشارکت حداکثرى مردم 
و رعایت مر قانون در انتخابــات، حائز اهمیت بوده و از 
اهداف اصلى ما جهت برگزارى انتخاباتى باشکوه و در 

تراز مردم اصفهان است.
سیســتانى با بیان اینکه موفقیت کشــور متکى بر آراء 
مردم و صندوق هاى اخذ رأى اســت، افزود: انتخابات 
تنها رویداد مهم سیاسى اســت که متکى بر آمار و آراء 
مردم بوده و از نظر داخلى و خارجى از اهمیت ویژه اى 

برخوردار است.

طرح مدیریــت محدودیت هاى ناشــى از  بیمارى 
کووید- 19 متناسب با ارائه خدمات به مشترکین در 

شرکت گاز استان اصفهان مورد بررسى  قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان، 
ســید مصطفى علوى، مدیرعامل این شــرکت در 
جلسه اى که به منظور بررسى اجراى  طرح مدیریت 
محدودیت هاى ناشى از شیوع کرونا برگزار شده بود 
گفت: ارائه خدمات باید بگونه اى باشد که از تجمعات 
جلوگیرى، رفت وآمدهــاى غیر ضرورى حذف ولى 
تمامى امور مربوط به مشــترکین و اجراى پروژه ها 
مختل نگردد.  وى افزود: با توجه به ضرورت کاهش 
حضــور کارکنان(طــرح دورکارى)، در حال حاضر 
برخى از فعالیت ها و خدمات روزمره شرکت در خارج از 
اداره انجام مى شود  و این دسته از کارکنان همواره در 
دسترس هستند تا در مواقع ضرورى و نیاز به سرعت 
در محل کار حضور یابند. وى، تاکید کرد: هدف اصلى 
از اعمال این محدودیت ها کاهــش و حذف اثرات 

ناشى از این بیمارى، با توجه به همه گیرى آ ن است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بن رود و جرقویه 
علیا از ثبت 2 وقف جدید در منطقه جرقویه همزمان 

با ماه مبارك رمضان خبر داد.
امرا... اصغرى ورزنه با اشاره به ثبت دو وقف جدید 
در ماه مبارك رمضان در منطقه بن  بخش جرقویه 
علیا اظهار داشــت: یکى از این وقف ها همزمان با 
ماه مبارك رمضان و ایام شهادت مولى الموحدین 
حضرت على (ع) در شب شــهادت آن حضرت به 

ثبت رسید.
وى با بیان اینکه این وقف جدید توسط آقاى حاج 
محمد صادقى خارائى به ثبت رســیده است، ابراز 
داشت: این واقف همگى و تمامت یک دانگ مشاع 
از جمله شــش دانگ یک حلقه چاه آب کشاورزى 

به انضمام 500 متر مربع زمین کشــاورزى با سهم 
آب چشــمه را وقف کرده اســت. سرپرست اداره 
اوقاف و امور خیریه بن رود و جرقویه علیا ادامه داد: 
نیت واقف عام المنفعه خیرات و مبرات و کمک به 

نیازمندان به نیت حضرت اباالفضل (ع)  است.
وى در خصوص دومین وقف ثبت شده در جرقویه 
علیا نیز گفت: این وقف توســط آقاى سید محمد 

حسینى دستجردى به ثبت رسیده است.
اصغرى ادامه داد: ایــن واقف همگى و تمامت یک 
دانگ مشاع از جمله شش دانگ یک حلقه چاه آب 
کشاورزى به انضمام 300 متر مربع زمین کشاورزى 
با سهم آب چشــمه را براى اطعام و روضه خوانى 

وقف کرد.

128 زندانى جرائم غیرعمد 
در اصفهان آزاد شدند

3 سد خاکى در اردستان آبگیرى شد

مشارکت حداکثرى مردم در انتخابات، حائز اهمیت است

محدودیت هاى ناشى از ضرورت احداث پایانه گل و سبزى با هدف تغذیه کارگو ترمینال
شیوع کرونا  محدودیت 

ارائه خدمات نیست

ثبت 2 وقف جدید 
در منطقه جرقویه علیا

فرماندار اصفهان: 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به عنوان دستگاه مزایده گذار و سرمایه پذیر؛ در نظر دارد، امکان استفاده ازظرفیت هاى تولید برق از طریق تاسیسات فشارشکن نرم

( هیدروپاور جریانى) برروى خط آبرسانى وردشت( سمیرم) به شهرضا را با توجه به فلوچارت و بخشنامه هاى ابالغى وزارت نیرو، از طریق مزایده و انعقاد قرارداد به روش 
B.O.O با مشخصات ذیل واگذار نماید.

الف- شرح مختصرى از پروژه
20 km طول خط -

190 m  اختالف ارتفاع حدود -
200 l/s  دبى حداکثر -

- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده 525 میلیون ریال
- برآورد هزینه سرمایه گذارى اولیه طرح: 35  میلیارد ریال 

- دوره احداث: یک سال
- دوره بهره بردارى تجارى: حداکثر 15 سال و مطابق با مدل مالى تجارى

- محل احداث پروژه : درمسیر خط آبرسانى از وردشت( سمیرم) به شهرضا بر سر فشار شکن موجود در خط.
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرح عملیات : عبارت است از واگذارى امتیاز حق گذر آب خط آبرسانى وردشت( سمیرم) به شهرضا براى تولید انرژى برق آبى به شرط سرمایه گذارى (تامین مالى، طراحى 
و مهندسى، تامین مصالح و تجهیزات، احداث تاسیسات و ساختمانهاى نیروگاه برق آبى در مقیاس کوچک، حمل، نصب و راه اندازى تجهیزات الکترومکانیکال، تامین برق، 
انجام آزمایشات عملکردى و اخذ تأییدیه شــروع دوره بهره بردارى، مدیریت و راهبرى ، تعمیر ونگهدارى و در صورت نیاز بازسازى، بیمه، فروش) و تولید" برق" و عقد 

قرارداد مطابق شرایط ومشخصات فنى مندرج در اسناد مزایده از طرف سرمایه گذار
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15 روز  شنبه مورخ 1400/03/08

تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت 8  صبح روز یکشنبه مورخ 1400/03/09
دریافت اسناد: سایت اینترنت

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.jets.mporg.ir      پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن: 03136680030داخلى 337

آگهى مزایده واگذارى حق انتفاع از پتانسیل گذر آب براى احداث  نیروگاه 
برقابى به روش B.O.O برروى خط آبرسانى وردشت(سمیرم)به شهرضا
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