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عالئم سکته گرمایى را بشناسیمبرخورد به موقع پلیس با راننده اتوبوس خطرساز «زیرخاکى 3» ساخته مى شود؟در زاگرس چه مى گذرد؟ مذاکره فشرده ساکت با مهره هاى کلیدى سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

شگفتى هاى 
جادویى که 

لیموترش به بدن 
هدیه مى دهد

تشکیل پرونده تخلف انتخاباتى براى 46 نفر
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قیمت مسکن هیچگاه 
کاهش نمى یابد

رمز «مدیریت بهینه مصرف 
آب» در «توسعه پایدار» 

است

نیمى از تلفات 
حوادث کار به دلیل 
سقوط از بلندى است
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آتش سوزى در 
یکى از شعب بانک 
ملى در اصفهان

لیمو به عنوان یک ماده جادویى براى بدن محســوب 
مى شــود و این واقعیت بر هیچکس پوشیده 
 ،C نیســت. لیموترش به دلیل وجود ویتامین

ویتامین E، ویتامیــن A و برخى ویتامین هاى 
خانواده B داراى خواص بسیارى براى سالمتى است...

آتش سوزى در یکى از شعب بانک ملى در خیابان حکیم 
نظامى اصفهان صبح روز یک شــنبه به مصدوم شدن 

پنج تن منجر شد.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: 
این حادثه ساعت 9 و 14 دقیقه رخ داد و پس از اعالم به 
اورژانس پیش بیمارستانى دو واحد آمبوالنس به محل 
اعزام شدند. غفور راستین با اشاره به مصدومیت دو مرد 
و سه زن در این حادثه افزود: یک کارمند و یک مراجعه 
کننده دچار سوختگى و ســه فرد دیگر دچار مشکالت 
تنفسى ناشى از دودگرفتگى و روحى، عصبى شدند. وى 
بیان کرد: این مصدومان به بیمارستان هاى شریعتى و 

سوانح  امام موسى کاظم(ع) منتقل شدند...
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محموله جدید واکسن هنوز به اصفهان نرسیده استمحموله جدید واکسن هنوز به اصفهان نرسیده است
3سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: براى دوز دوم، واکسن وجود دارد و از این بابت نگرانى نداریمسخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: براى دوز دوم، واکسن وجود دارد و از این بابت نگرانى نداریم

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان خبر داد؛

مهران رجبى:

 براى انتخابات هم 
مى توان سریال 
ساخت

نیازمند براى انتخاب مسیر آینده اش هنوز تصمیم نگرفته است

تردید بزرگ پیام
پیام نیازمند، دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان کــه در پایان این فصل 
قراردادش به اتمام خواهد رسید، هنوز تصمیمى براى ادامه فصل نگرفته 
است. نیازمند دروازه بان سپاهان بعد از حضور در این تیم به خوبى توانست 
مشکل خط دروازه تیم اصفهانى را برطرف کند و در این مدت که پیراهن 

سپاهان را برتن داشت، همیشه جزو....
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

توقف پذیرش 
بیماران کرونایى در 
بیمارستان الزهرا (س)

فصل تابستان در ایران از امروز آغاز مى شود
2

نژادمهدى: حیف استنژادمهدى: حیف است

  اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
        هیأت هاى ورزشى :   پزشکى ورزشى - ورزشهاى زورخانه اى و کشتى پهلوانى- کوهنوردى

 و صعودهاى ورزشى - ورزشهاى روستایى و بازیهاى بومى محلى  -  ورزش کارگرى

اطالعیهاطالعیه
به استناد آیین نامه انتخابات رؤســاى هیأت هاى ورزشى استان ها ، مقرر است نسبت به تشکیل 

مجمع انتخابى 
 تعداد 5 هیأت ورزشى   1)پزشکى ورزشى  2) ورزشهاى زورخانه اى و کشتى پهلوانى  3) کوهنوردى 

و صعودهاى ورزشى   4)ورزشهاى روستایى و بازیهاى بومى محلى   5) ورزش کارگرى
به منظور انتخاب رییس  هیأت در استان اصفهان اقدام گردد ، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط 
عالقمند به احراز پست ریاست  هیأت دعوت مى نمایند جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك مورد 
نیاز از تاریخ1400/03/31  لغایت 07/  04 /1400   به مدت 7 روز کارى از ســاعت 8 الى 14 به دبیرخانه 
مجمع واقع در محل اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه  وبا تحویل مدارك ،  رسید دریافت نمایند.
این اداره کل به استناد قانون اصالح ممنوعیت بکارگیرى بازنشستگان مصوب مورخ 97/6/6 مجلس 
شوراى اسالمى از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیداى ریاست هیأت هاى 

ورزشى معذور است.
فرزندان شهدا و جانبازان باالى 50٪ و آزادگان باالى 3 سال از شمول این قانون مستثنى مى باشند. 
 طبق نامه شــماره 32/9715/ص مورخ 94/4/30 وزارت ورزش وجوانان مقرر گردیده است افراد 
معترض به فرایند انتخابات حداکثرظرف مدت 10 روز پس از برگزارى انتخابات شکایت خود را به 
همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگى به امورمجامع وزارتخانه مربوطه ارسال نمایند. بدیهى است 

به شکایات دریافتى پس از مهلت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
آدرس :

 اصفهان خیابان آبشار سوم اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
شرایط متقاضیان :

1- اعتقاد به نظام جمهورى اسالمى ایران     2- تابعیت جمهورى اسالمى ایران
3- معتقد به یکى از ادیان رسمى کشور  4-نداشتن سوء سابقه کیفرى

5- دارا بودن حداقل 25 سال تمام          6- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى لیسانس(براى کسانى 
که قبال یک دوره ریاست هیأت استان را بر عهده داشته اند مدرك فوق دیپلم قابل قبول است)

مدارك مورد نیاز:
1. اصل و تصویر کارت ملى وشناسنامه( تمام صفحات)

2. اصل وتصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رســمى در نیروهاى مسلح ( فقط 
آقایان)

3. دو قطعه عکس جدید
4. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 

5. تصویر آخرین حکم کارگزینى در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمانها و ارگان هاى دولتى 
و یا غیردولتى

6. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز . 
7. ارائه اصل مدارك به هنگام ثبت نام الزامى مى باشد .

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 آگهی مناقصه واگذاري خدمات طبخ و توزیع غذا و مدیریت  آگهی مناقصه واگذاري خدمات طبخ و توزیع غذا و مدیریت 
آشپزخانه بیمارستان اصفهان کلینیک مرکز درمانى وابسته به 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد در نظر دارد در اجراي مصوبه مورخ 1400/2/7 کمیسیون معامالت دانشگاه . 
انجام امورات طبخ و توزیع غذا و مدیریت آشپزخانه بیمارستان اصفهان کلینیک (مرکز درمانى وابسته به دانشگاه) 
را با شرایط قید شده در اسناد، از طریق برگزاري مناقصه عمومی براي مدت یکسال به شرکت هاي خدماتی مرتبط 
و  واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه، حداکثر ظرف 
مدت ده روز کاري پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس

 www.iaun.ac.ir  (قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
شرایط مناقصه:

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*  دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مختار است .

* مبلغ واریزي بابت خرید اسناد مناقصه مذکور مبلغ 000/ 1/000 ریال می باشد.
* مبلغ ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه مشخص شده است.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ، ساختمان کتابخانه 
مرکزي 

Email:monaghese@iaun.ac.ir                      031 - 42292020 : تلفن دبیرخانه کمیسیون
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روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

نوبت اول آگهى مناقصه عمومى
شرکت فرآورده هاى نسوز ایران (سهامى عام) در نظردارد تأمین پالت مورد 
نیاز خود را در طول یک سال از طریق  برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان میتوانند ظرف مدت 10روز از تاریخ انتشار آگهى جهت دریافت 
اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشــانى www.irefco.ir  ویا به آدرس 
شرکت واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهان-مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره 

تلفن 52543740- 031داخلى 292 تماس حاصل فرمایند.
ضمنا پیشنهاد دهندگان مى بایســت ظرف تاریخ مذکور نسبت به عودت 
اسناد تکمیل شده به دبیرخانه حراست شــرکت فرآورده هاى نسوز ایران 

اقدام نمایند.
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عضو کمیســیون عمران مجلس معتقد است از ابتداى 
انقالب تا امروز هیچگاه خانه ارزان نشده است و باز هم 
ارزان نخواهد شد. از این رو مردم منتظر نباشند که قیمت 

خانه پایین بیاید.
علیرضا پاك فطرت مى گویــد: آنهایى که براى فروش 
به پول نیاز دارند شاید از سر اجبار مجبور شوند 10 تا 15 
درصد پایین تر از قیمت هاى بازار ملکشان را بفروشند تا 
خانه شان به پول تبدیل شود که البته این هم موقت است. 
پس این رویکرد و تصمیم توسط عده اى معدود را نباید به 

کاهش قیمت مسکن در کشور ربط داد.
وى یادآور شد: متأســفانه به دلیل مریض بودن اقتصاد 

ایران و سیاسى شــدن آن، ما سیاست اقتصادى نداریم، 
یعنــى عقلمــان را بــه کار نمى اندازیم. تــا زمانى که 
سیاست ها در بخش مســکن به روال هاى گذشته ادامه 
پیدا کند، زندگــى بهتر براى مردم محــال خواهد بود. 
وقتى مســیر هاى دهه هاى گذشته به بن بست خورده و 
همچنان مهمترین نیاز مردم یعنى مسکن معطل مانده 
چرا نباید راه هاى دیگر را آزمون کرد؟ تا کى باید مردم را 
بالتکلیف و عصبانى نگه داشــت؟ برطرف کردن نیاز 
مردم در مسکن، بهداشت و آموزش وظیفه دولت است 
و همه دستگا ه هاى مربوط هم باید در حد خود پاى کار

 بیایند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناورى جزئیات واکسیناســیون 
دانشــجویان را تشــریح کرد و گفت: واکسیناسیون به 
صورت مرحله اى از مردادماه با واکسیناسیون دانشجویان 

تحصیالت تکمیلى آغاز مى شود.
منصور غالمى گفت: مسئوالن مربوطه تعهد داده اند که اگر 
واکسن مورد نیاز تأمین شود از مرداد ماه این برنامه شروع 
شود اینها مواردى اســت که تمامًا در اختیار وزارت علوم 
نیست. وزیر علوم درباره اینکه واکسیناسیون دانشگاهیان با 
واکسن هاى ایرانى خواهد بود یا خیر افزود: هنوز مشخص 
نیست چرا که تشخیص این مورد بر عهده وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکى بوده و ما تشخیص این وزارتخانه 

را به عنوان مرجع رسمى علمى قبول داریم. فعًال قول داده 
شده است که واکسیناسیون از مرداد ماه آغاز شود.

وى ادامه داد: امیدواریم که واکسیناسیون از مرداد ماه آغاز 
شود و ما بتوانیم دانشگاه ها را در نیم سال آینده به صورت 

حضورى آغاز کنیم.
وزیر علــوم افزود: پیــش بینى مــا این اســت که اگر 
واکسیناســیون مرحله اى انجــام شــود، در مرحله اول 
واکسیناسیون دانشــجویان تحصیالت تکمیلى به دلیل 
کمتر بودن جمعیت و باالتر بودن ســن به صورت کامل 
انجام شود و در مرحله بعد دانشــجویان مقاطع دیگر در 

اولویت واکسیناسیون قرار گیرند.

قیمت مسکن
 هیچگاه کاهش نمى یابد

جزئیات واکسیناسیون 
مرحله اى دانشجویان

تکذیب درگیرى در باغملک
معــاون اجتماعــى فرماندهى    ایسنا|
انتظامى استان خوزستان فیلم درگیرى نیروهاى 
امنیتى با جوانان باغملک را تکذیب کرد. سرهنگ 
حکیم عبداللهى اظهار کرد: در پى انتشــار کلیپى 
مبنى بر درگیــرى نیروهاى امنیتى بــا جوانان 
باغملک در فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى، 
بررسى موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و  
با بررســى هاى صورت گرفته مشخص شد فیلم 
مذکور جعلى، مربوط به ســنوات گذشته و محل 

کلیپ نیز خارج از استان خوزستان است.

 
2000 سند اهدا مى شود

حامد ایرانشــاهى مدیرکل خدمات    صبا|
آرشــیوى ســازمان درباره اهداى 2000ســند 
خاندان هاى قدیم بختیارى به آرشــیو ملى ایران 
گفت: اســناد متعلق به خاندان ســرلک از جمله 
خاندان هاى مهم بختیارى ســاکن لرستان است 
و براى نخستین بار اســت که تعداد 2000 سند 
خاندانى با ارزش و مهم بختیارى به آرشــیو ملى 

ایران اهدا مى شود.

حمله خونین 
به بازیگران «دودکش»

افراد ناشــناس به دو بازیگر سریال    رکنا |
«دودکش» در قلعه میر حمله خونین کردند و آنها 
را مورد ضرب و شتم قرار دادند. نصرت میرعظیمى 
و امیر دشتى مورد حمله تعدادى افراد ناشناس در 
شهرك قلعه میر قرار گرفتند و به شدت مجروح 
شــدند. گویا آنها به منظور تشــویق مردم براى 
حمایت از آیت ا... رئیسى در آن منطقه حضور پیدا 
کرده بودند. تحقیقات گســترده براى شناسایى و 

دستگیرى عوامل حمله ادامه دارد.

واردات عجیب کاله ایمنى
  میزان | بررســى آمار واردات بر اساس 
اطالعات موجود و کارشناسى نشده 9 ماهه سال 
1399 نشان مى دهد که در این مدت بیش از 35 
ُتن کاله ایمنى موتورسواران از کشور هاى مختلف 
جهان وارد ایران شده است. بر اساس واردات این 
حجم کاله ایمنى 254 هزار و 186 دالر ارز از کشور 
خارج شد که ارزش ریالى آن بالغ بر 10 میلیارد و 
675 میلیون و 847 هزار و 849 ریال در آمار گمرك 
به ثبت رسیده است. بررسى ها حاکى از آن است 
که کاله ایمنى موتورسواران از کشور هاى چین و 

امارات متحده عربى وارد ایران شده است.

وضعیت ذخیره آب سدها
  ایسنا| براســاس آمار بهره بــردارى از 
ســدهاى مخزنى کشــور تا پایان 21 خردادماه 
سال آبى 1400-1399  حجم آب موجود مخازن 
کل کشــور 28 درصد نســبت به ســال گذشته 
کاهش یافته است. وضعیت سدهاى مهم شرب 
و کشاورزى تا پایان 21 خرداد ماه گویاى این است 
که به جز سد رییسعلى دلوارى در استان بوشهر در 
مابقى سدهاى مهم کشــور شاهد کاهش حجم 
مخازن ســدها هستیم که بیشــترین کاهش در 
سد شمیل و میان در استان هرمزگان با 79 درصد 

کاهش ثبت شده است.

احتمال افزایش خاموشى ها 
شــرکت توانیر به دنبــال پیش    ایسنا|
بینى صــورت گرفته درباره افزایــش دماى هوا، 
اطالعیه اى را صادر کرد. در اطالعیه توانیر آمده 
اســت که با توجه به پیش بینــى افزایش دما در 
اغلب نقاط کشور و تداوم آن تا پایان هفته جارى، 
همچنین محدودیت هاى ایجاد شــده در بخش 
تولید به دلیل تعمیرات واحد نیروگاه بوشهر که تا 
آخر هفته به طول مى انجامد، از عموم هموطنان 
درخواســت مى کنیم به منظورجلوگیرى از بروز 
خاموشى، نســبت به کاهش مصرف برق خود در 

فاصله ساعت هاى 12 تا 18 اقدام کنند.

امروز، نشست خبرى رئیسى
اولین نشســت خبرى ابراهیم رئیسى    ایسنا|
با عنوان رئیس جمهور منتخب ایران امروز ســاعت 
14  برگزار مى شــود . در انتخابات 28 خرداد ماه سید 
ابراهیم رئیسى با کسب 17 میلیون و 926 هزار و 345 
رأى از مجموع 28 میلیون و 933 هزار و 4 رأى مأخوذه 
به عنوان رئیس جمهور ایران براى چهار ســال آینده 

برگزیده شد .

 
بلندمدت و کوتاه مدت

محمود احمــدى نژاد،    همشهرى آنالین|
رئیس جمهور پیشین ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار 
«اسپوتنیک» در خصوص سیاســت خارجى ایران در 
دولت جدید ایران گفــت: در آینده ایــران با تحوالت 
بــزرگ و اصالحى روبــه رو خواهــد بود امــا به نظر 
نمى رسد که در کوتاه مدت تغییرات چندانى در سیاست 

خارجى روى دهد.

 
بدهى پرداخت شد

ما مردم    روزنامه جمهورى اسالمى|
ایران، به جناح اصولگرا یک حاکمیت یکدست بدهکار 
بودیم که حــاال با انتخابات 28 خــرداد 1400 تحقق 
پیدا کرده است. هر سه قوه به اضافه شوراى نگهبان، 
نیرو هاى نظامى و ســایر اندام هاى حاکمیتى از یک 
جناح هســتند و مردم بدهى خود را پرداخت کرده اند، 
باقى مى ماند وعده هاى بسیار شیرین و رؤیایى که این 

جناح داده است.

 
شوك آراء باطله 

هیچ کدام از آمار استخراج    روزنامه همدلى|
شده از رقابت  هاى انتخاباتى به اندازه ارقام آراء باطله 
شوك  برانگیز نبوده است. عدد3/726/870 نشان دهنده 
این بود که بخش قابل توجهــى از مردم هیچ کدام از 
نامزدها را واجد صالحیت براى ریاست جمهورى ایران 
نمى دانند. موضوعى که در هیچ کدام از انتخابات 12 دور 
گذشته به چشم نیامد... نفر دوم این انتخابات هیچ کدام 
از نامزدها نبودند بلکه بیشتر از سه میلیون رأى باطله 
بود. برخى مى گویند این میــزان آراء باطله اگر از کل 
میزان مشارکت کسر شود، به شکل قابل توجهى میزان 
مشارکت از آنچه هم که اعالم شد کمتر مى شود.  این 
تعداد رأى باطله در انتخابات ایران کم سابقه بوده است.

 
تبریک متفاوت پناهیان 

علیرضا پناهیان با انتشــار توییتى    برترین ها|
پیروزى سید ابراهیم رئیسى را تبریک گفت. او با انتشار 
فیلمى از حضور سیدابراهیم رئیسى در پیاده روى اربعین 
نوشــت: به همه اربعینى ها پیروزى همسفر اربعین را 
تبریک مى گویم، از هم اکنون خــود را براى اربعینى 
باشــکوه تر از سال هاى گذشــته آماده کنید. مدافعان 
شهید حرم و سردار سلیمانى، دل ها را براى بازگشایى 
راه کربال به ســوى خادم الرضا (ع) هدایت کردند. راه 

آزادى و آبادانى تمام ملت ها از کربال مى گذرد.

 
محمود عباس هم تبریک گفت

محمــود عباس، رئیس تشــکیالت    فارس|
خودگردان فلسطین در پیامى به سید ابراهیم رئیسى، 
رئیس جمهور منتخب تبریک گفت. محمود عباس در 
این پیام بر اراده راسخ تشکیالت خودگردان در جهت 
تحکیم همکارى مشترك در راستاى منافع دو کشور و 

دو ملت برادر تأکید کرده است.

 
رئیس 80 ساله

  روزنامه شرق | رئیس شــوراى شهر آینده 
تهران از همین حاال مشــخص است. مهدى چمران 
80 ساله که از شوراى دوم، ســوم و سه سال شوراى 
چهارم ریاست شوراى شهر تهران را برعهده داشت تنها 
گزینه براى ریاست شوراى ششم است. همه مى دانند 
که چمران به شورا و ریاست شوراى شهر عالقه زیادى 
دارد و حتى در شوراى دوم این صندلى را براى رفتن به 

دولت خالى نکرد.

خبرخوان

جنگل هاى بلــوط بار دیگــر قربانى حــرص و طمع 
تخریب کنندگان محیط زیست شــدند. آتش بار دیگر 
ارتفاعات زاگرس را در نوردیــد و جنگل هاى منطقه را 
طعمه خود کرد. آتش ســوزى در ارتفاعات کوه جنگلى 
حاتم از روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد. روز چهارشنبه 
هفته گذشته هم دو کوهنورد که براى کمک به اطفاى 
حریق راهى این مناطق شده بودند مصدوم شدند و براى 
نجات نیاز به هلى کوپتر داشتند، یکى از این کوهنوردان 
پیدا شد اما براى یافتن کوهنورد دوم به دلیل صعب العبور 
بودن منطقه و نبودن هلى کوپترنجات پنج نفر با قاطر و 

آب و غذا راهى این مناطق شدند.
تا کنون مســاحتى بیش از 1000 هکتار زمین جنگلى 
در این آتش ســوزى از بین رفته اســت. علت طوالنى 
شدن این آتش ســوزى صعب العبور بودن منطقه و نبود 
تجهیزات کافى از جمله هلى کوپتر است. البته این اولین 
بار نیست که آتش به جان جنگل ها و مراتع کشور مى افتد 
و هر بار هم هزاران هکتار منابع گیاهى و ذخایر جنگلى و 
حیات وحش ساکن در این مناطق از بین مى روند. سال 
گذشته نیز آتش، جنگل هاى منطقه خائیز را در نوردید و 
البرز زارعى از دوستداران محیط زیست که براى کمک به 
اطفاى حریق راهى منطقه شده بود جان خود را از دست 
داد. سال گذشته هم نبود تجهیزات باعث طوالنى شدن 
عملیات اطفاى حریق و به خطــر افتادن جان نیرو هاى 
مردمى شد؛ با این حال، سازمان محیط زیست و سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور همچنان دست روى 
دست گذاشته و هیچ اقدامى براى خرید تجهیزات مورد 

نیاز اطفاى حریق در کوهستان انجام نداده اند.
پیش از این نیز عیسى کالنترى، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت خرید تجهیزات اطفــاى حریق مانند 
هلى کوپتر را فاقد صرفــه اقتصادى خوانــده بود. این 
درحالى است که خسارات وارده به محیط زیست ایران 
در هر آتش سوزى میلیارد ها تومان خسارت وارد کرده که 

جبران ناپذیر است.
عضو مجمع مطالبه گران محیط زیســت کشــورى با 

بیان اینکه ما هر سال در این مناطق شاهد آتش سوزى 
هستیم، عنوان مى کند: یکى از مهمترین دالیل این اتفاق 
وجود کوره هاى زغالى اســت که در جنگل کوهستانى 
حاتم فعالیت مى کنند، متأســفانه یکى از مراکز اصلى 
تولید زغال حتى در کشــور منطقه کوه هاى حاتم است 
که دلیل آن بکر بودن و تعداد زیاد درختان بلوط در این 
منطقه است. این کار آنقدر براى ســودجویانى که این 
عمل غیرقانونى را انجام مى دهند سود دارد که افرادى 
به عنوان محافظ کوره ها در این منطقه مستقر شده و به 

کسى اجازه ورود به این کوره ها را نمى دهند، به نحوى 
که سال گذشته یکى از جنگلبانان شهرستان لِنده (آقاى 
خسرو محمدى) از ناحیه بازو مورد اصابت تیر کالش این 

اشرار قرار گرفت.
حاجوى با بیــان اینکه این گروه ها بــه راحتى درختان 
بلوط را قطع کرده و در کوره ها تبدیل به زغال مى کنند، 
مى افزاید: تعداد کوره هاى زغال در این منطقه بســیار 
زیاد است و این گروه ها زغال ها را به استان دیگر قاچاق 

مى کنند.

این فعال محیط زیست با بیان اینکه برخى براى توجیه 
عــدم مقابله با ایــن کوره ها و مالکان ســودجوى آنها 
مى گویند این کوره ها ایجاد اشتغال کرده است، تصریح 
مى کند: به نظر مى رسد این مسئله فراتر از ایجاد اشتغال 
بوده و شبکه وسیعى پشت پرده این ماجرا براى قاچاق 
چوب وجود دارد، اگر این افراد تعدادى فرد محلى بودند 
محافظ مسلح آنجا مستقر نمى شد که یگان منابع طبیعى 
و افرادى که مى خواهند به منطقه کوره ها وارد شوند را با 

سالح تهدید کنند.

در زاگرس چه مى گذرد؟

با دیدن تصاویرى از غذاهاى لزج و چندش آور، ذهنمان 
سراغ برخى از کشورهاى شرق آسیا مى رود؛ کشورهایى 
مانند چین که در بازارهایش از انواع حشــرات و آبزیان 
گرفته تا موش و ســگ و خفاش بــه متقاضیان عرضه 
مى شود و در رستوران هایش مشــترى مى تواند ماهى 
مورد عالقه  خــود را از آکواریم انتخــاب کرده و هنگام 
صرف پیش غذا شــاهد پختن این ماهــى زنده در آب 
جوش باشد یا هشت پا ســفارش بدهد و در حالى که با 

دوســتش گپ مى زند، از قطعه قطعه کــردن و جویدن 
پاهاى جانورى که در بشــقاب به خــود مى پیچد لذت 

ببرد.
اما چند صباحى اســت که اوضاع عوض شده و تغذیه از 
چنین جانورانى دیگر مختص شرق آسیا نیست. در حالى 
که در کشورهاى پیشرفته جاى گوشت، در سبد غذایى 
مردم تنگ تر و تنگ تر مى شود، در برخى دیگر از کشورها 
از جمله کشور خودمان، سنگ بناى «همه چیزخوارى» 

گذاشته شده است.
این روزها آبزیانى مانند هشت پا، ماهى مرکب، کاالمارى 
و خرچنگ که از یک طرف، حرام گوشــت هستند و از 
طرف دیگر جزو گونه هاى در خطر انقراض، به دســت 
سودجویان از خلیج فارس صید شده و به عنوان گوشت 
الکچرى با قیمت هاى گزاف یا به صــورت آنالین به 
فروش مى رسند و یا در فروشگاه ها و رستوران ها عرضه 

مى شوند.
جذب مشــترى براى این آبزیان حرام گوشت و در خطر 
انقراض و ترویج مصرف گوشتشان بر عهده شبکه هاى 
اجتماعى است و کلیپ هایى که بیننده را به چشیدن طعم 

این موجودات ترغیب مى کنند.

رئیس ســتاد انتخابات اســتان تهران جزئیات میزان 
مشــارکت و آراء اســتان تهران در انتخابات ریاســت 

جمهورى را اعالم کرد.
شکرا... حســن بیگى  اظهار کرد: از مجموع 9 میلیون و 
815 هزار و 77نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات 
در استان تهران، 3 میلیون و 346 هزار و 580 رأى اخذ 
شده که معادل مشارکت 34/38 درصد واجدین شرایط 

در استان تهران و درصد مشارکت شهر تهران 26 درصد 
است.

حســن بیگى همچنین در خصوص میــزان آراء باطله 
مأخوذه در اســتان تهران گفت: 398 هزار و 841 رأى 
باطله مأخوذه معادل 11/86درصد آراء اســتان تهران و 
تعداد 13 هزار و 771 رأى معــادل 0/4 درصد آراء باطله 

غیر مأخوذه در استان تهران است.

ســال 91 بود که «پرویز مظلومى» بازیکنى را به تمرین 
استقالل برد و با او قرارداد بست که تعجب همه برانگیخته 

شد.
«حسین علوى مقدم» مدت ها سوژه «عادل فردوسى پور» 

شد و او آنقدر پیگیر نحوه جذب این بازیکن بى کارنامه شد 
که در نهایت رســولى نژاد عضو وقت هیئت مدیره آبى ها 
اعتراف کرد که ایــن بازیکن را با ســفارش یک نماینده 

مجلس، جذب کرده اند!
علوى مقدم که مشهدى ها خوب او را مى شناختند، سابقه 
حتى یک دقیقه بازى در هیچ تیم مشهدى را نداشت و تنها 
15دقیقه با پیراهن «شهید قندى یزد» در جام حذفى مقابل 
یک تیم دسته سومى به میدان رفت، اما موقع پیوستنش 
به استقالل در اظهارنظرى عجیب گفت: «چرا شلوغش 

مى کنید؟ من از پرسپولیس هم پیشنهاد داشتم»! 
او مدتى از زمین فوتبال دور شد تا اینکه سال گذشته «احمد 
ســعادتمند» او را به عنوان مشــاور فرهنگى مدیرعامل 
استقالل منصوب کرد و در آخرین حرکت غیر ورزشى اش 
هم کاندیداى شوراى شهر مشهد شد که با حمایت لیست 
اصولگرایان بــه عنوان نفر دهم، راهــى پارلمان 15نفره 

مشهدى ها شد تا شگفتى  سازى هاى او ادامه دار باشد!

رقابت هشت پاخواران در فضاى مجازى ! 
میزان مشارکت تهرانى ها در انتخابات 

بازیکن جنجالى استقالل راهى شوراى شهر شد
روزنامه «شرق» در گزارشى به گمانه زنى ها درباره کابینه 
ابراهیم رئیســى پرداخته اســت. در گزارش این روزنامه 
نام هایى برده شده که «شرق» معتقد است شانس نشستن 

بر صندلى وزارت یا معاونت اولى را دارا هستند.
■ از علــى نیکــزاد، رئیس ســتاد انتخابات رئیســى تا 
غالمحسین اســماعیلى، رئیس دفتر فعلى رئیسى در قوه 
قضاییه و حتى سعید جلیلى به عنوان گزینه معاون اولى نام 

برده مى شود.
■ در طول دوره تبلیغات انتخاباتى لیست هاى مختلفى از 
کابینه احتمالى در شبکه هاى اجتماعى منتشر شد. ضرغامى 
وزیر ارشاد، فتاح وزیر نیرو، رستم قاسمى وزیر نفت، زاکانى 
معاون پارلمانى، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، ذوالقدر 
وزیر کشور و... دیده مى شد. همچنین لیست دیگرى نیز 
در شبکه هاى اجتماعى دســت به دست مى شد که در آن 

قاضى زاده هاشمى به عنوان وزیر بهداشت نام برده مى شد.
■ احتمال حضور سعید محمد هم در دولت بعدى وجود دارد. 
■ گمانه زنى دیگرى حاکى است که براى تصدى وزارت 
امور خارجه دولت رئیسى، افرادى نظیر سعید جلیلى و على 
باقرى کنى مطرح هســتند؛ باقرى کنى در دوران حضور 
رئیســى در قوه قضاییه، معاون بین الملل او بود و به نظر 

مى رسد در دولت رئیسى نیز وزیر امور خارجه شود.
■ براى وزارت اطالعات نیز نام حجت االسالم والمسلمین 
عبداللهى مطرح است که اکنون رئیس حفاظت اطالعات 

قوه قضاییه است.
■  براى وزارت دفاع، بحث ســردار امیرعلى حاجى زاده، 
فرمانده فعلى نیروى هوافضاى سپاه مطرح است. فرماندهى 
که طى چند ســال اخیر در حوزه کارى خود موفقیت هاى 

قابل توجهى را کسب کرده است.

اولین گمانه زنى ها در باره کابینه رئیسى

انقالب تابستانى سال 1400 در ساعت 8 و 2 دقیقه  امروز 31 
خرداد انجام و فصل تابستان در نیمکره شمالى زمین از جمله 
ایران آغاز مى شود. انقالب تابستانى «طوالنى ترین» روز 
در نیمکره شمالى و کوتاه ترین روز سال در نیمکره جنوبى 
است. در این روز خورشید عمود بر مدار رأس السرطان (مدار 
23/27درجه) مى تابد و خورشید ظهر در آسمان باالترین 
حد اســت یا اگر در نیمکره جنوبى زندگى کنید خورشید 

پایین ترین ارتفاع را دارد.
در این روز، خورشید از ســمت چپ افق طلوع و در سمت 
راست آن غروب مى کند و ممکن است متوجه شوید که اشعه 

خورشید در مکان هاى غیرمعمول خانه شما نفوذ مى کند.
ممکن است روز انقالب تابستانى طوالنى ترین سال باشد، 
اما بدین معنى نیست که خورشید در زودترین ساعت طلوع 

و در دیرترین ساعت غروب مى کند.
اگرچه در انقالب تابســتانى نیمکره شمالى زمین از جمله 
ایران براى بیشترین مدت ســال نور خورشید را دریافت 
مى کند، اما بدین معنى نیست که گرم ترین روز سال است. 
گرم ترین روز سال تحت تأثیر جابه جایى توده هاى هوا و 
تأخیر در گرم شدن دریا نســبت به خشکى و عوامل جوى 

دیگر متغیر است.
از آنجا که خورشید در این روز در باالترین موقعیت خود در 
آسمان قرار دارد، متوجه خواهید شد که سایه شما در ظهر 

کوتاه ترین سایه را دارد.
در تقویم ایرانیان نخستین روز تیر، نخستین روز تابستان 
است، ولى واقعیت این است که شروع تابستان در سال هاى 

مختلف از بامداد 31 خرداد تا بامداد یکم تیر متغیر است.

فصل تابستان در ایران از امروز آغاز مى شود 
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گزارش عملکرد صندوق 
پس انداز کارکنان مخابرات 

 گزارش عملکـرد مالـى صندوق پـس انـداز کارکنان 
مخابرات منطقه اصفهان توسط مسـئولین مربوطه در 
این مجموعه ارائه شد. در جلسه اى که به این منظور در 
سالن جلسات ساختمان سـتاد این مجموعه به صورت 
ویدئو کنفرانس برگزار شد؛ رضا سعادت نیا معاون مالى و 
پشتیبانى، مجید رجاء مدیر فناورى اطالعات مخابرات 
منطقه اصفهان و عبدالعلى بردبار از مسئولین سابق مالى 
به ارائه گزارش مالى، نحوه محاسبه حق السهم اعضا از 
سال 1377 تا 1398 و پاسخ به شـبهات مطرح شده در 

این زمینه پرداختند.

درخشش شرکت پاالیش نفت 
شـرکت پاالیش نفت اصفهان در 12 ماهـه منتهى به 
اسفند 99 براى هر سهم 1288 ریال سود محقق کرد که 
به نسبت دوره قبل رشد 243 درصدى داشته است. سود 
ناخالص در این دوره با 37 درصد رشد به 7472 میلیارد 

تومان و سود خالص به 9787 میلیارد تومان رسید.

بولتن خبرى آبفا 
منتشر مى شود

رئیس ارتباط با رسـانه آبفاى اسـتان اصفهان از تهیه 
بولتن خبرى روزانه شرکت با استفاده از نرم افزار نیوز 
هاب خبر داد. مهسـا آسـتانه هدف از انجام این کار را 
رصد دقیق و منظـم خبرهاى آبفاى اسـتان اصفهان 
به صورت روزانه عنـوان کرد و افـزود: روابط عمومى 
نوین باید از همه فناورى هاى جدید در جهت ارتقاى 
خود اسـتفاده کنـد. وى گفت: بـا اسـتفاده از این نرم 
افزار، همه خبرهاى روزانه شـرکت که در روزنامه ها، 
خبرگزارى ها و پایگاه هاى خبرى منتشـر مى شـود، 
قابل رصـد بـوده و مـى توانـد از طریق شـبکه هاى 

ارتباطى در اختیار همکاران قرار گیرد.

نقش رسانه 
براى گذر از بحران

نخسـتین نشسـت خبرى مدیران آبفاى مناطق استان 
اصفهان بصورت مشترك با حضور مدیر روابط عمومى 
آبفاى استان در محل سالن جلسـات آبفا منطقه نجف 
آباد برگزار شد. در این نشست خبرى که جمعى از فعاالن 
رسـانه اى مکتوب و فضاى مجازى شهرستان حضور 
داشتند، مهرداد خورسـندى مدیر روابط عمومى آبفاى 
اسـتان طى سـخنانى با تبیین اهـداف روابـط عمومى 
شرکت در راستاى فرهنگ سـازى براى گذر از بحران 
کم آبى تابسـتان با همکارى اصحاب رسانه، بر اهمیت 

نقش برجسته رسانه در این زمینه تاکید کرد.

انتصاب مدیرکل زندان ها
علیرضا بابایى با حکم حاج محمدى رئیس سـازمان 
زندان هـا بـه عنـوان مدیـرکل زندان هـا و اقدامات 
تأمینى و تربیتى استان اصفهان مدیرکل زندان هاى 
اسـتان اصفهان شـد. بابایى پیـش از ایـن مدیرکل 
زندان هاى خوزسـتان بود و در جایگاه روابط عمومى 
سـازمان زندان ها و معاونت ادارى مالى این سازمان 
نیز منصوب شده بود. بر این اساس محمود ضیایى فرد 
مدیـرکل سـابق زندان هاى اسـتان اصفهـان نیز به 
عنوان معاون ادارى مالى این سـازمان منصوب شده 

است.

خط 2 مترو تا پایان 
دوره ششم تکمیل شود

علیرضا نصراصفهانى، رئیس شـوراى اسالمى شهر 
اصفهان دیروز  (یکشنبه) در یکصد و هفتاد و پنجمین 
جلسه علنى شوراى اسـالمى شـهر اصفهان با بیان 
اینکه خط دوم مترو اصفهان به سـرعت در حال اجرا 
بوده و این روند باید ادامه یابد، گفت: هشت سال براى 
تکمیل خط دو مترو زمان مقرر شده که در چهار سال 
گذشـته این روند طبق برنامه پیش رفـت و امیدوارم 
در پایان دوره ششـم مدیریت شـهرى خط دوم مترو 

تکمیل شود.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت روند واکسیناسیون در استان اصفهان، 
اظهار کرد: هنوز اطالعى در خصــوص محموله جدید 
واکسن و سهم استان اصفهان در دسترس نیست، براى 
دوز دوم، واکسن وجود دارد و از این بابت نگرانى نداریم.

آرش نجیمى در خصوص واکسیناسیون گروه سنى 65 
سال به باال در اصفهان، تصریح کرد: به محض دریافت 
محموله جدید برنامه واکسیناسیون گروه سنى 65 سال 
به باال فراخوان خواهند شد، دوز دوم اسپوتنیک وى در 
دسترس است و دوز دوم سایر واکسن ها نیز تا آخر هفته 
جارى در دسترس است و روند واکسیناسیون با رسیدن 

محموله جدید به دانشگاه علوم پزشکى سرعت خواهد 
گرفت.

 وى ادامه داد: تست هاى مثبت در استان اصفهان حدود 
20 تا 25 درصد و ثابت مانده اســت، تعداد بسترى هاى 
روزانه نیز حدود 800 بیمار در روز اســت که این آمار نیز 

ثابت مانده و روند کاهشى آمار را شاهد نیستیم.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص 
شروع موج پنجم در اســتان اصفهان، خاطرنشان کرد: 
هشدار در خصوص موج پنجم به این دلیل است که آمار 
بیماران کرونا ویروس ثابت شــده و تغییرى در آن دیده 

نمى شود و این موضوع نگران کننده است.

دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان اصفهان گفت: 
تا پایان هفته جارى زمان دقیق بازگشایى زاینده رود اعالم 

خواهد شد.
اسفندیار امینى اظهار کرد: حجم آبى به میزان 250 میلیون 
متر مکعب براى مصرف کشــاورزان غرب و شرق در نظر 
گرفته شده اســت که با وجود برداشــت هاى باالدستى و 
نبود نظــارت کافى بر این اقــدام و وجود موانع بســیار در 
بستر رودخانه، کشــاورزان نگران آن بوده اند که در صورت 
رهاســازى آب، بخش عمده اى از آن در طول مسیر هدر 
برود؛ زیرا موانعى سنگى در برخى از قسمت هاى باال دستى 
زاینده رود به وجود آمده و براى جارى شدن آب باید اقداماتى 

انجام مى گرفت. دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزى استان 
اصفهان یادآور شــد: البته آبى هم که قرار است براى رفع 
تکلیف در راستاى کشت کشاورزان شرق و غرب رهاسازى 
شود به هیچ وجه کفاف کشت را نمى دهد. شاید براى آبیارى 
درختان، کشت هاى ریشه اى و مصرف کشاورزانى که داراى 

استخر و یا چاه هستند تا حدودى فایده بخش باشد.
وى در رابطه با میــزان روزهاى جارى بــودن زاینده رود 
خاطرنشــان کرد: براى پاســخ به این ســوال الزم است 
آب به مدت یک هفته تا 10 روز رها باشــد تا رفتار طبیعى 
رودخانه مشاهده شود و سپس مى توان راجع به این موضوع 

تصمیم گیرى نمود.

زمان دقیق بازگشایى 
زاینده رود 

محموله جدید واکسن هنوز به 
اصفهان نرسیده است

آتش سوزى در یکى از شــعب بانک ملى در خیابان حکیم نظامى 
اصفهان صبح روز یک شنبه به مصدوم شدن پنج تن منجر شد.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى اســتان اصفهان گفت: این 
حادثه ســاعت 9 و 14 دقیقه رخ داد و پس از اعــالم به اورژانس 

پیش بیمارستانى دو واحد آمبوالنس به محل اعزام شدند.
غفور راستین با اشاره به مصدومیت دو مرد و سه زن در این حادثه 
افزود: یک کارمند و یک مراجعه کننده دچار ســوختگى و سه فرد 
دیگر دچار مشکالت تنفسى ناشى از دودگرفتگى و روحى، عصبى 
شدند. وى بیان کرد: این مصدومان به بیمارستان هاى شریعتى و 

سوانح امام موسى کاظم(ع) منتقل شدند. 
در همین حال فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى با اشاره به اینکه این حادثه ساعت 9 و 11 
دقیقه به این مرکز اطالع داده شد گفت: ماموران آتش نشانى از دو 
ایستگاه 1 و 3 به محل اعزام شدند، اما قبل از اینکه نیرو هاى آتش 

نشانى به محل برسند، عوامل بانک حریق را خاموش کرده بودند.
علت وقوع این آتش سوزى در دست بررسى است.

26 بهمن سال گذشته نیز وقوع آتش سوزى ساختمان سرپرستى 
بانک ملت در خیابان شــیخ صدوق اصفهان سه نفر مصدوم برجا 

گذاشت.

آتش سوزى در یکى از شعب 
بانک ملى در اصفهان 

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان از مراجعه 395 مصدوم 
حوادث کار به مراکز پزشــکى قانونى اســتان در دو ماهه ابتدایى 

امسال خبر داد.
على سلیمانپور اظهار کرد: در دو ماهه ابتدایى سال جارى 21 نفر در 
حوداث ناشى از کار جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
سلیمانپور با اشــاره به اینکه تلفات حوادث کار در دو ماهه ابتدایى 
سال قبل 12 نفر و همگى مرد بودند، افزود: کل تلفات حوادث کار 

در این مدت 21 نفر و همگى مرد بودند.
وى سقوط از بلندى را داراى بیشترین سهم در آمار تلفات حوادث 
کار دانســت و گفت: نزدیک به نیمى از تلفات حوادث کار به دلیل 
سقوط از بلندى است، به طورى که در دو ماهه ابتدایى امسال نیز 
12 نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندى جان خود را از 

دست داده اند که 57 درصد کل تلفات را در بر مى گیرد.
مدیرکل پزشــکى قانونى استان افزود: پس از ســقوط از بلندى، 
اصابت جسم سخت با 6 فوتى، 28 درصد از کل تلفات حوادث کار 
را به خود اختصاص داده و در رتبه دوم دالیل مرگ در حوادث کار 

قرار دارد.
ســلیمانپور از افزایش 24/2 درصدى مراجعه مصدومان حوادث 
کار به مراکز پزشکى قانونى اســتان در دو ماهه امسال خبر داد و 
خاطرنشــان کرد: در این مدت 395 مصدوم حوادث کار به مراکز 
پزشکى قانونى مراجعه کردند که 36 نفر آنان زن و 359 نفر آنان 

مرد بودند.

نیمى از تلفات حوادث کار به 
دلیل سقوط از بلندى است

ساکنان چند محله در شهرستان نجف آباد نزدیک به یک هفته است 
که با کمبود شدید آب و قطع مکرر آن مواجه هستند، به طورى که 

حتى در تانک هاى آنان نیز آبى وجود ندارد. 
مجتبى راعى، فرماندار نجف آباد به ایسنا گفت: مشکل کمبود آب 
و محدود بودن منابع آبى در فصل تابســتان در همه نقاط استان 
اصفهان وجــود دارد و میزان مصرف آب اســتان 15 متر مکعب 
در ثانیه اســت، در حالى که ظرفیت انتقال آب از تصفیه خانه بابا 

شیخعلى 11 متر مکعب در ثانیه بیشتر نیست.
وى با بیان اینکــه در نجف آباد نیاز به اصالح شــبکه وجود دارد، 
افزود: تا زمانى که اصالح شبکه آبرسانى انجام نشود فشار آب در 
محله هاى مختلف نجف آباد یکسان نخواهد بود. به همین دلیل با 
مطالعات دقیقى که انجام داده ایم اصالح شبکه آغاز شده و تا کنون 
اصالح شــبکه برخى نقاط انجام شده است. اصالح شبکه منطقه 
شهیدان غربى از روز 29 خرداد آغاز شــده که باید در این منطقه 

1000 متر لوله گذارى انجام شود تا فشار آب مطلوب شود.
فرماندار نجف آباد تصریح کرد: علت اصلى افت فشار آب و مشکل 
کم آبى در برخى محالت نجف آباد کمبود منابع آب اســت و این 
صحبت که چند محله پنج روز آب نداشــته اند صحت ندارد و تنها 
افت فشار آب در این محالت داشته ایم و هر زمانى هم که آب قطع 

شد با تانکر به این محالت آبرسانى انجام مى شد.
راعى ادامه داد: با رایزنى هایى که با مسئوالن استانى داشتیم به دلیل 
مشکالت شبکه اى به سهمیه آب نجف آباد اضافه شد و هم اکنون 
هیچ مشکلى براى محالت نجف آباد از نظر کمبود آب نداریم، اما 

عملیات اصالح شبکه در حال انجام است. 

دست و پنجه نرم کردن 
نجف آباد با بحران آب

ریزش یک حلقه چاه در زیرزمین یک باب منزل در 
حال بازســازى در اصفهان به کشته شدن 2 کارگر 

منجر شد.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 

شهردارى اصفهان گفت: این حادثه ساعت 17 و 44 
دقیقه روز شنبه رخ داد و نیروهاى امداد و نجات از 10 
ایستگاه  محل اعزام شدند و در مجموع این عملیات 

نجات تا ساعت 2 و 6 دقیقه بامداد امروز ادامه داشت.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره بــه اینکه احتمال 
محبوس شدن 2 کارگر در زیر آوار مطرح شد افزود: 
در ســاعت 22 و 23 دقیقه پیکر بى جــان فرد اول 
در عمق چهار مترى کشف 
شــد. وى تصریح کرد: این 
مرد حــدود 55 ســاله بود 
که با تالش چهار ســاعته 
آتش نشانان از چاه خارج شد.

ســازمان  ســخنگوى 
آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه تالش بــراى خارج 
کردن کارگر دیگر همچنان 
ادامــه یافت بیــان کرد: در 
ســاعت 2 و 6 دقیقه بامداد نیز پس از هفت ساعت 
تالش نفس گیر پیکر بى جان فرد دوم که فوت کرده 

بود از چاه خارج شد.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: براى 46 
نفر در زمینه انتخابات 28 خرداد تشکیل پرونده شده 

است که عمدتاً بحث خرید و فروش رأى مطرح بود.
محمدرضا حبیبى صبح یکشــنبه در نشست خبرى با 
خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد 
اظهار داشت: از یک ماه گذشته برنامه ریزى هایى خوبى 
انجام شــد، هر چند از بیرون برنامه ریزى هاى زیادى 
براى ایجاد اختالل در انتخابات داشتند و همه اقدامات 
خنثى شــد. وى گفت: موارد زیادى را در سطح استان 
اصفهان داشتیم که قصد خرابکارى داشتند که به موقع 
از سوى دستگاه هاى اطالعاتى شناسایى شدند، برخى 

از آنها دستگیر و برخى با تذکر رو به رو شدند.
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان در ادامه با 
بیان اینکه در دادگاه هاى حقوقــى حداکثر 120 و در 
دادگاه هاى کیفرى حداکثر 150 پرونده باید توسط یک 
قاضى بررسى شود، اضافه کرد: این در حالى است که 
در استان اصفهان براى هر قاضى بیش از 200 پرونده 

بررسى مى شود.
حبیبى در خصوص پرونده کثیرالشــاکى صدرا نفت 
پارسیان اظهار داشت: این پرونده بیش از 1600 شاکى 
داشت، متهم این پرونده بیش از 40 میلیارد تومان پول 
مردم را براى ایجاد بنگاه تولیدى در اختیار گرفته بود، 
که به دلیل پرداخت سود باال با کمبود مواجه شد، براى 
متهم این پرونده 20 سال حبس صادر شد و اموال این 
متهم توســط دولت جمع آورى مى شود ضمن اینکه 
مقرر شد قبل از توقیف اموال خسارات شاکیان پرونده 

پرداخت شود.
وى با اشاره به مختومه شــدن پرونده قتل ورزشکار 
اصفهانى توسط ســالح گرم نیز گفت: دادگاه انقالب 
حکمى با عنوان محاربه براى این افراد صادر کرد، یک 
ماه است که رأى صادر شده، متهمان اعتراض کردند 
و این رأى در دیوان عالى کشور در دست بررسى است.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان با اشاره به 
10 عنوان اول اتهامات اســتان اصفهان ابراز داشت: 
بیشترین عناوین مجرمانه استان اصفهان سرقت هاى 
خرد، توهین به اشخاص عادى، ضرب و جرح عمدى 
و ایراد صدمه بدنى غیر عمدى ناشى از تصادفات چهار 

جرم اول در استان اصفهان است.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به آمار 
مرخصى زندانیان گفت: بیش از 69 هزار مرخصى به 

زندانیان داده شد که بى سابقه بوده است.
وى در خصوص تخلفات انتخاباتى در استان اصفهان 

ابراز داشت: در این زمینه تخلف تأثیرگذارى نداشتیم و 
تنها به دلیل برگزارى انتخابات الکترونیک در سراسر 
کشور تأخیر در زمان برگزارى داشتیم که این امر نیز 
سراســرى بود. حبیبى گفت: بــراى 46 نفر در زمینه 
انتخابات 28 خرداد تشکیل پرونده شده است که عمدتًا 

بحث خرید و فروش رأى مطرح بود.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان در خصوص 
توسعه صنایع در شهرك صنعتى محمود آباد نیز اضافه 
کرد: ما مخالف توسعه شهرك و راه اندازى واحدهاى 

آالینده هستیم.
حبیبى با بیان اینکه دســتگاه قضائــى در برخورد با 
متخلفان هیچ تعارفى با کسى ندارد، گفت: در این زمینه 
در سال گذشته فعالیت 6 قاضى تعلیق شده است و این 

امر بیانگر اجراى مر قانون است.
■■■

على اصفهانى، دادستان اصفهان هم در این نشست با 
بیان اینکه راه اندازى مسیرهاى دوچرخه در اصفهان 
بدون کارشناسى بوده است، ادامه داد: اصل کار درست 
اســت اما با توجه به کم عرض بودن خیابان ها باید در 

این زمینه بازنگرى ایجاد شود.

اصفهانى در خصوص رفتار یکى از فرزندان شهید در 
اصفهان که جوسازى هایى با شــعار شفافیت را دارد، 
ابراز داشت: براى این فرد چندین پرونده تشکیل شده، 
یک مورد تبرئه شــده و یک مورد در جریان رسیدگى 
اســت. وى ادامه داد: بارها به این فرد تذکر داده شده 
است، فرزند شهید است و حرمت او را نگه داشته ایم، 
رعایت حرمت و ادب را کردیم اما انتظار این است که 
اصحاب رسانه با روش هایى که دارند با این فرد برخورد 
کنند و رویه این فرد را که هتک حرمت افراد اســت را 

از بین ببرند.
وى در خصوص پرونده هاى حوزه میراث فرهنگى و 
صیانت از آثار تاریخى اصفهان ابراز داشــت: الزام به 
ابالغ حریم تاریخى و میراثى در زمینه ارتفاع ســازى 
وساخت و ســاز در این زمینه انجام شده است، هتل 
چهارباغ را در این زمینه دســتور توقف دادیم و اعالم 
کردیم این پروژه باید بر اساس ضوابط میراث فرهنگى 

بهره بردارى شود.
دادستان اصفهان در خصوص حوادث آبان 98 نیز ابراز 
داشت: متأسفانه اتفاقات نامناسبى در این ایام پیش آمد، 
معترضان واقعى اتوبوس آتش نمى زنند، بانک را خراب 

نمى کنند بلکه معاندان ایــن کار را انجام مى دهند و با 
این افراد به صورت ویژه برخورد شد، برخى شهید تلقى 
شــدند و برخى دیه دریافت کردند اما نمى توانیم آمار 
مرگ و میر را اعالم کنیم و چنانچه در سطح کشورى 

صالح بدانند اعالم خواهیم کرد.
وى در خصوص آخرین وضعیت پرونده قاچاق سوخت 
در منطقه مهردشت ابراز داشت: این پرونده در مرحله 

رسیدگى است و به زودى به دادگاه ارسال خواهد شد.
اصفهانى در خصوص تشــکیل پرونده براى معاونان 
راه و شهرسازى سابق استان اصفهان ابراز داشت: این 
پرونده مربوط به پروژه گل نرگس اســت، بازپرس در 
حال بررسى است، برخى از افراد با وثیقه آزاد هستند و 

پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است.
وى در پاسخ به ســوالى در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده فردى که ادعا مى کرد امام زمان (عج) اســت، 
گفت: این فرد با قرار بازداشــت موقت دســتگیر و به 
زندان منتقل شــد، اختالالت روانى و سابقه بسترى 
در بیمارستان مدرس را دارد اما در نهایت منتظر اعالم 
نتایج پزشکى قانونى هستیم تا حکم نهایى در خصوص 

این فرد صادر شود.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان خبر داد؛

تشکیل پرونده تخلف انتخاباتى براى 46 نفر

معاون پشتیبانى و توسعه بیمارســتان الزهرا(س) 
اصفهان گفت: پذیرش بیماران مبتال به کووید 19 
در این مرکز درمانى با توجه به فروکش کردن موج 
چهارم کرونا، متوقف شد و ارائه خدمات درمانگاهى 
و پاراکلینیکى از اول تیــر به وضعیت عادى خود باز 

مى گردد.
کریم سهرابى افزود: مرکز آموزشى و درمانى الزهرا 
(س) اصفهان به عنوان بیمارســتان مرجع در موج 
چهارم کرونا،  پذیرش بیماران کرونایى را به عهده 
گرفت و روزانه به حدود 200 بیمار ســرپایى کرونا 

خدمت رسانى مى کرد.
وى با بیان اینکه به طور میانگیــن در موج چهارم 
کرونا هر روز حدود 500 تا 600 بیمار داراى عالئم 
کرونا در بیمارســتان الزهرا(س) بســترى بودند، 
اظهار داشت: ضریب اِشغال تخت هاى بیمارستان 
الزهرا(س) در ماه هاى فروردین و اردیبهشت حدود 

75 درصد بود.
سهرابى با اشاره به اینکه از اواسط فروردین تا اواسط 
خرداد امسال در این بیمارســتان به حدود 12 هزار 
بیمار سرپایى کرونا خدمت رسانى شد، خاطرنشان 
کرد: با توجه به شانزدهمین دستورالعمل بیمارستانى 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان این 
مرکز درمانى اجازه پذیــرش بیماران کرونایى را در 
زمان حاضر ندارد و این کار به عهده تعداد دیگرى از 

مراکز درمانى اصفهان واگذار شد.
وى اضافه کرد: با توجه به اینکــه ما زمانى را براى 
گذرانــدن و اتمــام دوره درمان بیماران بســترى 
در بیمارســتان نیاز داشتیم، مقرر شــد بیمارستان 
الزهرا(س) از اول تیر امسال با همه توان خود به روال 
عادى خدمت رسانى خود در همه بخش ها برگردد و 
درمانگاه ها به شکل کامل بازگشایى شوند تا همه 

بیماران سرپایى را پوشش دهند.

توقف پذیرش بیماران کرونایىریزش چاه در اصفهان 2 کشته برجاگذاشت
 در بیمارستان الزهرا (س)

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى فرماندهى انتظامى 
استان حین گشت زنى در سطح شهر با اتوبوسى که 
الستیک آن داراى ترکیدگى بود مواجه و به منظور 
پیشگیرى از بروز حادثه براى مسافران در یک اقدام 

به موقع آن را متوقف کرد. 
ســرهنگ  محمدرضا محمدى حین گشت زنى در 
سطح شهر با یک دســتگاه اتوبوس شرکت واحد 
که الستیک جلوى آن داراى ترکیدگى بود مواجه و 

بالفاصله به منظور جلوگیرى از بروز حادثه خطرناك 
براى مسافران در یک اقدام به موقع نسبت به متوقف 

کردن آن اقدام کرد.
وى در ادامه ضمــن برخورد هاى قانونــى و ارائه 
تذکرات الزم به راننده خودرو از او خواســت هرچه 
سریع تر نسبت به تعویض الستیک خودروى خود 
اقدام کند چون در غیر این صورت اجازه تردد به آن 

در سطح شهر داده نخواهد شد.

برخورد به موقع  پلیس با راننده اتوبوس خطرساز 
مدیر موزه  هنرهاى معاصر اصفهان خبر داد که مرمت 
این موزه، با اختصاص مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون 
تومان آغاز شده و تا شش ماه بعد نیز ادامه خواهد داشت.
مهدى تمیزى گفــت: از 27 خردادمــاه، پیمانکاران 
سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان پروژه  

مرمت را آغاز کرده اند.
مدیر موزه  هنرهاى معاصر اصفهان خاطرنشان کرد: 
بخشى که مرمت آن در اولویت قرار دارد، ساختمان ضلع 

شمالى موزه است که نشست بسیار خطرناکى داشته و 
ناکش هایى هم براى کل بنا باید در نظر گرفته شود.

 تمیزى، در پاسخ به این سئوال که فعالیت موزه در زمان 
مرمت به چه شــکل خواهد بود؟ اظهار کرد: در شش 
ماهى که براى مرمت موزه  هنرهــاى معاصر در نظر 
گرفته شده، نمایشــگاه نخواهیم داشت، اما چند خرده 
برنامه داریم که آن را در سالن ها اجرا مى کنیم؛ ازجمله 

رونمایى از کتاب «هنر معاصر».

آغاز مرمت موزه هنرهاى معاصر
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آخرین قسمت از سریال «زیرخاکى 2» به کارگردانى 
جلیل سامان به گونه اى به پایان رسید که به نظر مى 
رسد تلویزیون از هم اینک براى ساخت سرى جدید 

این سریال هم تصمیم گرفته است.
شــنبهـ  29 خرداد ماهـ  آخرین قســمت از سریال 
«زیرخاکى» که به دلیل برگزارى انتخابات چند روز 

به تأخیر افتاده بود، روى آنتن رفت.
این قسمت که با بازگشت فریبرز باغبیشهـ  شخصیت 
اصلى ســریالـ  به صحنه هاى جنگى همراه بود، در 
اغلب پالن ها، هومن برق نورد و پژمان جمشیدى را 

به عنوان بازیگران اصلى به خود مى دید.
ســکانس پایانى ســریال «زیر خاکى 2» نیز با اسیر 
شدن جمشیدى و برق نورد توســط نیروهاى بعثى 
عراق همراه بود و نحوه به پایان رسیدن این سکانس 
گویاى تصمیم تلویزیون و ســازندگان براى ساخت 

سرى جدید بود.
فصل اول «زیرخاکى» ماه رمضان ســال 99 روى 
آنتن شبکه یک سیما رفت و طبق آمار رسمى سازمان 
صداوســیما توانســت عنوان پربیننده ترین سریال 

رمضانى را از آن خود کند.
این سریال روایتگر بلندپروازى هاى مردى جاه طلب 
و ســر به هوا به نام فریبرز (فرى خاکى) اســت که 
مى خواهد با پیدا کردن گنج، یک شبه ره صدساله را 
برود. در فصل اول فریبرز به واسطه برادرش که یکى از 
افسران انقالبى نیروى هوایى است، درگیر ماجراهایى 
مى شود که به موازات تالشش براى یافتن گنج، او را 

ناخواسته وارد مبارزات انقالبى مى کند.
این ماجراها پس از پیروزى انقالب نیز ادامه پیدا مى 
کند تا اینکه شرایطى رقم مى خورد که او را ناگزیر به 
خروج از کشــور مى کند. این تصمیم او با آغاز جنگ 
تحمیلى همزمان مى شود و فصل دوم در ادامه قصه 
فصل اول و در ســال 1359 رقم خــورد و به جنگ 
تحمیلى پیوند داده شد. در این فصل هومن برق نورد 
جاى هادى حجازى فر را گرفت و ســتاره پســیانى، 
گیتى قاسمى و نسرین نصرتى هم از بازیگران جدید 

زیرخاکى  بودند. 
اما به نظر مى رسد فصل سوم از سریال «زیرخاکى»، 
داســتان هاى فریبرز باغبیشــه در اردوگاه اسراى 
جنگى و اشــتباه گرفتن او با یکى از فرماندهان ارشد 

را دنبال کند.
همچنیــن در صورت ادامه یافتــن همکارى هومن 
برق نورد با فصل ســوم از این پروژه، مى توان پس 
از «تشکر و برق نورد» و «درخشانى و جمشیدى»، 
«جمشــیدى و برق نورد» را زوج جدید پروژه هاى 

کمدى دانست.
تمرکز روى ریتم داستان

حسن حسندوســت تدوینگر باتجربه سینماى ایران 

که پیــش از این در ســریال «نفس» نیــز با جلیل 
سامان همکارى داشــت، تدوین فصل دوم سریال 
«زیرخاکــى» را نیز به کوله بار تجــارب خود در این 

حوزه اضافه کرد. 
او درباره ســریال زیر خاکى مى گوید: آقاى سامان 
بیشتر در این سریال، روى داستان تمرکز کرده بود. 
این که قصه فیلم، خوب تعریف شود؛ ریتم تندى داشته 
باشد و تماشاگر از جلوى تلویزیون بلند نشود و داستان 
را پیگیرى کند مهم بــود. از همان ابتداى کار هم به 
من پیشــنهاد کرد که ریتم کار تند و مناسب باشد. او 
عالقه اى به اســتفاده از پالن هاى طوالنى و گرفتن 
نماى باز و کش دار نداشــت چیزى که متأسفانه در 
ســریال هاى تلویزیون زیاد دیده مى شود، همچنین 
آقاى ســامان عالوه  بر تمرکز روى کاراکترها، سعى 
کرده است که از تکنیک هاى تدوین هم استفاده کند و 
ریتم تند و پالن هاى زیادى داشته  باشد تا سریال کند 

و کسالت آور نباشد.
او  همــکارى در ســریال «زیرخاکــى» را خوب و 
لذت بخش دانســت و افزود: به خاطر ماهیت طنز این 
سریال، فضاى شاد و روحیه بخشى بر اتاق تدوین حاکم 
بود، آن هم پس از مدتــى که به خاطر محدودیت هاى 
ناشــى از کرونا و قرنطینه روحیه همــه به هم ریخته 
بود. طنز موجــود در «زیرخاکى» باعث شــد روحیه 
بگیریم و بهتر کار کنیم، این کار نه تنها براى بازیگران 
و کارگــردان بلکه بــراى کل گــروه، روحیه بخش 

بود. 

«زیرخاکى 3» ساخته مى شود؟

همزمــان با پخش آخرین قســمت از ســریال 
«زیرخاکــى 2» زمان روى آنتن رفتن ســریال 

«دودکش 2» هم اعالم شد.
بر اساس زیرنویسى که همزمان با پخش آخرین 
قسمت از سریال «زیرخاکى 2» روى آنتن رفت، 
زمان پخش «دودکش 2» شنبهـ  پنجم تیر ماه 

ـ اعالم شد.
تصویربردارى سریال تلویزیونى «دودکش 2» به 
کارگردانى برزو نیک نژاد و تهیه کنندگى زینب 
تقوایى که از مدتى قبل در تهران آغاز شده بود، 

همچنان ادامه دارد.
هومن برق نورد، بهنام تشکر، امیرحسین رستمى، 
ســیما تیرانداز و نگار عابدى از جمله بازیگران 

«دودکش 2» هستند.
در خالصه داستان ســریال آمده است: «خانواده 

فیروز مشــتاق که بى قیــف و قپى به ســفرى 
رفته اند، در راه بازگشت به تهران با دخترى همسفر 
مى شوند که از نظر بهروز، «نیمه گمشده» قلمداد 
مى شود و به ضرس قاطع، شروعى براى فرو رفتن 

خانواده در آمپاس است!
بماند که با آنچــه از نصرت و شــرایط جدیدش 
مشــهود بــه نظر مــى رســد، بســتر قمپزش 
گسترده تر از قبل شده است و با عقبه اى که از آنان 
سراغ داریم، ماجراهایى آغاز مى شوند که بى هیچ 
شــائبه اى در زندگى همه و بویژه کسانى که پا به 

قالیشویى مى گذارند، تاثیرگذار هستند!». 
نخســتین فصل این ســریال بــه کارگردانى 
محمدحســین لطیفى و تهیــه کنندگى زینب 
تقوایى در مــاه رمضان ســال 1392 روى آنتن 

شبکه یک رفت.

فیلم «مســیر معکــوس» به تهیــه کنندگى و 
کارگردانى ابوالفضل جلیلى و از محصوالت بنیاد 
سینمایى فارابى، موفق به کسب 2 جایزه بهترین 
کارگردانى و بهترین بازیگر نقش اول مرد (پویان 
شکرى) در بخش اصلى رقابتى بیست و چهارمین 

دوره جشنواره بین المللى فیلم شانگهاى شد.
«مسیر معکوس» به مسائل مربوط به نوجوانان 
و چالش هاى آنها در مســیر ســاخت یک فیلم 

مى پردازد.

پویان شــکرى، مهدیار اصغرى، مسعود ناجى، 
محمدحسین پاکدامن، فائزه یوسفى، عباس تقى 
آبادى، فهیمه مومنى، سام حسنى پامسارى، هلیا 
حسن زاده، حســین محروقى، کوروش خزائى، 
میالد نوابــى … بازیگران این فیلم ســینمایى 

هستند.
جشنواره شانگهاى چین در تاریخ 11 تا 20 ژوئن 
2021 میالدى برابر با 21 تــا 30 خرداد 1400 

برگزار شد.

پیش تولیــد فصل چهارم مجموعــه تلویزیونى 
«نون. خ 4» اواخر مرداد ماه آغاز خواهد شــد و 

سریال در شهریورماه کلید مى خورد.
طبــق برنامه ریزى هــاى انجام شــده، فصل 
چهارم مجموعه تلویزیونى «نون خ 4» بناســت 
براى نوروز 1401 ساخته شــود. در حال حاضر 
نویسندگان مشــغول نگارش قصه هاى فصل 
جدید هســتند که گفته مى شــود در دل خود به 
ماجراها و اتفاقات روز جامعه هم پرداخته و در آن 

گنجانده شده است.
هنــوز مشــخص نیســت تصویربــردارى در 
کرمانشــاه و کردســتان صورت خواهد گرفت 

یا در لوکیشــینى که حوالى تهران ساخته شده 
است. 

ســعید آقاخانى، على صادقى، شــقایق دهقان، 
سیروس میمنت، سیدعلى صالحى، پاشا جمالى، 
یدا... شــادمانى، ندا قاسمى، نســرین مرادى، 
هدیه بازوند، شیدا یوسفى، صهبا شرافتى، هدى 
استوارى، آتنا مهیارى، کاظم نوربخش، ماشاا... 
وروایى، سیروس ســپهرى، یوسف کرمى، رضا 
رشیدى، سیدحسین موسوى، سیروس حسینى فر، 
على اخوان، افشــین ملکى، نارین ایوبى، شقایق 
فتاحــى، مرتضى رســتمى بازیگران ســریال 

«نون. خ» هستند.

براى انتخابات هم مى توان سریال ساختتاریخ پخش «دودکش» جدید مشخص شد
مهران رجبى:

«مسیر معکوس» 
از جشنواره شانگهاى 2 جایزه گرفت

«نون. خ 4» شهریور کلید مى خورد

مهران رجبى به ژانر کمدى عالقــه خاصى دارد و ایفاى 
نقش هاى طنز را ترجیح مى دهد؛ او که در ســریال طنز 
انتخاباتى «غیرعلنى» بازى کرده است، مى گوید: مى  توان 
براى مناسبت هاى سیاسى هم سریال ساخت؛ مثل همین 
انتخابات ریاســت جمهورى یا مجلس که ظرفیت هاى 

زیادى براى قصه گویى در آنها وجود دارد.
مهران رجبى درباره حضور در چندین نقش طنز تلویزیونى 
و عالقه اش به این ژانر عنــوان کرد: خودم به ژانر کمدى 
عالقه خاصى دارم و نقش  هاى طنز را ترجیح مى دهم. به 
نظرم با نقش  هاى طنز عالوه بر سرگرم کردن مخاطب 
مى توان حرف  هاى جدى زد و مخاطب را به فکر واداشت. 
هرچند نقش  هــاى جدى خوب را هم دوســت دارم و در 

کارنامه بازیگرى ام این نقش ها زیاد دیده مى شود.
رجبى در مینى سریال «غیرعلنى» به کارگردانى مهرداد 
خوشبخت هم  ایفاگر شخصیت طناز موسى، رئیس ستاد 
انتخاباتى یک جوان عاشــق پیشه اســت. مینى سریال 
«غیرعلنى» بــه کارگردانى مهرداد خوشــبخت و تهیه 
کنندگى رضا جودى براى اولین بار در ســال 1394 روى 
آنتن شبکه دو سیما رفت.  این ســریال که در شب هاى 

منتهى به 28 خرداد و انتخابات ریاست جمهورى به روى 
آنتن شــبکه آى فیلم رفت، روایتگر رقابت انتخاباتى سه 

جوان است یکى از آنها عشق به یک دختر را در دل 
دارد و پیروزى خود در انتخابات را به منزله 

اثبات قابلیت  هایش به خانواده دختر مورد 
عالقه اش مى دانــد. برزو ارجمند، بهاره 
رهنما، شهرام عبدلى، محمد فیلى، على 

دهکردى، شهین تسلیمى، محمد عمرانى، 
پریسا مقتدى و علیرضا جاللى تبار از جمله 

بازیگران این مینى سریال 10 قسمتى 
هستند. 

رجبى درباره ســاخت ســریال هاى 
مناسبتى و استقبال مخاطبان گفت: به 
نظرم ساخت سریال هاى مناسبتى 
همیشــه جالب بوده و با استقبال 
مخاطبان مواجه شده است. سریال 
مناسبتى که لزوماً نباید مختص ایام 

و ماه هاى خاص مذهبى مثل 

ماه مبارك رمضان و محرم یا مناسبت هاى ملى مانند عید 
نوروز باشد. مى  توان براى مناسبت هاى سیاسى هم سریال 
ساخت، مثل همین انتخابات ریاست جمهورى یا مجلس 
که ظرفیت هاى زیادى براى قصه گویى در آنها وجود 
دارد. اتفاقًا سریال «غیرعلنى» زمانى براى اولین بار 
روى آنتن رفت که انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
در پیش رو بود. شاید مخاطب هم دوست داشته 
باشد در ایام انتخابات که حال و هواى 
مخصوص به خــود را دارد، بیننده 
ســریال هایى با همین مضمون 

باشد. 
مهران  رجبى که در  ماه هاى اخیر 
در چند ســریال  از جمله «صبح 
آخرین روز» حضور داشته است، 
درباره فعالیت هایش گفت: بعد 
از سریال «روزهاى آبى» فعال 
ترجیح مى دهــم کار نکنم و 

استراحت داشته باشم. 

بازیگران گروه مردان آخرین فصل از رئالیتى 
شــوى «شــب هاى مافیا» به روایت ســعید 
ابوطالب در صفحه مجازى این برنامه معرفى 

شدند.
رضا توکلى، امیرعلى نبویان، علیرضا نیکبخت 
واحدى، علیرضا طلیسچى، برزو ارجمند، رضا 
رفیع، امید روحانى، پوریا پورســرخ، سیروس 
همتى، فرزیــن محدث، مهــران غفوریان و 
احسان کرمى بازیکنان اولین گروه «شب هاى 

مافیا» شدند.
با توجه به اعالم این خبر، گرداننده این فصل از 
این رئالیتى شو کامبیز دیرباز است و پیش بینى 
مى شــود محمدرضــا علیمردانــى گرداننده 
فصل هاى گذشته «شب هاى مافیا» به عنوان 

یکى از بازیکنان در این برنامه حاضر شود.
فصل پایانى رئالیتى شــوى «شب هاى مافیا» 
این روزها مراحل پیش تولیــد و تولید خود را 
در کافه اى در تهران طى مى کند و تا اواســط 
تیرماه به صورت اختصاصى در پلتفرم فیلیمو 

منتشر مى شود.
تاکنون 27 قســمت با حضــور 73 هنرمند از 
این برنامه شــامل 2 فصل، که هر فصل سه 
مرحله مقدماتى و یک فینال دارد و یک فینال 
فینالیســت ها که منتخب 12 نفــر از مجموع 
بازیکنان این 2 فصل بوده اند، منتشــر شــده

 است.

بهرام شــاه محمدلــو در تجربه اى تــازه در 
همکارى با فیدیبو، 36 قصد شفاهى و فولکلور 
ایــران و جهان را براى نســل جوان کشــور 

بازخوانى مى کند.
شاه محمدلو که خاطره خوش قصه گویى را در 
دهه 60 با برنامه زیرگنبد کبود در ذهن کودکان 
آن سال ها ساخته اســت، این بار در همکارى 
تازه اش 36 قصه ناگفته را به زبانى داســتانى 

براى جوانان امروزى مى خواند.
نویســنده هر 36 قصه این مجموعه شرمین 
نادرى اســت که پیش از این بیش از 15 اثر در 
قالب کتاب و نمایشنامه از او منتشر شده است.

این مجموعــه که گرامافــون نــام دارد، در 
شب هاى تابستان به صورت مستمر در فیدیبو 
منتشر مى شــود و براى همه کاربران ر ایگان 

است.

اولین گروه فصل 
آخر «شب هاى مافیا» 

معرفى شدند

بازگشت 
«آقاى حکایتى» 
به قصه گویى

آگهى مزایده 
 شهرداري سده لنجان در نظر دارد تعداد 7 پالك زمین از اراضى شهرك نگین باکاربرى مسکونى خود را 

طبق مشخصات اعالم شده درجدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  چهارشنبه مورخ 1400/04/09  مهلت دارند جهت اخذ 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره  
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پیام نیازمند، دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان که در 
پایان این فصل قراردادش به اتمام خواهد رسید، 

هنوز تصمیمى براى ادامه فصل نگرفته است.
نیازمند دروازه بان ســپاهان بعد از حضور در 
این تیم به خوبى توانســت مشــکل خط 
دروازه تیم اصفهانــى را برطرف کند و 
در ایــن مدت که پیراهن ســپاهان را 
برتن داشت، همیشــه جزو بازیکنان 
تأثیرگذار تیمش بود. قرارداد نیازمند 
در پایان فصل جارى به اتمام خواهد 
رسید و نکته حائر اهمیت این است 
که او در حال حاضر شــانس خوبى 
براى ادامه فعالیت حرفه اى در کشور 

پرتغال دارد.

مسئله مهم در مورد وضعیت نیازمند، این است که او هنوز 
براى تصمیم گیرى مردد است. باشگاه سپاهان در طول این 
فصل بارها از نیازمند خواسته که قراردادش را تمدید کند اما 
این دروازه بان تا به امروز پاسخ  قطعى به مسئوالن سپاهان 
نداده و قرار اســت بعد از اتمام مســابقات درباره آینده اش 
تصمیم بگیرد. طبیعتًا سپاهانى ها حفظ نیازمند را در اولویت 
قرار داده اند ولى اگر این دروازه بان تصمیم به جدایى بگیرد، 
باشگاه سپاهان مجبور است بالفاصله یک دروازه بان طراز 

اول را به لیست تیمش اضافه کند.
در هفته هاى گذشته این شایعه هم مطرح شد که نیازمند به 
یک پیشنهاد سنگین از طرف ســپاهان پاسخ رد داده است 
اما این موضوع توســط گلر ســپاهان و مدیربرنامه هایش 
تکذیب شده است. نیازمند در حال حاضر تمرکزش را روى 
بازى هاى سپاهان گذاشــته ولى او همچنان تردید بزرگى 

دارد که در پایان فصل لیگ برتر ایران را ترك کند یا اینکه 
تصمیم به ادامه فوتبال در ایران بگیرد.

دو پیشنهادى که نیازمند از لیگ پرتغال با آن مواجه است، 
تیم هایى هســتند که از لحاظ فنى قــدرت باالیى ندارند و 
همین موضوع مى تواند کار نیازمند براى رفتن به پرتغال با 
چالش مواجه کند. قبل از شروع این فصل علیرضا بیرانوند 
هم تصمیم به ترك پرسپولیس گرفت اما او در اروپا فصل 
پرچالشى را پشت سر گذاشت و همین موضوع بر تردیدهاى 
نیازمند افزوده اســت. موقعیت  تیم هایى که نیازمند از آنها 
پیشنهاد دارد طورى نیســت که او را با یک تصمیم قطعى 

براى حضور در لیگ پرتغال مواجه کند.
از طرفى برخى زمزمه ها مبنى بر تمایل باشگاه پرسپولیس 
براى جذب نیازمند هم شــنیده مى شود.  باتوجه به نزدیکى 
رقابت هاى جام جهانى مسئله مهم براى نیازمند این است 

که در تیم باشگاهى اش موقعیت ثابتى داشته باشد. ماندن 
در ســپاهان این اطمینان خاطر را به نیازمند خواهد داد تا 
همچنان یکى از شانس هاى مســلم رفتن به جام جهانى 
باشد اما حضور در فوتبال اروپا شاید تا حدودى معادالت او را 
بر هم بزند. این روزها شایعات درباره نیازمند زیاد است ولى 
آخرین اخبار حاکى از آن است که او به هیچ عنوان تصمیم 
خاصى درباره آینده نگرفته و با تیــم خاصى هم به توافق 
نرسیده است. او همچنان شرایط خود براى رفتن به فوتبال 
اروپا را بررسى مى کند و در این زمینه مشورت هاى زیادى را 

انجام داده و خواهد داد.
او در پایان فصــل تصمیم خودش براى مانــدن در لیگ 
ایران و حضور در فوتبال اروپا خواهد گرفت، تصمیمى که 
قطعا مى تواند نقش زیادى در آینده فوتبالى نیازمند داشته 

باشد.

تردید بزرگ  پیـامتردید بزرگ  پیـام
پیام نیازمند، دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان
پایان این فصل قراردادش به اتمام خواهد
ا هنوز تصمیمى براى ادامه فصل نگرفته
نیازمند دروازه بان ســپاهان بعد از حض
این تیم به خوبى توانســت مشــک
دروازه تیم اصفهانــى را برطرف
ایــن مدت که پیراهن ســپا در
برتن داشت، همیشــه جزو باز
تأثیرگذار تیمش بود. قرارداد
در پایان فصل جارى به اتمام
نکته حائر اهمیت این رسید و
که او در حال حاضر شــانس
براى ادامه فعالیت حرفه اى در

پرتغال دارد.

دراگان اسکوچیچ در منامه موفق عمل کرد و تیم ما را با قدرت به مرحله 
بعد فرستاد اما به نظر مى رسد فدراسیون فوتبال تمایلى به ادامه همکارى 

با او نداشته باشد!
اینکه چرا رئیس فدراسیون فوتبال درست هنگام بازگشت کاروان تیم ملى 
به ایران آن صحبت ها را مطرح و ادامه همکارى با اسکوچیچ را به اما و اگر 
مى کشاند موضوعى است که شاید به بحث هاى بیشترى نیاز داشته باشد.

در همین ارتباط شنیده مى شود پاى یک مربى ایتالیایى و یک مربى موفق 
ایرانى وسط است! لطفا تعجب نکنید! این دو مربى به دنبال نیمکت تیم 
ملى ایران نیستند بلکه فدراسیون فوتبال به این نتیجه رسیده است که براى 
مرحله حساس بعدى دنبال یک ســرمربى باشد که جداى از مسائل فنى 
در مدیریت تیم و بازیکنان نیز قهار و کاربلد باشد. عزیزى خادم و مدیران 
فدراسیون که در منامه حضور داشتند به این جمع بندى رسیده اند که یک 

مربى قوى تر از لحاظ مدیریتى را جانشین اسکوچیچ کنند.
از آنجایى که تیم ملى ایران تعداد زیادى لژیونر مطرح در اروپا دارد کنترل 
این بازیکنان کارآسانى نیست. دراگان اسکوچیچ از لحاظ فنى مربى خوبى 
است و در همین بازى هاى تیم ملى در بحرین نیز این موضوع به اثبات 
رسید اما او در مدیریت بازیکنان بزرگ کم و کاستى هایى دارد که ظاهراً در 

بحرین سر باز کرده است.
جذب کریم باقرى مربى پرســپولیس در تیم ملى براى پوشاندن ضعف 
مدیریتى دراگان اسکوچیچ هم ظاهرا چندان جواب نداده است. آقا کریم 
گرچه بازیکن بزرگى اســت اما نســل فعلى تیم ملى عوض شده و این 
بازیکنان ملى پوش امروز هریک ادعاى بزرگى دارند. بدین روى دراگان 
اسکوچیچ دچار مشکالتى شــد که ماحصل آن مصاحبه عجیب رئیس 

فدراسیون فوتبال مبنى بر احتمال قطع همکارى با سرمربى کروات شد.

در این راستا شنیده مى شود یک مربى مطرح ایتالیایى و یک مربى موفق 
ایرانى نامزدهاى جانشینى دراگان اسکوچیچ هستند و به صورت پنهانى 
مذاکراتى نیز با آنها صورت پذیرفته است. گویا آندره آ استراماچونى سرمربى 
سابق استقالل که سابقه کار موفق در ایران را دارد اولین گزینه فدراسیون 
فوتبال است. مردى که از لحاظ فنى در تیم استقالل فوق العاده کار کرد و 

از نظر مدیریتى و دیسیپلین نیز نشان داد مربى و  مدیر بزرگى است.
همچنین شنیدیم گزینه ایرانى جانشــینى دراگان اسکوچیچ هم یحیى 
گل محمدى است. سرمربى موفق پرسپولیس که در لیگ قهرمانان آسیا 
عملکرد فوق العاده اى داشــت و تیمش را به فینال لیگ قهرمانان رساند. 
گل محمدى نیز ثابت کرده است هم از نظر فنى مربى موفقى است و هم 
به لحاظ مدیریتى در تیم پرطرفدار پرسپولیس کارنامه ایده آلى از خود به 

جاى گذاشته است.

جلسه کمیته انضباطى براى بررسى حمله به اتوبوس تیم پرسپولیس در 
اصفهان امروز برگزار مى شود.

پیش از دیدار تیم هاى ذوب آهن و پرسپولیس، افرادى با حمله به سمت 
سرخ  پوشــان اقدام به پرتاب نارنجک به سمت اتوبوس این تیم کردند 

که استرس و دلهره زیادى را بین اعضاى تیم پرسپولیس به وجود آورد.
با توجه به اینکه این اتفاق امنیت اعضاى تیم فوتبال پرسپولیس و مردم 
عادى را به خطر انداخته بود، باشگاه ابتدا شــکایتى را براى فدراسیون 
براى رسیدگى در ارکان قضایى آن تنظیم و ارسال کرد. شکایت دوم 
نیز در شعبه یک بازپرســى فالورجان اصفهان و از دو فردى انجام 
شد که  توسط نیروى انتظامى، به عنوان مسببان حادثه، شناسایى 

و دستگیر شدند.
برهمین اساس قرار است جلســه کمیته انضباطى فدراسیون 
فوتبال براى رســیدگى به این پرونده از ســاعت 15 امروز  
برگزار شده و پس از آن تصمیم الزم درباره این تخلف اتخاد 

شود.

 مهدى طارمى اینقدر خوش درخشیده که اگر حاال به باشگاهى خوب نقل 
مکان کند کسى تعجب نمى کند. او در پورتو فصلى رویایى داشت و حتى 
موفق شد در لیگ قهرمانان یک سوپر گل بزند. مهدى در لیگ داخلى 

پرتغال هم عالى عمل کرد. 
محسن بنگر همبازى سابق طارمى در پرســپولیس درباره او مى گوید: 
«من کنار مهدى طارمى بازى کردم و مى دانم اگر زودتر به اروپا مى رفت 
حتى مى توانست پیراهن تیم رئال مادرید را بپوشد. شما مى بینید در تیم 

بزرگ پورتو هم مهدى موفق بوده است.»
در همین حال طارمى براى فصل آینده با پیشنهادات زیادى روبه رو شده 

است و سرنوشت او در پورتو در هاله اى از ابهام قرار دارد.
پورتو پرتغال قصد دارد مهاجم به خدمت بگیرد و این یعنى آنها به احتمال 
زیاد ســتاره ایرانى خود را به فروش مى رســانند. خرید مهدى یکى از 
پرسودترین اتفاقات این باشگاه در سال هاى گذشته بوده است. آنها به 
ازاى پرداخت 5 میلیون یورو طارمى را به خدمت گرفتند و حاال حداقل 15 

میلیون یورو براى انتقال این بازیکن مى خواهند.
مهدى هم وقتى با این سوال مهم روبه رو مى شود که آیا از پورتو خواهد 

رفت جواب مى دهد: «هر چه خدا بخواهد همان مى شود.»
این یعنى او خبر جدایى را نه تأیید مى کند و نه تکذیب.

محمد نــژاد مهــدى، بازیکــن تیــم فوتبال ســپاهان در 
مصاف با نســاجى مازندران از زمین مســابقه اخراج شــد و 
چند هفته اى در ترکیب این تیم حضور نداشت؛ حاال اما در روزى 
که عزت ا... پورقاز با محرومیت مواجه شده، بار دیگر شاهد ایجاد 
تغییرات اجبارى در ترکیب طالیى پوشان خواهیم بود و احتماًال 

نژادمهدى دوباره به ترکیب اصلى بازمى گردد.
این بازیکن مازندرانى در مورد تمرینات تیم فوتبال 

ســپاهان در فاصله تعطیالت لیگ برتر، عنوان 
کرد:« نزدیک بــه 50 روز تعطیلى بود و واقعًا 

سخت است در این وقفه تیم ها آماده  بمانند. 
تمام لیگ هاى جهان تمام شده و فقط 

لیگ ایران ادامــه دارد. این موضوع، 
بازیکنان را از نظر روحى و جســمى 
خســته مى کند. البته بحث تیم ملى 
هم بوده ولى امیــدوارم فصل هاى 

بعدى از نظر برنامه ریزى شرایط بهترى 
را رقم بزنند.» 

او سپس به تشریح شرایط تیم سپاهان پرداخت و افزود:« با 
این حال تیم ما در این مدت شرایط خوبى داشته است. یک 
هفته دیگر در اهواز بازى داریم. امیدوارم این تمرینات و 
بازى هاى دوستانه بتواند به تیم کمک کند و به نتیجه 
مورد نظر برســیم. طى این مدت کادر فنى شــرایط 
خوبى را مهیا کرده بودند ولى تمام اینها باید به نتیجه 
ختم شود و باید  در مســابقات باقیمانده نتایج خوبى 

بگیریم.»
نژادمهدى در مورد اخراجش در دیدار برابر نســاجى 
مازندران که چند هفته اى او را از ترکیب اصلى دور 
کرد هم گفت:«متاســفانه در این مســابقه بازیکن 
حریف در آفســاید بود ولى داور نگرفت و من اخراج 
شــدم. من چند هفته اى بازى نکردم؛ خد را شــکر 
اینقدر نفرات خوبى دارد که مربى دستش باز است. ما 
هم بازیکن هستیم و تمام تالشمان را مى کنیم. باید 
تمرینات خوبى انجام دهیم تا در ترکیب قرار بگیریم.»

مدافع مازندرانى تیم فوتبال ســپاهان در مورد رقابت 
این تیم با پرسپولیس نیز بیان کرد:« نمى شود گفت 
که پرسپولیس رقیب اصلى است. تیم هاى دیگر هم 
خیلى خوب نشــان داده اند. این هفت هفته بسیار 
سرنوشت ساز است. بازى  هاى سختى داریم و باید 
ببینیم چه مى شود. امیدوارم مردم ا صفهان همینطور 
مانند گذشته ما را حمایت کنند تا نتایج  موردنظرمان 

را کسب کنیم.»
نژادمهدى در پایان درباره اینکه آیا در اردوى سپاهان 
به قهرمانى فکر مى شــود هم قاطعانه عنوان کرد:« 

ما 100 در صد به  قهرمانى فکــر مى کنیم. باید به این 
موضوع فکر کنیم. واقعا حیف مى شــود که این تیم به  
قهرمانى فکر نکند و باید در آخر به چیزى که مى خواهیم 

دست پیدا کنیم.»

محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان در حال مذاکره با تعدادى 
از بازیکنان این تیم براى تمدید قرارداد است.

ســپاهان در فصل جارى با محرم نویدکیا خودش را به عنوان یکى از 
مدعیان جدى کســب عنوان قهرمانى مطرح کرده و البته مسئوالن و 
کادرفنى این باشگاه از حاال به فکر برنامه ریزى فصل آینده هم هستند؛ 
طبیعتًا سپاهان شانس مهمى براى قهرمانى در لیگ برتر و جام حذفى 
دارد و به احتمال فراوان یکى از نمایندگان ایــران در فصل آتى لیگ 

قهرمانان آســیا خواهد بود. بدون شــک حفظ بازیکنان 

تأثیرگذار ســپاهان، یکى از برنامه هاى مهم این باشگاه است و البته از 
اصفهان خبر مى رسد که مسئوالن این باشگاه با چند بازیکن از تیم هاى 
مختلف هم در حال مذاکره هستند تا بتوانند در فصل آینده تیم پرقدرتى 

را شکل بدهند.
سپاهان در خط دروازه وضعیت مبهمى براى فصل آینده دارد و ماندن 
یا جدایى پیام نیازمند هنوز مشخص نیست. این دروازه بان مدتى پیش 
پیشنهاد قابل توجهى از باشگاه سپاهان دریافت کرد که ترجیح داد فعًال 
به آن پاسخ روشنى ندهد. مســئله مهم این است که پیام هنوز تصمیم 

نهایى اش را نگرفته اما شــنیده مى شــود در صورتى که پیام نیازمند 
سپاهان را ترك کند، رشید مظاهرى گزینه اول باشگاه سپاهان است، 
دروازه بانى که در ابتداى لیگ بیستم با استقالل قرارداد دوساله امضا کرد 
اما هم اکنون به دلیل پرداخت نشدن قراردادش به باشگاه فرصت پانزده 
 روزه داده و اگر پولش را در این مدت دریافت نکند، مى تواند قرارداد خود 

را به صورت یک طرفه فسخ کند.
عزت پورقاز، سروش رفیعى، محمدرضا حسینى و سجاد شهباززاده نیز 
چهار بازیکن دیگرى هستند که محمدرضا ساکت به صورت فشرده در 

حال مذاکره با آنهاســت تا قرارداد این چهار بازیکن هم تمدید شود؛ از 
اصفهان خبر مى رسد که روند مذاکرات با این چهار بازیکن به شکل 
مثبتى پیش رفته و دور از ذهن نیست که آنها حضورشان در سپاهان 
را ادامه داده و قراردادشان را براى فصل آینده هم تمدید کنند. البته 
نکته حائز اهمیت این است که بازیکنان سپاهان نسبت به یکى دو 
فصل گذشته از لحاظ مالى دستمزد بیشترى طلب خواهند کرد و البته 

شرایط مالى باشگاه سپاهان نیز طورى ا ست که در این زمینه چالشى 
را احساس نخواهد کرد.

مذاکره فشرده ساکت با مهره هاى کلیدى سپاهان

نژادمهدى: حیف است
 این سپاهان قهرمان نشود

جلسه کمیته انضباطى بر
اصفهان امروز برگزار مى
پیش از دیدار تیم هاى ذو
به پر سرخ  پوشــان اقدام
که استرس و دلهره زیادى
با توجه به اینکه این اتفاق
عادى را به خطر انداخته

ارکان براى رسیدگى در
نیز در شعبه یک بازپ
شد که  توسط نیرو
و دستگیر شدند.
برهمین اساس
فوتبال براى ر
برگزار شده و

شود.

 مهدى طارمى اینقدر خوش
مکان کند کسى تعجب نم
موفق شد در لیگ قهرما
پرتغال هم عالى عمل کر
محسن بنگر همبازى سا
«من کنار مهدى طارمى
حتى مىتوانست پیراهن
بزرگ پورتو هم مهدى مو
در همینحالطارمى براى
است و سرنوشت او در پور
پورتو پرتغال قصد دارد مه
ایرانى خود ســتاره زیاد
پرسودترین اتفاقات این
5ازاى پرداخت 5 میلیون یو
میلیون یورو براى انتقال
مهدى هم وقتى با این س
رفتجواب مى دهد: «هر
اینیعنى اوخبرجدایى را

تیــم فوتبال ســپاهان در 
ن مســابقه اخراج شــد و 
ور نداشت؛ حاال اما در روزى 
ه شده، باردیگر شاهد ایجاد

وشان خواهیم بود و احتماًال 
زمى گردد.

ینات تیم فوتبال 
گبرتر، عنوان

 بود و واقعًا 
بمانند. 

فقط 
وع،
ى 
ى 
ى 
ترى

ان پرداخت و افزود:« با
خوبى داشته است. یک
دوارم این تمرینات و 
مک کند و به نتیجه 
کادر فنى شــرایط 
اینها باید به نتیجه 
مانده نتایج خوبى 

نســاجى ار برابر
دور رکیب اصلى

مســابقه بازیکن 
رفت و من اخراج 
دم؛ خد را شــکر

ستش باز است. ما 
ن را مى کنیم. باید 
کیب قرار بگیریم.»

هان در مورد رقابت 
« نمى شود گفت 
یم هاى دیگر هم 
هفت هفته بسیار 
ختى داریم و باید 
صفهان همینطور 
یج  موردنظرمان 

در اردوى سپاهان
طعانه عنوان کرد:« 

ى کنیم. باید به این 
شــود که این تیم به  
چیزى که مى خواهیم 

ف است
رمان نشود

استرا و یحیى؛ گزینه هاى جانشینى اسکوچیچ

نیازمند براى انتخاب مسیر آینده اش هنوز تصمیم نگرفته است

خاطیان حمله به اتوبوس 
پرسپولیس زیر تیغ کمیته انضباطى!

تأخیرى که باعث شد طارمى 
به رئال نرود

2 فصل دیگر از قرارداد علیرضا جهانبخش با 
برایتون انگلیس باقى مانده است. 

هر چند ماندن در این لیگ براى هر 
بازیکنى وسوسه انگیز است ولى 
جهانبخش در سال جام جهانى 
ترجیح مى دهد به باشگاه تازه 
اى نقل مکان کند. خبرهاى 
رســیده حکایت از آن دارد 
علیرضا تصمیم خود را براى 
جدایى بــه صورت قطعى 
گرفته و در تابستان امسال 
به باشــگاه جدیدى نقل 

مکان مى کند. 
 هنوز برایتون شــرایط 
جدایى را به طور کامل 
به ایــن بازیکن اعالم 
نکــرده و طرفین در 

حال مذاکره هستند.
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داد علیرضا جهانبخش با 
ى مانده است. 
لیگبراى هر
یزاست ولى
جام جهانى
شگاه تازه 
خبرهاى
آن دارد 
را براى 
قطعى 
مسال 
 نقل 

ایط 
مل 
الم 
در 

تصمیم مهم 
ستاره ایرانى برایتون

تیم فوتبال ذوب آهن در دیدارى تدارکاتى با 
تیم صنعت ابریشم با نتایج پرگل به پیروزى 

رسید.
در این دیــدار تدارکاتى که در ورزشــگاه 
فوالدشهر برگزار شد ذوب آهن در مصاف با 
صنعت ابریشم این تیم را با نتیجه 5 بر صفر 

شکست داد.
گل هاى این دیــدار را دارکو بیدوف مهاجم 
صرب، على خدادادى، ایــوان مارکوویچ، 
پیمان رنجبرى و عکاشه براى ذوب آهن به 

ثمر رساندند.
تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه مسابقات لیگ 
برتر فوتبال باشگاه هاى کشور، چهارم تیر 
در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان میزبان تیم 

آلومینیوم اراك خواهد بود. 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با 21 امتیاز 
در رده 15 جدول رقابت هاى لیگ برتر جاى 

گرفته است.

جشنواره گل گاندوها 
برابر صنعت ابریشم
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استاد تمام ویروس شناسى گفت: عالئم و عوارض کرونا 
ممکن اســت تا 200 برابر در افراد مختلف متغیر باشــد. 
علیرضا ناجى، با اشاره به عوارض جانبى ناشى از واکسن 
کرونا اظهار کرد: عوارض واکسن ها به دو دسته موقت و بى 

خطر و عارضه هاى خطرناك تقسیم مى شوند.
علیرضا ناجى افزود: درد و تورم محل تزریق، تب، لرز، درد 
بدن، گلو درد و یا سندرم مشــابه عالئم آنفلوانزا مى تواند 
از عالئم شــایع و موقت و عمومى تزریق واکســن هاى 

کووید- 19 باشد.
وى درباره ایمنى ناشى از واکســن ها افزود: قطعًا ایمنى 
ناشى از واکسن کرونا از ایمنى طبیعى قوى تر و بهتر است. 

واکســن ها بدن را با میزان مشخص و ترکیب مناسبى از 
ویروس مواجه کرده و سیستم ایمنى را تحریک مى کنند 
و این درحالى است که این موضوع در ایمنى هاى طبیعى 

ناشى از کووید- 19 وجود ندارد.
ناجى با اشــاره به اینکه عالئم و عوارض ابتالء به کرونا 
ممکن است تا 200 برابر در افراد مختلف متغیر باشد، گفت: 
ایمنى ناشى از عفونت هاى طبیعى خصوصًا در کرونا و در 

افراد مختلف بسیار متغیر است.
وى خاطرنشان کرد: تعامل بدن با ویروس و مقدار ویروسى 
که به بدن وارد مى شــود مى تواند در افراد مختلف شدت 

بیمارى زایى و عوارض متفاوتى را به همراه داشته باشد.

محققان انگلیسى به تازگى عالئم جدیدى از کروناى هندى 
را شناسایى کردند.

تب، سرفه، خســتگى، از دست دادن چشــایى و بویایى از 
مهمترین عالئم این بیمارى است. با این حال سویه جدید 
عالئم جدیدى نیز دارد که بیشتر شبیه سرماخوردگى است.

این بیمــارى مى تواند مانند ســرماخوردگى یــا برخى از 
ناراحتى ها، یادآور واکنش آلرژیک یا تب یونجه باشد. تیم 
اسپکتور، اســتاد اپیدمیولوژى ژنتیک در کالج کینگ لندن 
گفت: هر حسى که غیر معمول و عجیب به نظر برسد دلیل 

خوبى براى قرنطینه خود و انجام آزمایش است.
نوع جدید ویروس کرونا همچنین از توانایى بالقوه عفونى 

بیشترى برخوردار است که به آن امکان مى دهد با غلبه بر 
مقاومت سیستم ایمنى بدن، راحتتر وارد بدن انسان شود.

پیش از این، ناتالیا پســنیچنایا، معاون کار بالینى و تحلیلى 
پژوهشــگاه مرکزى تحقیقــات اپیدمیولوژى ســازمان 
نظارت هاى بهداشتى روسیه اظهار کرده بود که جوانان توزیع 
کننده اصلى نوع هندى ویروس کرونا در روسیه هستند. وى 
توضیح داد که به دلیل غفلت گســترده مردم و عدم انجام 
اقدامات پیشگیرانه براى مقابله با ویروس کرونا در جلوگیرى 
از رشد شکل جدید این بیمارى توفیق حاصل نشده است. 
به گفته وى، جوانان به عنوان فعال ترین بخش جامعه نقش 

بیشترى در افزایش شیوع نوع هندى کرونا دارند.

اختالف 200 برابرى 
عالئم کرونا در افراد

عالئم جدید کروناى هندى 
چیست؟

کروناى هندى را جدى بگیرید
   باشـگاه خبرنـگاران جـوان |رئیـس انجمن 
پزشـکى جهانى اعـالم کرد میـزان گسـترش ویروس 
کروناى هندى  باالسـت. سـویه هندى ویروس کرونا، 
که دلتا نامیده مى شود سـریع تر از حد معمول باعث بار 
ویروسى زیاد در گلو مى شود. در واقع سویه هندى کرونا، 

بیش از آن چیزى که شما فکر مى کنید مسرى تر است.

واکسن آلمانى شکست خورد
   ایسنا | نتایج آزمایش هاى بالینى روى یک واکسن 
 (CureVac) "کروناى آلمانى موسوم به "کیورَوك
به مراتب کمتـر از انتظارى بود کـه از آن مى رفت. نتایج 
اولیه اى که شـرکت تولیدکننده این واکسـن مستقر در 
توبینگن اعالم کرده، حاکى از کارایـى 47 درصدى آن 

علیه بیمارى کووید- 19 است.

فرانسه و پاکستان مجاز شد
   مهـر | پـرواز شـرکت هـاى هواپیمایـى داخلـى به 
فرودگاه هاى پاریس و کراچى از سـر گرفته شد. بر اساس 
برنامه ریزى انجام شـده، پرواز روزهاى دوشـنبه به مقصد 
پاریس از 7 تیرماه سـال جارى (27 ژوئن سال 2021) آغاز 
شـده و تا 8 آبان ماه ادامه خواهد داشت. همچنین با خروج 
کشور پاکستان از لیست کشورهاى پر خطر مرزى و صدور 
مجوز از سوى سازمان هواپیمایى کشورى، پروازهاى هما 

به فرودگاه کراچى به صورت برنامه اى ادامه خواهد داشت.

آگهى تغییرات
شرکت صنایع الستیکى پیمان صنعت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 6436 و شناسه ملى 
10260275530 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/01/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
علیرضا نادرى به کدملــى 1283066351 
و زهره نــادرى درباغشــاهى بــه کدملى 
1283066858 و صبــا نادرى بــا کد ملى 
1292223448 و یاسر اســماعیلى قیوم 
آبادى به کد ملى 5659415822 و شرکت 
پلى یورتان و پوشش الســتیکى پیمان به 
شناسه ملى 10260381195با نمایندگى 
سینا نادرى به کدملى 1270705229بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسى 
و خدمات مدیریت نواندیشان (حسابداران 
رسمى)به شناسه ملى 10100200524 و 
شــهین معتمدى به کدملى5649946868 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند 
روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

 (1150947)

آگهى تغییرات
شــرکت پلــى یورتــان و پوشــش 
الســتیکى پیمــان ســهامى خــاص 
به شــماره ثبــت 17195 و شناســه 
ملــى 10260381195 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/02/20 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : علیرضا 
نادرى بــه کدملــى 1283066351و 
زهره نادرى درباغشــاهى بــه کدملى 
1283066858و صبا نادرى به کدملى 
1292223448بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. یاسر اسماعیلى قیوم آبادى به 
کدملى 5659415822 و زهرا قدیریان 
به کدملى 1288889690ترتیب بسمت 
بازرسان على البدل و اصلى شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند .روزنامه 
کثیر نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردیــد . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1150950)

آگهى تغییرات
شــرکت در اندیش صنعت ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 28676 
و شناســه ملــى 10260493618 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/19 مجید دهقانى دولت آبادى 
به شماره ملى 1288956096 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، معصومه هاشم پور 
بختیارى به شماره ملى 0452017459 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره و جمشید 
معتمــدى محمدآبادى به شــماره ملى 
1817954334 بسمت مدیرعامل براى 
مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با 
امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و 
با مهر شــرکت معتبر است. سایر اوراق 
ادارى و عادى شــرکت با امضاء رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1150965)  

آگهى تغییرات
شرکت کهاب گســتران آیریک شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 54878 و شناســه ملى 
14005268329 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1400/01/14 موارد 
ذیل به موضوع شــرکت الحاق شد : ثبت موضوع 
فعالیت زیر بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد : طراحى ، محاسبه ، مشاوره ، تولید ، نظارت 
، اجرا و نصب ، بهره بردارى ، نگهدارى و خدمات 
سیستم هاى جمع آورى و بازیافت بخارات بنزین 
و سایر مواد آلى و غیر آلى فرار در پمپ بنزین ها و 
انبارهاى نفت و سایر مکانهاى نگهدارى اینگونه 
مواد - طراحى ، مشــاوره و ســاخت جایگاه هاى 
عرضه سوخت و انبارهاى نفت - طراحى و ساخت 
و تولیــد تابلوهاى برق با بدنه هــاى فلزى ، تابلو 
برق هاى ضدانفجار ، مخــازن و برجهاى کربنى 
و نگهدارى ســوخت مایعات و صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در مناقصات 
و مزایدات داخلى و خارجى اخذ وام و تسهیالت از 
بانک هاى دولتــى و خصوصى صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت انعقاد قرارداد با شرکت ها، ادارات، 
ارگانها و اشخاص حقیقى و حقوقى، اخذ نمایندگى 
شــرکت هاى داخلى و خارجى در صورت لزوم با 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1150938) 

آگهى تغییرات
شرکت روئین صنعت نوین سهامى خاص به شماره ثبت 19601 و شناسه ملى 10260404870 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1400/03/08 موسسه حسابرسى معین مشاور مجرب (حسابداران رسمى ) شناسه ملى 10320404190و شماره ثبت 26517 بعنوان بازرس 
اصلى و محمدرضا هاشمیان بشماره ملى 6609518475 بعنوان بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیها و دعوتنامه هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1150963) 

تاسیس
شرکت سهامى خاص ماشین سازى آریا سپاهان جى درتاریخ 1400/03/22 به شماره ثبت 2507 به 
شناسه ملى 14010085570 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :سازنده ماشین آالت و تجهیزات پلیمرى، خرید و فروش و واردات و 
صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، شرکت در مناقصه ها 
و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، گشایش اعتبارات و ال سى جهت 
شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى 
به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان مبارکه ، بخش گرکن جنوبى ، دهستان نورآباد ، روستا منطقه صنعتى مبارکه، محله 
ندارد ، خیابان ششم فاز دوم ، خیابان اصلى دوم ، پالك 8 ، طبقه همکف کدپستى 8486134891 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توســط موسسین طى گواهى بانکى شماره 400113 
مورخ 1400/03/12 نزد بانک ملى شعبه شهرك صنعتى مبارکه با کد 3107 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقاى علیرضا غالمى سمسورى به شماره ملى 1273475518 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا غالمى سمسورى به شماره ملى 1283831260 و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم منصوره چاوشى جارى به شماره ملى 
1291898840 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم عصمت دیانى پزوه به شماره ملى 1291296328 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 
سال خانم مرضیه فرهمند حسن آبادى به شماره ملى 5410080750 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1150967)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص بســت لوله ســپاهان پردیس درتاریخ 1400/03/19 به شــماره ثبت 68025 به شناسه ملى 
14010081937 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : تولیدى ، کشاورزى ، بازرگانى ( صادرات 
و واردات کاالهاى مجاز بازرگانى ) و نمایندگى فروش -عقد قرارداد با شــرکتها و ادارات و اشخاص و مشارکت با شرکتها و 
شخصیتهاى حقیقى و حقوقى - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و تسهیالت بانکى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله هزار جریب ، خیابان فارابى شمالى ، کوچه بیست و پنجم [25] ، پالك - 24 ، مجتمع 
فرهنگ ، طبقه همکف کدپستى 8168793841 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 1000 سهم 1000000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 53/6070 مورخ 1400/01/30 نزد بانک تجارت شعبه میر اصفهان با کد 6070 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محسن افیونیان به شماره ملى 1286777291 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پریسا حافظى صفت به شماره ملى 
1288144423 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سهیل زمانى به شماره ملى 1290758001 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى شاهین فوالدى نژاد به شماره ملى 1270206443 به سمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال آقاى سیدجعفر تقوى به شماره ملى 4579805895 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1150966)

روى موج کووید-19

براى چندین هزار دانشجوى شــهر ووهانِ  چین، 
همه گیرى کرونا گویى هرگز رخ نداده اســت. این 
دانشجویان هفته گذشــته با ردا و کاله مخصوص 
در جشن فارغ التحصیلى دانشــگاه خود در ووهان 

شرکت کردند.
نکته جالب این بود که دانشجوها نه ماسک به صورت 
داشــتند نه فاصله گذارى اجتماعى را رعایت کرده 
بودند، در تضادى آشــکار با محدودیت هاى شدید 
کرونایى این روزهاى ژاپن و اجبار استفاده از ماسک 
که هنوز در بخش هایى از آســیا همچون سنگاپور 

برقرار است.
به گفته رســانه هاى محلى چین، این جشــن در 
استادیومى در محوطه دانشگاه مذکور برگزار شده 
بود و بیش از 11 هزار دانشــجو در آن شرکت کرده 
بودند. بیش از 3 هزار نفر از والدین دانشجویان هم 
براى تماشاى مراسم فارغ التحصیلى فرزندان خود 
آمده بودنــد، بنابراین در مجموع 14 هــزار نفر در 

استادیوم حضور داشتند.
این جشــن عظیم فارغ التحصیلى در جایى برگزار 
شــد که در اوایل ســال 2020 اولین کانون همه 
گیرى کرونا در دنیا بود. ایــن ویروس ابتدا در اواخر 
سال 2019 در شــهر ووهان در استان هوبئىِ  چین 
شناسایى شد و 11 میلیون ساکن آن تحت قرنطینه 

شدید 76 روزه قرار گرفتند.
طى ماه هاى بعدى، وضعیــت در ووهان به حالت 

عادى بازگشت و در اوت 2020 این شهر برگزارى 
رویدادهاى عظیم عمومى را آغاز کرد، یعنى ماه ها 

پیش از آنکه دیگر کشــورهاى درگیر همه گیرى 
کرونا هم بتوانند چنین رویدادهایى برگزار کنند.

مقامات چین مى گویند همه گیــرى کرونا در این 
کشور کمابیش تحت کنترل قرار دارد. روز سه شنبه  
هفته  گذشــته تنها 21 مورد ابتال به کرونا در چین 
گزارش شــد که همگى افرادى عنوان شدند که از 

خارج چین به این کشور آمده بودند.
آخرین بار پس از گــزارش 2 مورد ابتال به کرونا در 
اســتان گوانگ دونگِ  چین در روز دوشنبه  هفته  
گذشته بود که این کشــور محدودیت هایى در این 
خصوص اتخــاذ کرد. محدودیت در تردد، تســت 
گیرى گســترده و واکسیناســیون فورى از جمله 
اقداماتى بود که صورت گرفت. در ماه آوریل شیوع 
اندك کرونا در استان یونانِ چین هم با تست گیرى 
گسترده و قرنطینه  فورى شهر به مدت 72 ساعت 

مواجه شد.
چین با اجبارى کردن قرنطینه  شــدید 7+14 روزه  
تمامى مســافران ورودى به این کشور موفق شده 
تعداد موارد ابتال به کرونــا را در پایین ترین میزان 
نگه دارد. بر این اســاس، مســافرین ابتدا باید 14 
روز را در اقامتگاه تعیین شــده براى آنها ســپرى 
کرده و ســپس یک هفته دیگر هم خود را در خانه 

قرنطینه کنند.

نتایج بررســى صورت گرفته نشــان مى دهد افرادى که در نخستین 
ماه هاى آغاز همه  گیرى کرونا مبتال به این ویروس شده و بهبود پیدا 
کردند، به ویژه آنهایى که نشانگان خفیف داشته یا بدون عالمت بودند، 
باید براى جلوگیرى از ابتال به انواع جدید این ویروس حتمًا واکســینه 

شوند.
مطالعه اى توسط دانشگاه شهر یوکوهاما ژاپن نشان مى دهد که 96 درصد 
از افرادى که قبًال به کووید-19آلوده بودند تا یک سال پس از بهبودى 

در بدن خود آنتى بادى دارند.
در این مطالعه، نتایج حاصله از وضعیت 250 نفر از افراد 21 تا 78 ساله 
که از فوریه تا آوریل سال گذشته آزمایش ویروس کووید- 19 آنها مثبت 
بوده مورد بررسى قرار گرفت و مشخص شــد که آن دسته از بیماران 
کووید-19 که عالئم شــدیدترى را نشان دادند همگى طى یک سال 
بعد در بدن خود آنتى بادى داشــتند، در حالى که 97 درصد کسانى که 
عالئم خفیف داشته یا بدون عالئم بودند تنها در شش ماه اول پس از 

بیمارى، در بدن خود آنتى بادى حفظ کردند.
این مطالعه همچنین نشان داد که تنها 69 درصد افرادى که در یک سال 
گذشته با عالئم خفیف یا بدون عالمت بیمار کرونایى بودند، شش ماه 
پس از بهبود از بیمارى،  در بدن خود داراى آنتى بادى براى مبارزه با نوع 

آفریقاى جنوبى آن بودند.
75 درصد در برابر نوع هندى، 81 درصد در برابر نوع برزیلى و 85 درصد 
در برابر نوع انگلیسى آن ایمنى داشــته و آنتى بادى خود را حفظ کرده 
بودند. این مطالعه همچنین نشــان داد که این درصدها طى یک سال 

بعد کاهش یافته است.
همچنین مطالعه مذکور به این نتیجه رســید که بیماران کووید-19 
سابق که در چند ماه اول همه گیرى بیمار بودند، به خصوص اگر عالئم 
خفیف یا بدون عالئم داشته باشــند، باید همچنان واکسینه شوند تا از 
آلودگى به انواع جدید کرونا شامل کروناى انگلیسى، آفریقاى جنوبى و 

برزیلى جلوگیرى کنند.

جشن بزرگ فارغ التحصیلى بدون ماسک 
در مرکز کرونا 

کرونایى  هاى بهبودیافته بخوانند

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود بین المللى افتخار مدیران خاورمیانه درتاریخ 1400/03/18 به شــماره ثبت 68014 به شناسه ملى 14010078694 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :شناسایى ، ارزیابى ، قیمت گذارى ، مشارکت و کمک به توسعه و توانمند سازى کسب و کارهاى 
نوین و نوپا وکمک به تجارى سازى اختراعات و اکتشافات و طرح ها ، ارائه خدمات مشاوره توسعه کسب و کار ، توانمند سازى نیروى انسانى ، اعتبار سنجى و صحه گذارى رزومه 
منابع انسانى و شخصیت سنجى منطبق بر محیط کارى افراد ، خدمات پشتیبانى و توسعه مدیریت و بازار و مهارتهاى کارآفرینى ، ارائه خدمات بر بستر فناورى هاى نوین ارتباطى ، 
طراحى و توسعه اپلیکیشن هاى موبایل - تولید و پشتیبانى نرم افزارها و سامانه هاى تحت وب سفارش مشترى - طراحى نرم افزارهاى مبتنى بر وب و اپلیکیشن ، شناسایى و حمایت 
از فرصت هاى مشاوره و مشارکت در ایجاد و توسعه کسب و کارهاى نو و افراد و تیم هاى نوآور و شرکت دانش بنیان، خدمات شتابدهى و تسهیلگرى ، برگزارى و شرکت در کالس 
، کارگاه ، همایش ها ، سمینارها و نمایشگاههاى داخلى و خارجى ، انجام طرح هاى پژوهشى و مشاوره اى در حوزه مشارکت در شرکت هاى نوپا ، افتتاح حساب ریالى و ارزى ، خرید 
سهام و سایر اوراق بهادار مجاز، همکارى با موسسات و نهادهاى داخلى و خارجى و عضویت در مجامع تخصصى مرتبط ، مشاوره و اجراء و کمک به بنگاهها جهت تولید و توسعه 
علم و فناورى ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى ، انجام کلیه فعالیتهاى مجاز اقتصادى در حوزه صنعتى ، فناورى ، خدمات مدیریتى ، طرح هاى توسعه و 
تامین نیروى انسانى تخصصى ، مدیریتى ، ارائه مشاوره در زمینه مدیریت ریسک شرکتها و پروژ ها اعم از شناسایى ، و ارائه مشاوره در این خصوص و اقدامات الزم جهت مدیریت 
ریسکهاى شناسایى شده و در خصوص تحلیل انواع داده ها اعم از داده هاى کمى ، متنى ، مدیا یا تصویر و در مورد پیاده سازى و اخذ انواع استانداردها مرتبط با حوزه فناورى ،شرکت 
در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها و شرکت هاى دولتى و خصوصى اعم از داخلى و خارجى، انتقال تکنولوژى از خارج به داخل کشور و 
طراحى مهندسى ، خرید ، اجرا و نصب و بهره بردارى کلیه پروژه هاى نفت و گاز و پتروشیمى و فوالد بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى ازمعادن نفت وگاز و پتروشیمى، ارائه 
خدمات مطالعات ، مشاوره و اجراى طرح هاى پدافند غیر فعال و مدیریت بحران ، ارائه کلیه فعالیت هاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکات کشور ، ارائه کلیه فعالیت هاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت و متخصص و غیر متخصص جهت ارگانهاى دولتى و خصوصى ، ایجاد 
شعب و دفاتر نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، اخذ و اعطاى نمایندگى به شرکتهاى داخلى و خارجى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و 
خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ناژوان ، کوچه شهید بحق ، کوچه بنفشه ، پالك 0 ، ساختمان افتخار ، طبقه دوم ، واحد 5 کدپستى 8185644994 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم شادى شریفان به شماره ملى 0072917016 دارنده 200000 ریال سهم 
الشرکه آقاى سید حامد افتخارزاده به شماره ملى 0793504376 دارنده 800000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم شادى شریفان به شماره ملى 0072917016 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى سید حامد افتخارزاده به شماره ملى 0793504376 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقاى محسن عموهادى به شماره ملى 1288319711 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1150930) 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139960302026025044 مــورخ 1399/12/19 هیات دو آقاى 
غالمحســین میرزائى قلعه ناظرى به شناسنامه شــماره 15 کدملى 5499635781 
صادره تیران فرزند میرزا بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 110,70 متر 
مربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشــد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/03/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/15 - م الف: 1151767 - اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /3/144

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

برابر راى شــماره 140060302026002333 مورخ 1400/02/25 هیات دو خانم 
الهام مستاجران گورتانى به شناســنامه شماره 3455 کدملى 1292187395 صادره 
اصفهان فرزند عباسعلى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 77,88 متر مربع از 
پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت غالمعلى و قربانعلى و حیدر على 
شهرت همگى شیرانى لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1400/03/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/15 - م الف: 

1151904 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/146

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

برابر راى شماره 140060302026002441 مورخ 1400/02/27 هیات سه خانم 
زبیده محمدیان نیسیانى به شناسنامه شماره 1526 کدملى 1189223392 صادره 
اردستان فرزند على اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 315,234 
متر مربع پالك شماره 300 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى میباشد لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/03/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/15 - م الف: 1151897 - اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/148

فقدان مدارك
پروانه اشــتغال به کارمهندســى  به شماره  
01970-300-20  متعلق به وحید نهنگى  به 
شــماره ملى :1291151613  فرزند: نصراله  
مفقود گردیده  واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .

متخصص طب اورژانس، با توجه به گرم شــدن هوا، توصیه هایى براى 
جلوگیرى از گرمازدگى مطرح کرد.

مجید شجاعى، با عنوان این مطلب که گرمازدگى داراى 4 مرحله است، 
گفت: مراحل استرس گرمایى، خستگى گرمایى، گرمازدگى، سکته گرمایى 

از مراحل گرمازدگى هستند که هر کدام عالئم خاص خود را دارند.
عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، افزود: در مرحله 
استرس گرمایى فرد عالئمى مانند سرگیجه، ضعف، حالت تهوع، تشنگى 
و سردرد را احساس مى کند، در مرحله خستگى گرمایى نیز با عالئمى نظیر 
عرق کردن شدید، خستگى، قرمزشدن پوســت، گرگرفتگى یا اسپاسم 
عضالت به همراه درد، سردرد یا سرگیجه خفیف و حالت تهوع همراه است.

وى خاطرنشان کرد: مرحله گرمازدگى با عالئمى نظیر رنگ پریدگى، عرق 
شدید، تهوع، اسهال و استفراغ، جوش هاى ریز گرمازدگى، سردرد، گرفتگى 
عضالت، خستگى، ضعف، تشنگى شدید، سرگیجه، تکرر ادرار و ادرار تیره 
رنگ، از دست دادن تمرکز، ادم یا تورم خفیف پا، مچ پا یا انگشتان دست و 

از دست دادن هوشیارى مشخص مى شود.
شجاعى گفت: گاهى سلول هاى ســطحى پوست آسیب دیده، عرق زیر 
پوست جمع شــده و فرد دچار جوش زیر پوستى یا به اصطالح عرق سوز 

مى شود.
به گفته این متخصص طب اورژانس، مرحله سکته گرمایى نیز با ضربان 
ضعیف، تنفس سریع، کاهش تعریق، پوست داغ و خشک و قرمز، حالت 
تهوع، سردرد و سرگیجه، تارى دید، تحریک پذیرى و یا تغییرات خلقى، 
عدم هماهنگى و از دست دادن هوشیارى همراه است که اگر این مرحله 
شدید باشد مى تواند به نارسایى ارگان هاى بدن، کما و مرگ منجر شود. 
وضعیت دیگرى که ممکن است با سکته گرمایى شدید رخ دهد، رابدومیولیز 
است، این بیمارى باعث تخریب سلول هاى عضالنى و در نتیجه نارسایى 

کلیه مى شود.
شجاعى براى پیشگیرى از بروز گرمازدگى در ایام گرم تابستان به هموطنان 
توصیه کرد: نوشــیدن مقدار زیاد مایعات، حداقل هشت لیوان آب در روز 
بنوشید، بدن شما به ازاى هر کیلوگرم وزن 30 میلى لیتر آب در روزنیازمند 

است ولى مصرف مایعات در آب و هواى گرم باید افزایش یابد.
وى گفت: اگر نمى توانید مقدار زیادى آب بنوشــید یک نوشیدنى بدون 
گاز مثل آب میوه یا دوغ جانشــین مناسبى است همچنین از مصرف زیاد 
نوشیدنى هاى کافئین دار مانند نوشابه، قهوه و چاى اجتناب کنید، زیرا 

کافئین ادرارآور است و باعث دفع آب از بدن مى شود.
شــجاعى افزود: از مصرف غذاهاى چرب و داغ اجتناب 

کرده و بهتر است غذایتان کمى نمک داشته باشد.
وى با تاکید بر اینکه محافظت از آفتاب و نور 

مستقیم خورشید یک ضرورت است، 
توصیه کــرد: از کرم ضد آفتاب با 

فاکتور محافظت در برابر آفتاب 
(SPF) حداقل 15 اســتفاده 
کنید، اگر احساس ناخوشى و 

ضعف به شما دســت داد، فوراً 
از مقابل نور مســتقیم خورشید دور 

شوید.
شجاعى افزود: لباس هاى سبک و گشاد از جنس 

کتان و نخ بپوشــید، لباس هاى تیره و سنگین گرما 
را جذب مى کنند و به یاد داشته باشــید برخى از پارچه هاى نازك، حفاظ 
کافى در برابر اشــعه ماوراى بنفش خورشید ایجاد نمى کنند، همچنین از 
کاله هاى لبه دار و ترجیحاً منفذدارو عینک آفتابى براى محافظت از چشم 

استفاده کنید.
وى ادامه داد: از سفرهاى غیر ضرورى پرهیز کرده و از رفتن به جاهایى که 
سایبان ندارد و تهویه آن خوب نیســت، حتى المقدور خوددارى کنید. زیر 
آفتاب جاى مناسبى براى ماشین هاى پارك شده نیستند و اگر چاره اى جز 

سفر در هواى گرم ندارید، یک بطرى آب همراه خود داشته باشید.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره به اینکه 
کودکان و سالمندان مستعد گرمازدگى هستند، ادامه داد: از افراد آسیب پذیر 

در گرماى تابستان مراقبت مخصوص کنید.

ضیاءالدین مظهرى عضو انجمن تغذیه ایران افزود: والدین با حضور کودك بر ســر سفره و خوردن یا 
نخوردن غذاى تهیه شده نباید هیجانى از خود نشان دهند، چرا که عکس العمل مثبت یا منفى، تشویق و 
توبیخ در این مورد کودك را متوجه خواهد کرد که چقدر غذا خوردن وى براى اعضاى خانواده اهمیت دارد.

وى اظهار داشت: در مورد زمان، مکان و نوع غذاى عرضه شده، قاطع باشید، ولى عصبانى نشوید تا نظم 
الزم در کودك ایجاد و نهادینه شود، گرچه باید به تمایل و عالقه کودك توجه کرد، ولى نباید اجازه داد که 
وى همواره عقیده خود را مبنى بر دوست داشتن یا نداشتن غذایى خاص به خانواده تحمیل کند و در چنین 
مواردى مادر باید غذاى تهیه شده را در بشقاب کودك ریخته و به او بگوید اگر دوست دارد غذا را بخورد، 

زیرا غذاى دیگرى وجود ندارد.
این متخصص تغذیه ادامه داد: بهتر است با توجه به شــناخت و تجربه خود در مورد کودك غذا هایى را 
تهیه کنید که مورد عالقه وى باشــد، اما در این موارد نیز اصرار زیادى به خوردن یا تمام کردن غذاى او 
نداشته باشید، غذاى کمترى در ظرف کودك بریزید و از ظروف و سفره و حتى غذا هایى استفاده کنید که 
رنگ هاى گرم و شاد دارند، زیرا رنگ ها و غذا هاى خوشرنگ و بو موجب تحریک اشتهاى کودك مى شود. 
در ضمن، هنگام صرف غذا، به بشقاب کودك تان نگاه نکنید و همچنین توضیح درباره محسنات غذا یا 
اصرار براى خوراندن غذایى خاص سبب خواهد شد کودك به طور دائم حتى در سنین بعدى از خوردن 

آن خوددارى کند.
مظهرى اضافه کرد: کودکان دوســت دارند با دســت خود غذا را لمس و با غذا بازى کنند، اجازه دهید 

کودك تان این کار را انجام دهد و از این کار لذت ببرد.
به گفته وى، اگر مى خواهید کودك وعده هاى اصلى غذا، شامل صبحانه، ناهار و شام را با اشتها بخورد، 
نباید خسته و خواب آلوده دور میز یا سر سفره بنشیند. خانواده هایى که اجازه مى دهند بچه ها تا پاسى از 
شب بیدار بمانند و همواره وى را با کارتون و برنامه هاى تلویزیونى سرگرم مى کنند، فرزندان آن ها رشد و 

نمو کامل نداشته و اشتهاى چندانى به غذا ندارند در نتیجه روند رشد مناسبى را طى نخواهند کرد.
مظهرى تصریح کرد: از دادن نوشابه هاى رنگارنگ، هله هوله، شکالت و بستنى هاى رنگى، چیپس و 
پفک که فاقد مواد مغذى الزم و داراى مواد نگهدارنده با طعم و رنگ دهنده هاى مختلف و یا بسیار شور یا 
شیرین و چرب هستند، خوددارى کنید و هر ماده بى ارزشى اگر بیش از شش تا هشت بار در ماه به کودك 

عرضه شود، چنان کودك را وابسته مى کند که تمام عمر قادر به کنار گذاشتن آن نخواهد بود.
به گفته مظهرى، کودکان تمایلى به غذا هاى تند و تیز و پرادویه 
ندارند و چنین غذا هایى آن ها را بى اشتها مى کند، دسر و 
شیرینى و شکالت نباید به طور مداوم و بیش از اندازه 
به بچه ها داده شود و کودکان بیشتر تمایل دارند از 
گوشت هاى چرخ کرده، میوه و سبزیجات قاچ و 
بریده شده و تکه غذا هایى مثل کتلت، همبرگر 
خانگى، شامى و برش هایى که با دست کوچک 
آن ها قابل لمس و برداشتن باشد، استفاده 

کنند.

عرضه شود، چنانکودك را وابسته مى کند که تمام عمر قادر به کنار گذاشتن آن نخواهد بود.
به گفته مظهرى، کودکان تمایلى به غذا هاىتند و تیز و پرادویه
ندارند و چنین غذا هایى آن ها را بى اشتها مى کند، دسر و
شیرینى و شکالت نباید به طور مداومو بیش از اندازه
به بچه ها داده شود و کودکان بیشتر تمایل دارند از
گوشت هاى چرخ کرده، میوه و سبزیجات قاچ و
شده و تکه غذا هایى مثل کتلت، همبرگر بریده
خانگى، شامى و برش هایى که با دست کوچک
آن ها قابل لمس و برداشتن باشد، استفاده

کنند.
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 آب و هواى گرم باید افزایش یابد.
دار زیادى آب بنوشــید یک نوشیدنى بدون 
شــین مناسبى است همچنین از مصرف زیاد 
انند نوشابه، قهوه و چاى اجتناب کنید، زیرا 

 دفع آب از بدن مىشود.
غذاهاى چرب و داغ اجتناب 

مى نمک داشته باشد.
نور آفتاب و ت از

رت است، 
تاب با 

ب 
ده 
 و

فوراً 
شید دور 

گشاد از جنس بک و
هاى تیره و سنگین گرما 

شته باشــید برخى از پارچه هاى نازك، حفاظ 
ى بنفش خورشید ایجاد نمى کنند، همچنین از 
نفذدارو عینک آفتابى براى محافظت از چشم 

ر ضرورى پرهیز کرده و از رفتن به جاهایى که 
ب نیســت، حتى المقدور خوددارى کنید. زیر 
شین هاى پارك شده نیستند و اگر چاره اى جز 

داشته باشید. ک بطرى آب همراهخود
علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره به اینکه 
گرمازدگى هستند، ادامه داد: از افراد آسیب پذیر 

خصوص کنید.

عالئم سکته گرمایى را  بشناسیم

لیمو به عنوان یک ماده جادویى براى بدن محسوب مى شود و این واقعیت بر هیچ کس 
پوشیده نیست. لیموترش به دلیل وجود ویتامین C، ویتامین E، ویتامین A و برخى 

ویتامین هاى خانواده B داراى خواص بسیارى براى سالمتى است.
برخى افراد از لیمو به عنوان یک ماده «از خودت مراقبت کن» اســتفاده مى کنند در 
حالى که برخى دیگر از آن در آشپزى اســتفاده مى کنند. در هر صورت 
لیموترش یک ماده متنوع اســت کــه در موارد زیــادى کاربرد دارد. 
طعم ترش لیمــو هنگام تهیــه موهیتو هندوانه بــه آن عطر و طعم 

فوق العاده اى مى بخشد.
آیا تا به حال کســى به شما پیشــنهاد داده صبح آب 
گرم با لیموترش بنوشید؟ برخى افراد به محض بیدار 
شدن آب لیموترش مى نوشند زیرا به روند هضم غذا 

کمک مى کند.
این ماده غذایى با سرعت کمترى تجزیه 
مى شود و به بدن در جذب مواد مغذى 
بیشــتر کمک مى کنــد، همچنین 
مایعات گوارشى موجود در معده همان 
سطح اسید لیموترش را دارند که این 
امر کمک مى کند تا غذا به راحتى و 
از طریق سیستم گوارشى حرکت کند. 
در نهایت به جلوگیرى از یبوست یا سایر 

موارد مربوط به هضم غذا کمک مى کند.
 C خاصیت ضدالتهابى لیموترش سالمت دستگاه تنفسى را تقویت مى کند. ویتامین
و پتاسیم موجود در لیموترش ضمن تقویت سیستم ایمنى بدن از مغز در برابر آسیب 
ســلولى محافظت مى کند، همچنین این ماده غذایى حاوى ساپونین داراى خواص 
ضدباکترى است که به مبارزه با ویروس هاى آنفوالنزا و سرماخوردگى کمک مى کند
رادیکال هــاى آزاد، یکى از عوامل ایجاد کننده پیرى به معناى واقعى دشــمن بدن 
هستند. رادیکال هاى آزاد به دلیل آسیب اکســیداتیو که به بدن انسان وارد مى کنند 

باعث توسعه سرطان و مرگ سلولى مى شوند.
در حال حاضر ویتامین C به عنوان یکى از آنتى اکسیدان هاى موجود در لیموترش 
به دفع این رادیکال هــاى آزاد کمک کرده و از جهش ســلولى جلوگیرى مى کند، 
همچنین ضمــن جلوگیرى از چین و چــروك به بدن در بهبودى ســریع تر کمک 
مى کند. عالوه بر این، لیموترش در ســالم و جوان نگه داشتن ظاهر نقش بسزایى

 ایفا مى کند.
اســیدهاى موجود در لیموترش هنگام خوردن تجزیه مى شــوند. این ماده با انتشار 

ترکیبى از مواد معدنى در دستگاه گوارش خون را قلیایى مى کند.
اگر خون اسیدى تر باشد مستعد بیمارى هستید. از سوى دیگر، لیموترش خطر ابتال به 
بیمارى را کاهش مى دهد، بنابراین توصیه مى شود هر روز یک عدد لیموترش بخورید.
لیموترش مزایاى متعددى براى سالمتى دارد و مى تواند به صورت میوه یا آب میوه 
مورد استفاده قرار گیرد. لیموترش را به رژیم غذایى خود اضافه کنید و شاهد جادویى 

باشید که براى بدن ایجاد مى کند.

متخصصان تغذیه تاکید دارند از مصرف شیر با هر نوع ماده غذایى مانند موز پرهیز کنید.
ترکیب شیر و موز، یک ترکیب دوست داشتنى در میان بسیارى از مردم است. شیر موز یک نوشیدنى است 
که به صورت میان وعده براى کاهش تشنگى و به دلیل خواص آن مصرف مى شود. با این حال باید بدانید 

فارغ از مزه لذیذ آن، این ترکیب به هیچ عنوان مناسب بدن نیست.
هاریش کومار، یک متخصص تغذیه هندى در این باره مى گوید: من به هیچ عنوان به افراد توصیه نمى کنم 
که از ترکیب شیرموز استفاده کنند، زیرا این ترکیب براى بدن مضر است. حتى اگر مى خواهید شیر و موز 
را به صورت جداگانه مصرف کنید، باید این نکته را به یاد داشته باشید که اول شیر را مصرف کرده و پس 

از 20 دقیقه موز را بخورید.
او افزود: حقیقت این است که ترکیب شیرموز باعث به تاخیر افتادن روند گوارش شده و اختالالت خواب 

را درپى خواهد داشت.
تحقیقات نشان داده است خوردن شــیر موز مى تواند باعث تولید مواد سمى در بدن شود. همچنین این 
موضوع مى تواند به گرفتگى سینوس ها، سرماخوردگى، سرفه، و آلرژى در فرد دامن بزند. از سویى دیگر، 
گرچه این دو مواد غذایى هر دو مزه شــیرینى دارند، اما در روند پس از هضم شرایط آن ها بسیار متفاوت 

است.
در حقیقت موز پس از هضم در معده ترش شده، در حالى که شیر شیرین مى شود. همین 

موضوع باعث سردرگمى دستگاه گوارش شده و مى تواند منجر به سمى شدن، 
بروز آلرژى و دیگر مشــکالت ناشى از عدم تناســب در مصرف مواد غذایى 

مى شود.
متخصصان هندى مى گویند ترکیب شیر و موز، یک ترکیب نامتناسب براى بدن 

است که مى تواند باعث عدم تعادل غذایى شود. این امر مى تواند 
باعث توقف روند هضم غذا و بروز اختالل در کارکرد باکترى هاى 

مفید روده شود.
این عدم تعادل غذایى مشــکالت پوســتى 

مانند جــوش و یا آلــرژى را درپى خواهد 
داشت. همچنین واکنش هاى منفى بدن 
پس از مصرف شــیر موز مى تواند شامل 

طیف گسترده اى از مسائل مانند مسدود شدن 
کانال هاى بدن، بروز مشکالت قلبى، استفراغ و اسهال شود.

شیرموز نخورید 
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هدیه مى دهد

داروى بیماران دیابتى نوع 2 موسوم به آمپاگلیفلوزین ممکن است از نارسایى 
قلبى نیز محافظت کند.

بر اساس مطالعه بنیاد قلب انگلیس، تصور مى شود دارو آمپاگلیفلوزین، قلب را 
تحریک مى کند، آن را کارآمدتر مى کند 
و منجر به پیشرفت هاى چشمگیرى در 
عملکرد آن فقط پس از سه ماه مى شود.

اگرچه طیــف وســیعى از روش هاى 
درمانى براى این بیمارى وجود دارد، اما 
به دلیل صدمه ناشى از افزایش قند خون 
در داخل رگ ها، بیماران همچنان دچار 

مشکالت قلبى مى شوند.
افراد مبتال به دیابت نوع 2، دو تا سه برابر 
بیشتر با خطر طبیعى مشکالت قلبى و 
گردش خون مواجه هستند و یک سوم 

به دلیل حوادث قلبى عروقى مانند حمالت قلبى مى میرند.
متخصصان قبًال متذکر شــده بودند کــه دیابتى هاى مصــرف کننده دارو 
امپاگلیفلوزین، که بدن را مجبور به دفع قند اضافى در ادرار مى کند تا در خون 

جمع نشود، کمتر دچار این شرایط مى شوند.
نتیجه آزمایشات عمده نشان داد که این دارو، همراه با داروى مشابه داپاگلیفلوزین 
که در کنار سایر داروها مصرف مى شود، مى تواند عالئم را در افرادى که دچار 

نارسایى قلبى هستند بهبود بخشد.
نارسایى قلبى زمانى رخ مى دهد که قلب بیش از حد ضعیف یا سفت شده و قادر 
به پمپاژ خون به طور مؤثر در بدن نیست. در حال حاضر از هر 5 بیمار نارسایى 

قلبى، یک نفر در طى یک سال بعد از تشخیص مى میرد.
افراد مبتال به نارســایى قلبى از عالئم 
ناتوان کننده اى نظیر تنگى نفس شدید 
و خستگى رنج مى برند که باعث مى شود 
آنها مرتب در بیمارستان بسترى شوند. 

تنها راه درمان آن، پیوند قلب است.
اما اکنون مشــخص شــده اســت 
که امپاگلیفلوزین مى توانــد از ابتالء 
به نارســایى قلبى در بیماران دیابتى 

پیشگیرى کند.
در اکثر بیماران، در پایان آزمایش بهبود 
قابل توجهى در ســطح انرژى قلب و 
همچنین بهبود در میزان خون پمپ شده توسط قلب آنها مشاهده شد. محققان 
معتقدند این به این دلیل است که این دارو تأثیر مستقیمى بر عضله قلب دارد و 

باعث تقویت آن مى شود.

گروهى از متخصصان علوم پزشــکى در آمریکا با بررسى نتایج آزمایشات اولیه 
مدعى شدند که مصرف برخى داروهاى کاهنده کلســترول ممکن است روند 
زوال عقل را در برخى افراد سالمند و مســن که حافظه آنان روند تحلیل رفتن 

دارد، تسریع کند.
در این بررسى متخصصان به مطالعه روى 300 فرد سالمند پرداختند که قدرت 
حافظه و تفکر در آنان دچار نارسایى خفیفى بوده است. آنان متوجه شدند احتمال 
دمانس در سالمندانى که از استاتین هاى "لیپوفیل"  مصرف مى کردند طى یک 

دوره هشت ساله بیشتر بوده است.
اســتاتین هاى لیپوفیل شــامل داروهاى گســترده اى مانند سیمواستاتین، 

آتورواستاتین و لوواستاتین است.
این نوع از داروها چربى دوســت در نظر گرفته مى شــوند زیرا به چربى جذب 
مى شوند و مى توانند به بســیارى از بافت هاى بدن از جمله مغز وارد شوند. این 
نوع از استاتین ها متفاوت با اساتین هاى هیدروفیل یا استاتین هاى آب دوست 
شامل روزوواستاتین و پرواواستاتین هستند که عمدتا در کبد عمل مى کنند. در 
این مطالعه هیچ ارتباطى بین مصرف استاتین هاى آب دوست و افزایش خطر زوال 
عقل مشاهده نشد. با این حال کارشناسان هشدار مى دهند یافته هاى بدست آمده 
ثابت نمى کند که استاتین هاى لیپوفیلى به طور مستقیم خطر زوال عقل را افزایش 
مى دهند اما در راستاى شواهد متناقضى هستند که در مورد مصرف استاتین ها و 

عملکرد مغز به دست آمده است.

دارویى که زوال عقل را سرعت مى بخشد قرص دیابت در مقابله با نارسایى 
قلبى مفید است
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شک نکنید ما به «مدیریت مصرف آب» باور نداریم. 
در سیاهه ذهن ایرانى ها از یک قرن پیش تا امروز، به هر 
چیزى فکر شــده و به هر کدام جامه عمل پوشانده شده 
باشد، بعید است جایى براى «مدیریت مصرف آب» خالى 
کرده باشند. البته کارشناســاِن همیشه فعال ما تا دلتان 
بخواهد فرمول و طرح روى کاغــذ در نظر گرفته اند اما 
پاى «عمل» که وسط بیاید، آن وقت باید ذره بین بردارید 

و پى آن بگردید.
فقط کافى است مطبوعات دهه هاى ابتدایى تا اواسط این 
قرن را ورق بزنید تا دستتان بیاید داریم از چه چیزى حرف 
مى زنیم. آن زمان هم مثل حاال، حرف از اهمیت داشتن 
آب در سرزمین خشــک ایران بود و اینکه باید طرحى و 
برنامه اى بریزیم تا آب را درست مصرف کنیم. صحبت 
از دعوت مردم به صرفه جویى بود و خوشحال شدن هاى 
کودکانه از بارش باران در پاییز و زمستان و بهار. حرف از 
این بوده که منابع آب تجدیدپذیر نیست و روزى به انتها 
مى رسد و باید از قطره قطره اش مراقبت کرد. خالصه 
که اگر تاریخ را از باالى صفحه این مطبوعات حذف کنید 
و تاریخ امروز را جاى آن بگذارید، آن خبرها و گزارش ها 
اصًال کهنه به نظر نمى رسند و انگار همین دیروز از زبان 

مسئولى بر صفحه روزنامه اى جارى شده است.
این شماى کلى شیوه مدیریت ماست در بحث مصرف 
آب؛ مدیریتى که حــرف و نظر و تئورى، ســتون هاى 
تشکیل دهنده آن در همه اعصار بوده است، اما اینکه آیا 
کسى هم پیدا مى شود (یا شده) تا سقفى از «عمل» بر سر 

این ستون ها بگستراند بحث دیگرى است.

مشت هایى نمونه خروار
دهه هاســت مى گویند شــکل مصــرف آب در حوزه 
کشاورزى ایران چیزى در حد فاجعه است و باید اصالح 
شود اما هنوز که هنوز است آمارهاى رسمى و غیر رسمى 
نشــان دهنده هدررفت فراوان آب در این بخش است. 
دهه هاســت کارشناســان حوزه آبى فریاد مى زنند که 
توسعه صنایع آب بر در استان خشــکى مانند اصفهان 
کار درستى نیست اما گوش شــنوایى براى عمل به این 
توصیه ها پیدا نمى شود، سهل است، افتخار هم مى کنند 
که هر جا نــام «اصفهان» کاربردى پیــدا کرده، صفت 

«صنعتى» به آن قابل الصاق شده است!
سال هاست لزوم کاشت گونه هاى مقاوم به کم آبى در 
فضاى سبز شهرى یادآورى مى شود اما زهى خیال باطل 
که یکى از شهرداران شــهرهاى بزرگ ما از هر جناح و 
دسته و گروهى، در عمل به این توصیه ها توجهى کرده 
باشد. در این باره کافى اســت فقط به اصفهان خودمان 

نگاه کنید. 
چه در مدیریت شهرى فعلى، چه در مدیریت هاى شهرى 
سابق و اسبق، بارها و بارها از زبان مسئوالن اداره شهر 
شنیده اید که باید از گونه هاى گیاهى مقاوم براى فضاى 
سبز شهرى استفاده کنیم چون آب به میزان کافى نداریم 
ونباید همین تتمه را هم خرج گیاهان همیشه تشنه کرد 
اما در عمل، چند گیاه مقاوم به آب در خیابان ها دیده اید؟ 
البته که براى پر کردن لیســت عملکردها، چند اصله از 
اینها در گوشه و کنار کاشته شده اما آیا مسئولیت شناسى 
در این حد، کمکى به مدیریت مصرف آب کرده اســت؟ 
پاسخ از زبان یک کودك دبســتانى هم قابل پیش بینى 

است.
در قرن بیست و یکم و در حالى که همه (مؤکداً مى گوییم 
همه) از بحران آب و وضع وخیــم این مایه حیات حرف 
مى زنند، هنوز که هنوز است آبیارى درختان سطح شهر 
به همان شیوه قرون قبل انجام مى شود. یعنى بعد از حفر 
چاه (که روز به روز باید عمیق تر شود) هر چند روز یکبار، 
آب را از اعماق زمین بیرون مى کشند و با تمام قدرت در 
جوى هاى سطح شهر یا پارك ها و فضاهاى سبز جریان 
مى دهند. چند بار برایتان اتفاق افتاده وقتى از پیاده رویى 
رد مى شوید ناچار شده باشــید براى آنکه از روى دریاى 
آب عبور نکنید، به آن سوى خیابان بروید؟ چند بار برایتان 
اتفاق افتاده از فرط هدر رفــت آب روى چمن پارك ها 
نتوانسته اید در آنجا قدم بزنید؟ مدیریت مصرف آب براى 

ما واقعًا چیزى در حد شوخى شده است.

توسعه، آنگونه که ما باور داریم
این تصور که توســعه فقط با میزان رشد اقتصادى قابل 
جمع است، تصور صحیحى نیست. درواقع توسعه جریانى 
چند بُعدى اســت که حاصل تحوالت بنیانــى در امور 

مختلف و از جمله در امر شهروندى است.
وقتى سخن از توســعه و جوامع توســعه یافته به میان 
مى آید، نباید فقط به رشــد اقتصــادى و توزیع ثروت 
و درآمد ملــى و پارامترهایى از این قبیــل در آن جوامع 
اندیشــید بلکه این توســعه یافتگى را باید در ذره ذره 

سلول هاى جامعه جستجو کرد. 
در یکى از مقاله هاى پر بازدیدى که طى چند سال اخیر 
در داخل کشور منتشر شده، به چیزى به نام «کوتاه مدت 

بودن جامعه ایران» در مباحث مرتبط با توسعه پرداخته 
شده است. نویســنده مقاله بر این باور است که «جامعه 
ایران، جامعه اى کوتاه مدت مى باشد و از این رو امکان 
ـ  توسعه را ندارد.» او مى نویسد: «در این  جامعه  تغییرات ـ 
ـ اغلب  عمرى  کوتاه  داشته   حتى  تغییرات  مهم  و بنیادین ـ 
است ... در این  جامعه  تغییرات  انباشتى  دراز مدت ، از جمله  
انباشــت  دراز مدت  مالکیت ، ثروت ، سرمایه  و نهادهاى  
اجتماعى  و خصوصى ، حتى  نهادهاى  آموزشــى ، بسیار 
دشوار بوده  است . بدیهى  است  که  این  نهادها در هر دوره  
کوتاه  مدت  وجود داشــته  یا به  وجود آمده  اســت ، اما در 
دوره هاى  کوتاه  مدت  بعد یا بازسازى  شده  و یا دستخوش  

تغییراتى  اساسى  شده  است .»
اینکه توسعه نیافتگى ما حاصل نگرش مقطعى به امور مهم و 
زیر بنایى است، تئورى مهمى است. نمود خارجى این نظریه 
در مباحث مرتبط با مدیریت آب به خوبى قابل مشــاهده 
است. ما به مدیریت مصرف آب اهمیت نمى دهیم چون یاد 
نگرفته ایم اهمیت بدهیم. چون «نهادهاى آموزشى» که 
مى بایست در این زمینه با درایت عمل مى کردند از ایفاى 

وظیفه بلندمدت خود سرباز زده اند. 
مدیریت مصرف آب براى ما شوخى شده است چون خشت 
اول توسعه در این کشــور کج بنیان گذاشته شده و دیوار 
توسعه تا ثریا کج باال رفته است. توسه پایدار براى ما همانقدر 
بى معنى است که توسعه ناپایدار براى جوامع پیشرفته. هنوز 
یادمان نرفته چند سال پیش یکى از مقام هاى ارشد کشور از 
لزوم صنعتى شدن حتى به قیمت نابود شدن محیط زیست 
سخن گفت. آیا به نظر شما با این دیدگاه مى توان به توسعه 
پایدار و تبدیل یک «جامعــه کوتاه مدت» به «جامعه بلند 

مدت» دست پیدا کرد؟

روش هاى اصالحى ایجابى یا سلبى؟!
تا اینجا چه گفته ایم؟ اول: همیشه گفته شده چون ایران 
کشور خشکى است و میزان بارندگى در این کشور اندك 
است، پس باید مراقب منابع آبمان باشیم. دوم: ما مراقب 
هر چه هستیم، مراقب منابع آبى مان نیستیم! سوم: دلیل 
این بى توجهى به مدیریت مصــرف آب بر مى گردد به 

توسعه نیافتگى.
هر ســال به فصل گرماکه مى رسیم، هشدارها وانذارها 
درباره تبعات کمبود آب اوج مى گیرد. حق هم دارند آنها 
که هشــدار مى دهند وضعیت ذخایر آبى وخیم است و 
باید مراقب همین قدرى که هست باشیم چون وضعیت 

همانقدر که آنها مى گویند قرمز است.
هشداردهنده ها از انواع روش هاى ایجابى استفاده مى کنند 
تا به آحاد جامعه بفهمانند که مصرف آب در بخش صنعت، 
در بخش کشاورزى، در بخش خانگى و در هر بخش دیگرى 
نیاز به مدیریت جدى دارد. آنها بارها و بارها بر این نکته تأکید 
کرده اند اما انگار قرار نیست این «جامعه کوتاه مدت» در این 
باره کار جدى صورت دهد. پس شــاید بد نباشد اگر دست 
از روش هاى ایجابى شسته و به بعضى کارهاى سلبى (در 

ابعاد کالن) روى آوریم.
پر واضح است که در شرایط نامناســب فعلى، مدیریت 
مصرف آب باید از مرحله حرف به مرحله عمل برســد. 
این کار هم باید توســط نهادهاى باالدســتى اجرایى 
شود. تجربه کشــورهایى که مانند ما روى مدار کم آبى 
قرار دارند و در این باره کارهایى انجام داده اند مى تواند 
نمونه خوبى براى انجام چنین کارهاى سلبى اى باشد. 
این کارى اســت که در بعضى از همین کشورها تجربه 
شده و در کشور ما هم مى تواند در راستاى نظم بخشیدن 
به مصرف آب به خصوص در بخــش هاى غیر خانگى

 اجرایى شود.
باید فارغ از بده بستان هاى رایج بین دستگاه ها، هر کجا 
نشانه اى از هدر رفت آب مشاهده شد اقدام شود. اگر در 
شیوه آبیارى شــهردارى یا میزان مصرف آب در فالن 
اداره یا در اســتخرها و یا هر جاى دیگرى که در مقابل 
دید جامعه قرار دارد به عملکرد نادرســتى برخورد شود 
باید قاطعانه وارد عمل شــد و جلوى بد مصرف کردن 
آب را گرفــت. در این صــورت کاربرى هــاى خانگى 
هم مى آموزند که باید در مصرف آب به شــکل کنترل 

شده ترى عمل کنند.
این به هیچ عنــوان ترویج جبر و زور نیســت آنچنانکه 
امروز کســى کار پلیس راهنمایــى و رانندگى را بر پایه 
اجبار و زورمندى تفســیر نمى کند. جامعــه وقتى گام 
در راه توســعه پایدار خواهد گذاشــت که با قانونمدارى 
از نظــم و انضباط تبعیت کند؛ خواه اعمال نظم در ســر 
چهارراه ها و توسط پلیس راهنمایى و رانندگى باشد، خواه 
در پارك ها و ادارات توسط پلیس آب. تنها در این صورت 
اســت که مى توان امیدوار بود گام اول در راه مدیریت 
مصرف آب باالخره به شکل عملى برداشته خواهد شد. 
گام هاى بعدى در حوزه هاى دیگــر مى تواند بعد از آن 

برداشته شود.

وظیفه دو طرفه
براى آنکه از «کوتاه مدت بــودن جامعه» عبور کرده و 

توسعه پایدار را تجربه کنیم باید بیاموزیم که «آموختن» 
سنگ زیربناى چنین توسعه اى است. براى درك اهمیت 
این موضوع، یک نمونه از نتایج «نیاموختن» را که پیش 
چشــممان اســت اما از آن عبرت نمى گیریم بازخوانى 

مى کنیم.
چنانکه پیش تر گفته شــد ، سال هاســت کشاورزى در 
ایران به عقب مانده ترین شــکل ممکن از شــیوه هاى 
آبیارى استفاده مى کند و امروز بیشترین میزان هدر رفت 
آب در کشــور ما در بخش کشــاورزى اتفاق مى افتد. از 
طرفى بیشــترین مهندسان کشــاورزى و آبیارى هم از 
دانشگاه هاى کشور فارغ التحصیل مى شوند؛ یعنى کسانى 
که على القاعده باید با به روزترین شیوه هاى آبیارى براى 
تولید محصول آشنا باشــند. اما پس چرا از پتانسیل این 
کارشناســان براى اصالح شــیوه هاى آبیارى در بخش 
کشاورزى اســتفاده نمى شود؟ پاسخ روشــن است؛ نه 
کشاورزى سنتى ما ظرفیت پذیرش این شیوه هاى به روز 
را در خود مى بیند و نه فارغ التحصیالن دانشگاه ها براى 
خودشان در این زمینه آینده اى متصورند. نتیجه آنکه هر دو 
طرف کار خودشان را مى کنند؛ کشاورز همچنان به بدترین 
شیوه از آب استفاه مى کند و دانشگاهى هاى فارغ شده از 

کتاب و کاغذ هم عموماً بى کارند! 
کشــاورز حاضر نیســت بیاموزد چــون از نظر ذهنى 
نمى تواند مشتى جوان تازه به دوران رسیده از دانشگاه 
در آمده را به عنوان رهبر فکرى خــود بپذیرد و اگر هم 
چنین کند حاضر نیست به شیوه هاى اصالحى آنها عمل 
نماید چون پشت پا زدن به میراث پدرانشان را حتى اگر 
نادرست باشد نمى پذیرد. فارغ التحصیالن هم اراده اى 

براى اصالح امر ندارند.
این مشخصه جامعه کوتاه مدت در جغرافیایى محدود از 
آن جامعه (اینجا در مبحث آبیارى در بخش کشاورزى) 

است. نمونه اى آشکار از توسعه نیافتگى. 
پس در اینجــا اگر روش هاى ایجابى جــواب نداد  باید 
درك مفهوم آموزش را ازکانال هاى ســلبى دنبال کرد. 
یعنى باید به کشاورز فهماند که ناچار است از متخصصان 
دانشــگاهى براى بهبود کارش اســتفاده کند و به آن 
متخصصان هم باید آموخت که تحصیلشــان در مقاطع 
عالى صرفًا در راستاى تحصیل مدرك نیست بلکه باید 
چنان بیاموزند که آموزه هایشــان به عین برسد نه آنکه 
فقط در مقطع دانشــگاه باقى بماند. ایــن یعنى اِعمال 
اصالحات گام به گام در راســتاى عمیق کردن توسعه 
اجتماعى که نه فقط در حوزه کشــاورزى که در همه جا 

جواب خواهد داد.

جامعه کوتاه مدت نیازمند توسعه است
بى تردید توســعه اجتماعى کلید گذر از بحران کم آبى 
(بخوانید بى آبى) است. جامعه کوتاه مدت تنها با گذر از 
جاده توسعه پایدار است که به رستگارى مى رسد و براى 

این کار هم پذیرش اصالحات گریزناپذیر است.
مدیریت مصرف آب در بخش هاى خانگى و غیر خانگى 
زمانى کارآمد خواهد شــد که بر جامعه ما رنگ توسعه 
پاشیده شود. توســعه هم نه لزومًا به معناى آشنا شدن 
با تکنولوژى هــاى وارداتى بلکه به معانــى عام آن به 

خصوص در حوزه هاى اجتماعى است. 
از ابتداى قرن جارى (و بلکه پیش تر) ایرانى ها به تدریج 
با فناورى هاى روز جهان آشنا شدند اما به همان نسبت 
نتوانســتند توســعه اجتماعى را هم باورپذیر کرده و در 
خود هضم کنند. بنابراین چیزى کــه امروز باقى مانده، 
رویه اى جذاب از ارمغان تمدن جدید اما با هســته اى 
قدیمى و ناکارآمد اســت. در واقع آنچه امروِز ماســت، 
حاصل روش ها و عملکردهاى دیروز است و آنچه قرار 

است فردا را بسازد، در گرو عبور از امروز است.

خطر را باور کنیم
به طور خالصه: مدیریت مصرف آب براى ما شــوخى 
اســت چون باور نکرده ایم که منابع تجدید ناپذیر، واقعًا 
تجدیدناپذیرند. باور نکرده ایم، چون در بسترى توسعه 
نیافته از نظــر اجتماعى زندگى کرده ایــم، چون کوتاه 
مدتیم، چــون با بلندمدت زیســتن بیگانــه ایم، چون 
شــهره ایم به اینکه آینده برایمان بى معنا باشد و آنچه 
مهم اســت فقط حال باشــد و حال. فقط دم را غنیمت 
مى شــمریم و غافلیم از اینکه فرزندانمان ممکن است 

دچار چه خسران ها که از این نگرش ما نشوند. 
مدیریــت مصرف آب زمانــى براى ما صــورت جدى 
به خودش مى گیرد کــه بیاموزیم آینــده هولناکى در 
انتظارمان اســت و توســعه پایدار از نان شب برایمان 
واجب تر است. در این مسیر، شد از روش هاى اصالحى 
براى جا انداختن مفهوم توسعه پایدار استفاده شود که چه 
بهتر؛ نشــد باید به موازات اجراى آن حدود، روش هاى 
سلبى را نیز هر چند به شکل محدود و در ابعادى مشخص 

به کار گرفت.  
به روند شوخى پنداشتن مدیریت مصرف آب باید هر چه 

سریع تر پایان داد؛ به هر راه ممکن.  

رمز «مدیریت بهینه مصرف آب» 
در «توسعه پایدار» است

  مهران موسوى خوانسارى |

حبیب قاسمى - شهردار شهرضا

آگهى مزایده  (مرحله اولـ  نوبت دوم)آگهى مزایده  (مرحله اولـ  نوبت دوم)
اجاره محل تابلوهاى تبلیغاتى و بیلبوردها و پل هاى عابر پیاده سطح شهر

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه سوم جلسه 361 مورخ 1399/12/26 شوراى اسالمى شهر تابلوهاى تبلیغاتى و بیلبوردها و پل هاى عابر پیاده سطح شهر را از طریق مزایده 
عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد شرایط و براى مدت شش ماه به صورت اجاره واگذار نماید. 

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلى 241 مسئول امور قراردادهاى شهردارى 
تماس حاصل نمایند. 

* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/04/12 دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یک شنبه مورخ 1400/04/13 در محل شهردارى شهرضا 

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* پیشنهاددهندگان باید حداقل 5 ٪ مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك ومهر شده تحویل نمایند. 

* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 
* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

م.الف:1150988

حبیب قاسمى - شهردار شهرضا

آگهى مناقصه (مرحله اولـ  نوبت دوم)آگهى مناقصه (مرحله اولـ  نوبت دوم)
ساخت حدود 4000 تابلو معرف معابر سطح شهر شهرضا در انواع مختلف

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول از دویست و هشتمین جلسه مورخ 98/07/30 شوراى اسالمى شهر ساخت حدود 4000 تابلو معرف معابر سطح شهر شهرضا در انواع 
مختلف، را از طریق مناقصه عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. 

لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلى 241 مسئول امور قراردادهاى شهردارى 
تماس حاصل نمایند. 

* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/04/12 دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یک شنبه مورخ 1400/04/13 در محل شهردارى شهرضا متقاضیان بالمانع مى باشد.

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* پیشنهاددهندگان باید حداقل 5 ٪ مبلغ پایه مناقصه و یا مبلغ سپرده برآورد شده توسط شهردارى را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 3100000052002 بانک ملى در 

پاکت الف الك ومهر شده تحویل نمایند. 
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
م.الف:1150990

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: منوط کردن صادرات فوالد به رعایت کف عرضه براى 
جلوگیرى از تنش در بازار داخلى زمانى تاثیر مثبت دارد که توسط همه واحدها رعایت شود.

منصور یزدى زاده افزود: درحال حاضر ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، 
فوالد خراسان و عمده شــرکت هاى بزرگ فوالدى کف عرضه ها را رعایت مى کنند ولى 

متاسفانه سایرین رعایت نمى کنند.
وى گفت: مسئله مورد تاکید وزارت صمت هم عرضه محصوالت فوالدى در بورس کاال 
و پرهیز از فروش در بازار آزاد است تا سایر واحدها هم به میدان بیایند و با فرمول افزایش 
عرضه بتوان ثبات در بازار داخلى را حفظ کرد. لذا اگر همه شرکت ها محصوالتشان را در 
بورس کاال عرضه کنند، دولــت هم اطمینان خاطر پیدا مى کنــد و دیگر دلیلى ندارد که 

صادرات را به رعایت کف عرضه گره بزند.
یزدى زاده افزود: در چنین شرایطى دیگر دلیلى بر دخالت دولت نیست و تنظیم بازار هم به 
عهده سازوکار بورس گذاشته مى شود که بازار را بر اساس اصول عرضه و تقاضا اداره کند 
و به جلو پیش رود. بنابراین اگر همه واحدها از بــزرگ و کوچک ، بورس کاال را به عنوان 
محور اصلى عرضه بپذیرند و البته بورس کاال هم شرایط الزم براى عرضه و معامالت همه 
واحدها را فراهم کند، قیمت ها هم متأثر از یک سرى مؤلفه ها نظیر نوسان نرخ ارز و نرخ هاى 

جهانى و تورم انتظارى به طور منطقى شکل مى گیرد.

رفع محدودیت هاى صادراتى 
ذوب آهن با عرضه در بورس 

سومین جلســه صبحانه کارى رئیس و اعضاى هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانــى اصفهان با انجمن هاى عضو 
اتاق، با حضور اعضاى انجمن صنایع پالستیک و پلیمر 

استان اصفهان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان رئیس 
اتاق بازرگانى اصفهان درسومین جلسه صبحانه کارى 
با انجمن هاى عضــو اتاق، هدف از برگزارى سلســله 
جلسات صبحانه کارى را همسان ســازى افکارنسبت 
به موضوعات مبتالبه انجمن هاى عضو اتاق بازرگانى 
درراســتاى کمک به بهبود فضاى کســب و کار استان 

بیان کرد. 
مسعودگلشیرازى، آگاهسازى اعضاء نسبت به خدمات 
ارایه شــده در اتاق بازرگانى و عمق بخشى به خدمات 
عرضه شده راحاصل برگزارى این جلسات بیان و تصریح 
کرد: در دوره نهم فعالیت اتاق بازرگانى اصفهان، پارادایم 
اتاق نســل 3 تعریف و خدماتى جدید در این راستا ارایه 

مى شود. 
وى با تاکید بر اینکه امروز به اذعان مســئولین استانى، 
ضریب اثرگــذارى پارلمان بخــش خصوصى اصفهان 
فزونتر از گذشــته شده اســت، گفتگو و تعامل  در قالب 

ستاد تســهیل، کمیته حمایت قضایى، ســتادپیگیرى 
سیاست هاى اقتصادمقاومتى و شوراى گفتگوى دولت 
وبخش خصوصى و فعالیت در راستاى راه اندازى پروژه 
هاى زیربنایى توسعه اى استان را از مهم ترین اقدامات 

اتاق بازرگانى اصفهان دانست. 
رئیس اتــاق بازرگانى اصفهان تاکید کرد: مشــکالت 
و موضوعــات مبتالبــه انجمن هــا بــراى پیگیرى 
درســطوح اســتانى و ملى در جلسات شــوراى گفت 
و گــوى دولــت و بخــش خصوصــى اســتان قابل

 طرح مى باشد. 

بررسى مشکالت فعاالن صنایع پالستیک و پلیمر استان 

امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

«آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اي »«آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اي »
شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاري 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 1400/03/31 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز یکشنبه  تاریخ 1400/04/06

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1400/04/17
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 1400/04/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان خیابان 
22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300

اطالعات تماس سامانه  ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

موضوع مناقصه : احداث ساختمان نگهبانی و محوطه  شهرك صنعتی زواره (شماره 2000001281000024 در سامانه ستاد)(تجدید)
مبلغ برآورد اولیه : 10,775,594,827ریال و براساس فهارس بهاي سال 1400(سرجمع) سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاري)

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار :  538,780,000  ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران : رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه

مدت اجرا:  9  ماه 
موضوع مناقصه :  تهیه مصالح و اجراي عملیات حدود 2,5 کیلومتر شبکه گذاري پلی اتیلن گاز  شهرك صنایع دستی شهرضا (شماره 2000001281000025 در سامانه ستاد)(تجدید)

مبلغ برآورد اولیه : 5,405,651,024ریال و براساس بخشنامه34000 (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 270,283,000  ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات
مدت اجرا:  7 ماه 

موضوع مناقصه :  خرید،حمل و اجراي شبکه توزیع آب شهرك صنعتی ماهیان زینتی کاشان  (شماره 2000001281000026 در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه : 21,646,050,761 ریال و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان مدیریت و برنامه ریزي(اعتبار طرح جاري)

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 1,082,303,000  ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب

مدت اجرا:  5 ماه 
موضوع مناقصه :  محوطه سازي فاز توسعه شهرك صنعتی کوهپایه (شماره 2000001281000027 در سامانه ستاد)

مبلغ برآورد اولیه :  57,876,454,220ریال  و براساس فهارس بهاي سال 1400(سرجمع) سازمان برنامه و بودجه کشور(اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 2,893,823,000   ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري 
مدت اجرا:  8 ماه 

م.الف 1152371

نوبت اول


