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سالم پیر شویدآتش سوزى بیمارستان امید خسارت نداشت«قهرمان» اصغر فرهادى چه زمانى به ایران مى آید؟هزینه  تست دارو و درمان کرونا با بیمه چقدر است؟ سپاهان به دنبال بازیکن سابق پرسپولیس سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کاهش تورم 
و التهاب 

با مصرف انگور

اصفهان را بدون قید وشرط تعطیل کنید
3

5

استقبال از دولت 
در نقش جهان 
دنیا را تکان داد

ترکیب طبیعى موجود در برخى مواد خوراکى نظیر انگور 
موسوم به رسوراترول موجب کاهش تورم در بیمارى 

مجارى هوا شده و التهاب ناشى از پاتوژن باکتریایى را 
کنترل مى کند.

یافته ها نشان مى دهد ترکیب طبیعى موجود در...

حجت االسالم و المســلمین حسن روحانى روز 
گذشته در نشست با مدیران ارشد دولت تدبیر و 
امید گفت: دیروز (یک شنبه) هشتاد و هشتمین 
افتتاح ما بود، آخرین بارى بــود که کلمه زیباى 
على برکت ا... را که رسول عزیز زمانى که از نهر 
نمى توانســت عبور کند به گفته جبرئیل گفت و 
عبور کرد و کلمه پیــروزى امیرالمؤمنین بود را 
گفتم. آخرین على برکت ا... مربوط به یک مرکز 

همایش بین المللى ...

شرق اصفهان به زودى غیرقابل سکونت مى شودشرق اصفهان به زودى غیرقابل سکونت مى شود
هشدار رئیس شوراى اسالمى شهرستان اصفهان با اشاره به مشکل آب در استان:هشدار رئیس شوراى اسالمى شهرستان اصفهان با اشاره به مشکل آب در استان:

3

همزمان با اعالم وضعیت فوق بحرانى کرونا دراصفهان، رئیس دانشگاه علوم پزشکى طى نامه اى به استاندار خواستار شد

ادامه ماجراى  درگیرى لفظى دروازه بان پرسپولیس با کریم باقرى

حامد لک سر از اصفهان در مى آورد؟!
به دنبال حواشى ایجاد شده بین حامد لک و کریم باقرى و احتمال تنبیه او 
در پرسپولیس، شایعه شد گلر پرســپولیس با دو پیشنهاد از سوى تیم هاى 

سپاهان و گل گهر روبه رو شده است.
وضعیت حامد لک در باشــگاه پرســپولیس کمى پیچیده شــده اســت. 

دروازه بانى که در این فصل یکى از ارکان ...
3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

روحانى در آخرین سخنرانى 
دوران ریاست جمهورى اش یادى از سفرش 

به اصفهان در  15 بهمن 1393 کرد

آزمون پایه دهم 
مدارس نمونه دولتى

 15 مرداد 
برگزار مى شود

آغاز واکسیناسیون استادان دانشگاه در اصفهان
3

5

محمد محبى محمد محبى 
در آستانه سفر به در آستانه سفر به 

پرتغالپرتغال

ى

معاون کل وزارت بهداشت 
هشدار داد؛

پیش بینى روزانه 
800 مرگ 

کرونایى

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان:

مستأجران توان 
پیدا کردن
 خانه ندارند

استاندار اصفهان:

بیکارى در
 استان اصفهان
به 8/9 درصد

 رسید

سریال 
سروش صحت 

در انتظار 
مجوز

2

3

3
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آگهى مزایده اجاره شماره 500000339300003 نوبت اول 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى در نظر دارد مجتمع هاى فرهنگى و هنرى شهداى فرهنگ و هنر و خمینى شهر را از 
طریق مزایده به صورت الکترونیکى واگذار نماید. 

زمان انتشار در سایت: 1400/05/12
تاریخ بازدید: 1400/5/13 لغایت 1400/5/20 

مهلت دریافت اسناد: 1400/5/12 لغایت 1400/5/24
زمان بازگشایى: 1400/5/25

زمان اعالم برنده: 1400/5/25 
شرایط عمومى و توضیحات مزایده دستگاه اجرایى: 

ـ برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت مى باشد و کلیه فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضامین در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر است. 
ـ کلیه اطالعات مورد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده قابل مشاهده و 

بررسى و انتخاب است. 
ـ عالقه مندان به شرکت در مزایده باید جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى دولت (توکن) با شماره 021-41934 

تماس حاصل نمایند. 
ـ اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه ذیل موجود است. 

WWW.SETADIRAN.IR

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان
م.الف.1173218

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل  مجمع عمومى
 عادى سالیانه شرکت پرتو تصویر شفا
(سهامى خاص) شماره ثبت 25637

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پرتو تصویر شفا دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه منتهى به سال مالى 1399 
شرکت راس ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 1400/06/05 در محل بیمارستان میالد واقع در شهرك ولیعصر ، انتهاى شهید بخشى تشکیل 

مى گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه: 

  استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1399/12/29 
  استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى شرکت، مربوط به عملکرد سال منتهى به 1399/12/29

  تصویب عملکرد و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالى 1399
  اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام

  انتخاب بازرس
  تفویض اختیار به هیئت مدیره در خصوص سرمایه گذارى جدید براى شرکت

  تفویض اختیار به هیئت مدیره بابت خرید زمین جهت ساخت پارکینگ و پاراکلینیک در صورت لزوم به شکل مشارکت
  تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت ثبت شرکت اقمارى 

  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
  سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه باشد

از سهامداران عزیز دعوت به عمل مى آید از تاریخ 1400/05/25 لغایت 1400/06/03 جهت تنظیم و اعطاء وکالت نامه و رویت ترازنامه و صورت 
حساب سود و زیان سال مالى 1399 و گزارش عملکرد هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع در محل دفتر شرکت واقع در بیمارستان میالد طبقه 

هشتم مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا (بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان)

در پویش احسان غدیر و 110 سفره بزرگ اطعام علوى 80 
هزار پرس غذاى گرم در مناطق محروم استان و در قالب 

جشن غدیر توزیع  شد.

به گزارش روابط عمومى ســتاد اجرایى فرمــان امام (ره) 
اســتان اصفهان، مدیر کل ســتاد فرمــان اجرایى امام 
خمینى (ره) در استان اصفهان در اقدامى نوآورانه و کم نظیر 

از برگزارى پویش احسان غدیر همزمان با عید غدیر خم خبر 
داد و گفت: در پویش احسان غدیر  110 سفره بزرگ اطعام 
علوى و 110 جشن باشــکوه غدیر در 110 روستا و محله 
محروم استان اصفهان برگزار شد و طى آن با همکارى 200 
گروه جهادى 80 هزار پرس غذاى گرم به همراه بسته هاى 
فرهنگى در مناطق محروم اســتان و در قالب جشن غدیر 
توزیع  شد.  دکتر تورج حاجى رحیمیان مدیر کل ستاد اجرایى 
فرمان حضرت امام (ره)   اســتان اصفهان ضمن تشکر از 
زحمات گروه هاى جهادى بیان داشت: سعى ما بر این است 
با ساماندهى گروه هاى جهادى و با توجه به تخصص آنان  
فعالیت این گروه ها در همه زمینه هاى فرهنگى، معیشتى، 

بهداشتى و ...  ادامه داشته باشد.
در این مراسم حجت االســالم و المسلمین نیلى پور مدیر 
بنیاد فرهنگــى حضرت مهدى موعود (عــج) اصفهان از 
فعالیت هاى ســتاد اجرایى فرمان امام در سال هاى اخیر 
استقبال کرد و افزود: عید غدیر عید والیت است و والیت 
نیاز به ابراز دارد و همه دستگاهها در این زمینه کوشا باشند.

110 سفره بزرگ اطعام علوى در 110 روستا و محله محروم استان اصفهان

همزمان با آیین افتتــاح دبیرخانه ملى رصد آســیب هاى 
اجتماعى و عوامل تعیین کننده آن، دبیرخانه اســتانى رصد 

آسیب هاى اجتماعى بهزیستى استان اصفهان افتتاح شد.
در حاشیه این مراسم، ولى اله نصر، مدیرکل بهزیستى استان 
اصفهان گفت: در فرآیند سیاستگذارى کالن کشور، شناسایى 
و تحلیل روند جریانها و مسائل خرد و عمده آسیبهاى اجتماعى 
به عنوان یکى از مقدمات تعیین کننده در آینده نگرى و رصد 

آسیبهاى اجتماعى، نقش مهم و اساسى دارد و نتایج حاصل از 
این فرآیند، محور و مبناى وضع سیاستهاى اصولى و هدفمند 

تلقى مى شود. 
وى افزود: در بهزیســتى اســتان در ایــن دبیرخانه ضمن 
جمع آورى، تحلیل و داده کاوى داده هــاى مرتبط با حوزه 
آســیب هاى اجتماعى، اطالعــات وارد شــده را تحلیل و 
مدل سازى و بومى ســازى مى کند تا گزارش هاى تحلیلى 

محله ها و مناطق مختلف اســتان را در اختیار برنامه ریزان، 
مدیران و سیاستگذاران اجتماعى قرار دهد و خود برنامه هاى 
موثر کاهش آسیب را در محالت شهرها و روستاهاى استان 
اجرایى کند. مدیر کل بهزیستى استان اصفهان  افزود: امیدواریم 
در یک همگرایى جمعى با استفاده از پتانسیل هاى موجود، 
دبیرخانه رصد آسیب هاى اجتماعى استان بتواند نقش موثرى 

در کاهش و مدیریت آسیب هاى اجتماعى استان داشته باشد.

افتتاح دبیرخانه استانى رصد آسیب هاى اجتماعى بهزیستى 

تاالر هنر، وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى و حوزه هنرى اصفهان با هدف بهره گیرى از آثار 
مکتوب نمایشى و پژوهشــى در حوزه کمدى و انواع آن و 
ضرورت تولید هرچه بیشــتر آثار این گونه تئاتر، اقدام به 

برگزارى جشنواره ملى "خندستان" کرده است.
ســعید امامى، مدیر تاالر هنر اصفهان با اشــاره به علت 
برگزارى این جشنواره ملى، اظهار کرد: در دفتر تخصصى 
هنرهاى نمایشــى تصمیم گرفته شــد که جشنواره تئاتر 
کمــدى را احیا کنیــم. در واقــع پیش از این جشــنواره 
تئاتر کمدى چهــار دوره در اصفهان برگزار شــده بود و 
بازخوردهاى بسیار مثبتى داشــت؛ بعدها به دالیلى این 
جشنواره متوقف شد و هدف ما این اســت که آن را احیا، 

تثبیت و در سطح ملى برگزار کنیم.
وى افزود: به دلیل شرایط کرونا و این که احتماًال تا اواخر 
امسال امکان برگزارى جشنواره به صورت حضورى وجود 

نداشته باشد از اجرا صرف نظر کردیم و به نمایشنامه کمدى 
پرداختیم که مى توان گفت زیربنا و اصلى ترین الزمه براى 
پرداختن به جشــنواره تئاتر کمدى اســت. خروجى این 
جشنواره در سال هاى آتى براى برگزارى جشنواره کمدى 

مبنا قرار مى گیرد.
مدیر تاالر هنر گفت: جشنواره خندســتان در سطح ملى 
برگزار مى شــود و مجوز آن را از مرکز هنرهاى نمایشى 

وزارت ارشاد گرفتیم.
امامى ادامه داد: این جشنواره دو بخش اصلى و جنبى دارد. 
بخش اصلى ویژه نمایشنامه نویسى است که در دو بخش 
تألیفى و اقتباسى برگزار مى شــود. بخش جنبى نیز ویژه 
پژوهش در امر کمدى طراحى شده که خود دو بخش دارد، 
یک بخش آن مقاله، جستار و تجربه نگارى است و بخش 

دوم مطالعه چهره شاخص و پرتره نگارى است.
مدیر تاالر هنر با اشاره به مهلت ارسال آثار اضافه کرد: تا 

15 مهرماه براى ارسال آثار زمان در نظر گرفته شده است. 
اختتامیه جشنواره خندستان یکم آذرماه و همزمان با روز 
اصفهان برگزار مى شود. عالقمندان مى توانند اطالعات 
جزئى تر جشنواره را در اینســتاگرام تاالر هنر اصفهان و 

سایت Khandestan-isf.ir مطالعه کنند.

برگزارى جشنواره ملى نمایشنامه کمدى در اصفهان
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مدیرکل دفتر خدمات تخصصى ســازمان بیمه سالمت 
ایران در خصوص هزینه هاى سازمان بیمه سالمت براى 
درمان کرونا گفت: میانگین ســهم پرداختى سازمان در 
سال جارى بابت هر پرونده بســترى درمان کرونا معادل 
67 میلیون ریال بوده و با توجه به اینکه تعهد سازمان هاى 
بیمه گر بر اساس تعرفه هاى دولتى است پرداخت بیمه شده 
(بدون احتساب بیمه تکمیلى) از حداقل 10 درصد در بخش 
دولتى و حداکثر 70 درصد در بخش خصوصى متغیر است.

دکتر حنان حاج محمودى افزود: پوشش بیمه اى داروى 
رمدسیویر تا سقف قیمت 700 هزار تومان انجام مى گیرد؛ 
بنابراین در بخش بســترى 90 درصد و در بخش سرپایى 

منوط به ممهور شدن نسخه به مهر بیمارستان 70 درصد 
از هزینه دارو تحت پوشش سازمان بیمه سالمت قرار دارد.

وى اظهار کــرد: هزینه هاى بســترى مبتالیان کرونا در 
بخش دولتى به طور میانگین 86 میلیون ریال تمام مى شود 
که 6 میلیون و 700 هزارتومان آن توسط سازمان پرداخت 
مى شود و مابقى نیز سهم بیمار است، در عین حال بخشى 
از مبلغ به صورت یارانه ها توسط دولت پرداخت مى شود، 
در واقع بدون در نظر گرفتــن کمک دولت بیمار باید یک 
میلیون و 900 هزارتومان پرداخت کند. از طرفى بســته 
به نیاز بیماران به بسترى در ICU این هزینه ها بیشتر نیز 

خواهد شد.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز گذشته در 
نشست با مدیران  ارشد دولت تدبیر و امید گفت: دیروز 
(یک شنبه) هشــتاد و هشــتمین افتتاح ما بود، آخرین 
بارى بود کــه کلمه زیباى على برکت ا... را که رســول 
عزیز زمانى که از نهر نمى توانســت عبور کند  به گفته 
جبرئیل گفت و عبور کرد و کلمه پیروزى امیرالمؤمنین 
بود را گفتم. آخرین على برکت ا... مربوط به یک مرکز 
همایش بین المللى در اصفهان بود که کشورهاى جهان 

جمع شوند در این مرکز بین المللى. 
وى افــزود: آنچه من نســبت بــه ایــران و راه حل 
مشــکل و نجات کشــور ســال 92 فکر مــى کردم، 

امروز هم همــان را بى کم و کاســت فکــر مى کنم. 
راه نجــات کشــور اعتــدال و تعامــل ســازنده 

است. 
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: چطور توانســتیم هفت 
قطعنامه خطرناك را از ســر ملت ایــران برداریم. این 
کار کار آســانى نبود. روحانى خاطرنشان کرد: در وسط 
مذاکرات وزیر خارجه  آمریکا به یکى از مقامات ما گفت 
من اســتقبال مردم اصفهان را از روحانى در تلویزیون 
دیدم و قدرت این دولت را دیدم،  استقبال مردم اصفهان 
در دولت یازدهــم در میدان نقش جهــان دنیا را تکان 

داد. 

هزینه  تست دارو و درمان 
کرونا بابیمه چقدر است؟

استقبال از دولت در 
نقش جهان دنیا را تکان داد

بذرپاش شهردار نمى شود
  تسنیم| مهــدى چمــران، رئیــس 
شــوراى جدید شــهر تهران با اشــاره به برنامه 
منتخبین شوراى شــهر تهران در فرایند بررسى 
برنامه هاى تصدى شهردارى تهران اظهار کرد: 
بنا بر برنامه ریزى قرار بود صبح روز دوشنبه مهرداد 
بذرپاش در جلســه منتخبین حاضر و برنامه هاى 
خود را ارائه کند که طى یک نامه ضمن تشــکر 
انصراف خود را از گزینه هاى تصدى شــهردارى 

تهران اعالم کرد.

وضعیت اسفبار آب اهواز
ویدیویى که در رسانه هاى اجتماعى     بهار |
منتشر شده، نشان مى دهد یکى از شهروندان در 
اهواز با نشان دادن میزان آلودگى آب در این شهر 
خطاب به مسئوالن مى پرسد: «آیا شما حاضرید 
از این آب به حیوانات خود بدهیــد که ما باید به 

فرزندانمان بدهیم؟»

مرغ در صدر گرانى ها
براساس آمار اعالمى وضعیت    تسنیم|
قیمت کاال هاى اساسى در سه ماهه نخست امسال 
مرغ با رشد 105 درصدى در صدر افزایش قیمت ها 
قرار دارد. مطابق آمار وزارت صنعت در سه ماهه 
امسال قیمت شکر 84 درصد، گوشت گوساله 51 

درصد و برنج 90 درصد افزایش داشته است.

شاعر «خلبانان،ملوانان» 
درگذشت

محمود دست پیش، شاعر و چهره    فارس|
پیشکسوت زبان و ادبیات آذرى و فارسى در سن 
87 سالگى درگذشت. این شاعر در سال 1313 در 
باکو متولد شد. او از شاعران ترك زبان ایران بود و 
سرود معروف «خلبانان، ملوانان» از سروده هاى 
وى در وصف حماسه آفرینى هاى رزمندگان دفاع 

مقدس بود.

پرتاب شدن مرد جوان به 
پشت بام همسایه!

مدیر عامل ســازمان آتش نشانى    رکنا |
و خدمات ایمنى شهر یاســوج از مصدومیت زن 
و شــوهر در پى انفجار چاه فاضالب خانگى در 
یک شنبه شب خبرداد. شــدت موج انفجار، مرد 
حدوداً 30 ساله را به پشت بام همسایه پرت کرد 
که آرماتور انتظار پشــت بام در بدن این مرد فرو 
رفت. وى پس از رها سازى و با آرماتورها تحت 
عمل جراحى قرار گرفت. این انفجار بر اثر ریختن 
سنگ آهک در چاه فاضالب جهت ته نشین شدن 

اتفاق افتاد. 

اینستاگرام مى پذیرد
على اصغر عنابستانى، نماینده    ایسنا|
مردم سبزوار در مجلس اظهار کرد: اینستاگرام 
که 50 درصد پهناى بانــد ما را مصرف مى کند، 
ضوابط مــا را مى پذیرد چرا که از دســت دادن 
حساب هاى ایرانى هزینه هنگفتى برایشان به 
ارمغان خواهد داشــت. وى ادامه داد: قریب به 
50 میلیون حساب کاربرى در ایران وجود دارد به 
همین دلیل پیش بینى مى کنم که اینستاگرام زیر 

بار قوانین ما خواهد رفت.

لیمو و رب گوجه! 
«والدیمیر الکنو»، سرمربى تیم    مهر |
ملى والیبال ایران پس از ناکامــى با این تیم در 
سى و دومین دوره بازى هاى المپیک  در پاسخ 
به این سئوال که منتقدان بســیارى در رابطه با 
عملکرد شما وجود دارند پاسخ شما به منتقدان 
چیست، ادامه داد: زمانى که یک لیمو را فشار دهید 
نمى توان انتظار داشت که از آن رب گوجه بگیرید. 

اما من هر انتقادى را مى پذیرم.

هیچکس نپرسید...
اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس    ایسنا|
جمهور با اشاره به مشــکالت هشت ساله دولت تدبیر 
و امید گفت: هیچکس از ما نپرســید که چگونه نفت 
فروختید؟ «ترامپ» ایستاد و نگذاشت یک بشکه نفت 
فروخته شود و به 12 نفت کش ما آسیب زده و منفجر 
کردند. اسرائیل آدم مى فرســتاد داخل نفتکش ما و آن 
را منفجر مى کرد و هیچکس نگفت پول نفت چگونه 

جابه جا مى شد.  

چه کرد منجنیق فلک
على اکبر صالحى، رئیس سازمان انرژى    انتخاب|
اتمى در نشســت رئیس جمهور با مدیران ارشد دولت 
اظهار کرد: در دوران ریاست جمهورى آقاى روحانى از 
منجنیق فلک، سنگ فتنه مى بارید. دولت تدبیر و امید 
سینه خویش را سپر بالى ملت و کشور کرد. هیچیک از 
دولت هاى جمهورى اسالمى ایران با این حجم از بالیا 
رو به رو نبوده است. ســیل و زلزله از یک سو و اعمال 
تحریم ها و فشــارها و شــیوع ویروس کرونا معجون 

سخت و زهر آگینى پدید آورد.

رکب تلویزیون به روحانى 
صداوســیما علیرغم هماهنگى هاى انجام    برنا|
شده از پخش ســخنرانى آخر روحانى در دوران ریاست 
جمهورى خوددارى کــرد. در حالى که بــه روال همه 
دولت ها رئیس جمهور روز دوشــنبه در پایان کار دولت 
ســخنرانى مهمى در خصوص عملکرد هشــت ساله 
دولتش ایراد کرد ولى صداوسیما علیرغم نامه نگارى ها و 
هماهنگى هاى انجام شده توسط دفتر رئیس جمهور پخش 

این مراسم و  سخنرانى رئیس جمهور را سانسور کرد.

اعتبارنامه امضا شد
اعتبارنامه آیت ا... ســیدابراهیم رئیســى،    پانا|
رئیس جمهورى منتخب از ســوى اعضاى شــوراى 
نگهبان امضا و به دفتر مقام معظم رهبرى ارسال شد. 
یک نســخه از اعتبارنامه نیز به وزیر کشور ارسال شد. 
مراسم تنفیذ رئیس جمهورى منتخب امروز سه شنبه 12 

مرداد برگزار مى شود.

بغداد بانى آشتى مى شود؟
  باشگاه خبرنگاران جوان | یــک مقــام 
بلندپایه در وزارت امور خارجــه عراق خبر داد که بغداد 
درصدد میزبانى کنفرانسى منطقه اى با حضور کشور هاى 
همسایه عراق و چند کشور دیگر منطقه براى بررسى 
مسائل امنیتى و سیاســى و اقتصادى مرتبط با عراق 
است. به گفته این مقام، ایران، ترکیه، عربستان، کویت، 
اردن، سوریه، قطر و چند کشور تأثیرگذار دیگر عربى و 
نیز چند کشور از اتحادیه اروپا در این کنفرانس حضور 

خواهند داشت.

ورزشکار بالروس 
پناهنده شد

«کریستینا تیمانوسکایا»، دونده 24    عصر ایران|
ساله اهل بالروس،  از سفارت اتریش در توکیو درخواست 
پناهندگى خواهد کرد. این دونده اهل بالروس قرار بود 
روز دوشنبه در مسابقه دوى 200 متر المپیک شرکت 
کند اما به گفته وى، مســئوالن کاروان ورزشــى از او 
خواسته اند در مسابقه دو 4 در 400 متر امدادى رقابت 

کند.

محدودیت براى 
کامیون هاى ایرانى 

مدیــرکل ترانزیــت و حمــل و نقل    ایسنا|
بین المللى ســازمان راهدارى و حمــل و نقل جاده اى 
اعالم کرد: اگر نوسازى ناوگان در ایران به خوبى اجرا 
نشود در آینده ممکن است براى ورود کامیونداران ایرانى 
به کشورهاى اروپایى به مشــکل برخورد کنیم و هم 
اکنون کامیونداران روسى و ترك برنده رقابت در بازار 

حمل ونقل بین المللى هستند.

خبرخوان

مگر جنگ اســت که ِسُرم نیست؟ این ســئوال یکى از 
داروخانه دارهاى تهران است. او به «تجارت نیوز» مى  گوید 
که سرم مدت هاست که کمیاب شده است و این روزها 
مریض هاى کرونایى نیاز شدیدى به سرم دارند اما در تولید 
درجا مى زنیم. او توضیح داد: تولید سرم پیچیده  نیست. 
سرم آب نمک است اما در تولید این دارو هم مشکل داریم.

در این میان برخى داروخانه دارها هم مدعى هستند که 
سرم سهمیه بندى شده است و ماهانه به هر داروخانه 12 
یا 24 عدد سرم داده مى شود. این در حالى است که تجویز 
پزشــکان در دفترچه بیمار بین چهار یا پنج سرم است! 
برخى دیگر از داروخانه داران تهرانى از کمبود آب مقطر 
هم گزارش مى دهند و مى گویند که به دلیل کمبود سرم 

انجام برخى عمل هاى جراحى متوقف شده است.
هادى ابوى، رئیس انجمن  صنفى کارکنان داروخانه هاى 
سراسر کشور در واکنش به کمبود سرم به «تجارت نیوز» 
توضیح داد: در دو هفته گذشــته به دلیــل افزایش آمار 
مبتالیان به کرونا سرم سهمیه بندى شد و شرکت هاى 
تولیدکننده اکثر سرم ها را در بیمارستان ها توزیع مى کنند 
و نه داروخانه ها! او ادامه داد: سرم نه تنها در تهران کمیاب 
شده است بلکه در سایر شــهرها از جمله مشهد هم این 

مشکل وجود دارد و باعث نگرانى مردم شده است!
موج نگرانى براى کمبود ســرم به توییتر هم کشید و از 
اعضاى اتاق بازرگانى تا پزشکان و کاربران نسبت به این 

موضوع ابراز نگرانى کردند.
در این میان برخى داروخانه دارها معتقد هستند قطع برق 
تولید سرم را کم کرده و باعث کمبود در بازار شده است! 
رئیس انجمن  صنفى کارکنان داروخانه هاى سراسر کشور 
با اشاره به قطع برق کارخانه ها و تأثیر آن در کاهش میزان 
تولید سرم گفت: قطع برق در سراسر کشور در نحوه تولید 
تمام کاالها اثر گذاشته است و تولید سرم از قطعى برق 
تأثیر پذیرفته چرا که تولید آن پیچیدگى خاصى ندارد و در 
واقع علت کمبود سرم بیشتر از بى تدبیرى مسئوالن است.
ابوى در ادامه بیان کرد: سرم مانند قرص ُمسّکن نیست 
که مــردم در دوران کرونا براى خود تجویز خودســرانه 
داشته باشند و این دارو با دستور پزشک تجویز مى شود.

بنابراین علت کمبود بخاطر افزایش مصرف خودسرانه 

مردم نیست؛ بلکه تعداد آمار مبتالیان کرونا چه کسانى 
که سرپایى تجویز مى شوند و چه کســانى که بسترى 
هســتند، روزانه زیاد مى شود و پزشــک براى آنها سرم 

تجویز مى کند.
حاال داروخانه داران مى گویند توزیع ســرم قطره چکانى 
شده است. داروخانه دارها مى گویند سه ماه است که توزیع 
سرم به اختالل خورده و به هر داروخانه دار تنها یک کارتن 
سرم تعلق مى گیرد و در هر کارتن 24 عدد سرم نیم لیترى 
یا یک کارتن یک لیترى که شــامل 12 عدد سرم است، 

داده مى شود.
رئیس انجمن  صنفى کارکنان داروخانه هاى سراسر کشور 
هم با تأیید این موضوع گفت: سهمیه بندى داروخانه ها 
متفاوت است و هر داروخانه بر اساس رتبه اى که دارد دارو 

به آنها توزیع مى شود.

در همین حال سید حیدر محمدى، مدیرکل امور دارو و 
مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو در نامه اى خطاب 
به مدیران  شــرکت هاى توزیع کننده دارو نوشت که به 
منظور مدیریت توزیع سرم در سطح کشور تا اطالع ثانوى 
توزیع کلیه سرم هاى تزریقى صرفًا براى داروخانه هاى 

بیمارستانى مجاز است. 
وى درباره خبرهایى مبنى بر کمبود ِسُرم در کشور گفت: 
یکى از سرم سازان ما داشــت خطوط تولیدش را اصالح 
مى کرد که ان شاءا... قول داده اند که تا پایان ماه خطوطش 

را برگرداند.
محمدى گفت: در حال حاضر از آنجایى که هوا گرم است، 
مردم دچار دهیدراتاسیون(کم آبى بدن) مى شوند و این 
موضوع منجر به کم آبى بدنشان مى شود و سرم برایشان 
تجویز مى شود. اکنون بیماران کرونا هم اضافه شده اند و 

این موارد باعث شده که مصرف سرم به صورت ناگهانى 
چند برابر شود.

محمدى گفت: طى جلسه اى که با سرم سازان داشتیم، 
قرار شــده ماهیانه یک میلیون سرم بیشــتر از ظرفیت 
قبلى شان تولید کنند و از ابتداى شهریور هم آن شرکت 
ســرم ســازى که در حال بازســازى خطوطــش بود، 
بازمى گردد و آن هم 4/5 میلیون سرم به صورت ماهیانه 

اضافه مى کند.
وى ادامه داد: قبًال ماهیانه حدود 10 میلیون ســرم تولید 
مى کردیم که اکنون تقریبًا به 11 میلیون رسیده است و 
اگر آن شرکتى که در حال بازسازى خط تولیدش است، 
برگردد، تقریباً ماهیانه 15/5 میلیون سرم در کشور تولید 
مى شود. بنابراین نهایتاً تا اواخر شهریور تولید سرم به 15/5 

میلیون در ماه افزایش مى یابد.

ِسُرم  جیره بندى شد!
سازمان غذا و دارو: توزیع ِسُرم صرفاً در داروخانه هاى بیمارستانى مجاز است

دبیر اجرایى نهضت ســبز زاگرس گفــت: هواپیماى 
آتش نشــان براى کمک بــه عملیات اطفــاى حریق 

جنگل هاى زاگرس و کهگیلویه و بویراحمد دریغ شد.
امید سجادیان افزود: در آتش سوزى جنگل هاى زاگرس 
و استان کهگیلویه و بویراحمد به علت صعب العبور بودن، 
شیب تند، گرماى 50 درجه و صخره اى بودن منطقه نیاز 
به هواپیماى آتش نشــان بود اما اقــدام خاصى در این 
خصوص انجام نشد و مســئوالن و متولیان امر هواپیما 

را از ما دریغ کردند.
وى خاطرنشــان کــرد: آتــش ســوزى جنگل هاى 
«نارك»گچســاران یک هفته در آتــش نبود امکانات 
مى سوخت و چند نفر از نیروهاى مردمى مصدوم شدند 
اما هیچ خبرى از هواپیماى آتش نشان نبود در صورتى که 
این هواپیما به منطقه اعزام مى شد آتش در سریع ترین 
زمان ممکن مهار مى شد و هزاران هکتار جنگل بلوط 

از بین نمى رفت.
روز شــنبه نهم مرداد ماه 1400 رئیس مرکز کنترل و 
پشــتیبانى اطفاى حریق هوایى وزارت دفاع از حضور 
هواپیماى آتش نشان نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى 
ایران در شهر موال در جنوب ترکیه و انجام اولین عملیات 

اطفاى حریق با ظرفیت 40 ُتن آب خبر داد.
ســجادیان تصریح کرد: جنگل هاى زاگرس و اســتان 

کهگیلویه و بویراحمد طبیعى هســتند و از 100 تا 1000 
سال عمر دارند و تأثیر بسزایى در سیستم اکولوژیک دارند 
اما متأسفانه براى مســئوالن اهمیت و اولویت ندارند و با 
وجود داشتن هواپیماى آتش نشان، این هواپیما را به منطقه 
جهت کمک اعزام نکرده اند در حالى که جنگل هاى کشور 

ترکیه سوزنى و دست کاشت هستند.
وى بیان کرد: اگر امکانات و هواپیماى آتش نشان داریم 
چرا در مواقع ضرورى و بحران به داد خودمان نمى رسید؟ 
با وجود این امکانات باید نیروهاى مردمى و داوطلب با 

دست خالى به جنگ آتش بروند و مصدوم شوند.

بسیارى از ایرانى ها مى گویند پرداخت یارانه ماهانه، در 
کشورهاى دیگر و با مبالغ باال، چیزى است که همواره 
رخ مى داده است. اما آیا واقعًا همینطور است؟ مثًال مردم 

عربستان و کویت ماهانه چقدر یارانه مى گیرند؟
دولت عربستان سعودى از سال 2017 میالدى (1396 
خورشیدى) مانند ایران، تصمیم گرفت به شهروندانش 
یارانه ماهانــه بدهد. اگــر یارانه ماهانــه پرداختى به 
شهروندان عربستان سعودى را با نرخ دالر در ایران هم 
محاسبه کنیم، رقم یارانه دریافتى مردم عربستان ماهانه 

بین 4 تا 8 میلیون تومان است.
حدود 13 میلیون نفر در عربستان، مشمول دریافت این 
یارانه شده اند که تقریبًا نیمى از جمعیت مقیم این کشور 
را در بر مى گیرند. (بین 6 تا 10 میلیون نفر از جمعیت 35 
میلیون نفرى عربستان، کارگران خارجى و غیر مقیمى 

هستند که این یارانه به آنها تعلق نمى گیرد.)
اما این تنها حاتم بخشِى رهبران عربستان سعودى نبوده 
است. در سال 2018 میالدى (1397 خورشیدى)، دولت 
این کشور حدود 13 میلیارد دالر دیگر نیز به عنوان یارانه 

به شــهروندان خود پرداخت کرد. بر این اساس، حدود 
1٫8 میلیون نفر از شهروندان این کشور که کارمند دولت 
هستند، در تمام طول سال 2018 میالدى، ماهانه حدود 

226 دالر یارانه گرفته اند.

جایى که واقعاً «کویت» است!
دولت کویت بــا شــروع همه گیرى کرونا، سیاســت 
سخاوتمندانه اى را براى کمک به بخش خصوصى این 
کشور که از همه گیرى آسیب دیده بود، کلید زد. بر این 

اساس، «رویترز» سال گذشــته اعالم کرد که جمعیتى 
در حدود 70 هزار نفر از شهروندان کویتى که در بخش 
خصوصى کار مى کنند، قرار است در مجموع حدود 780 
میلیون دالر یارانه کمکى دریافت کنند. تقسیم این عدد 
بر جمعیت 70 هزار نفره و بعد هم بر 12 ماه سال، ما را به 
عدد 930 دالر در هر ماه مى رساند. به عبارتى، کارمندان 
بخش خصوصى کویتى، در طول یکسال گذشته هر ماه 
حدود 930 دالر (یا ماهانه حدود 23 میلیون تومان) یارانه 

دریافت کرده اند.

معاون کل وزارت بهداشت با حضور در برنامه گفتگوى 
ویژه خبرى یک شنبه شب شبکه 2 سیما با اشاره به اینکه 
ممکن است آمار رســمى مبتالیان و فوتى هاى کرونا 
در کشــورمان با آمار واقعى کمى متفاوت باشد، گفت: 
برخى افراد وجود دارند که تست نمى شوند و یا در برخى 
موارد، تســت ها 30 تا 50 درصد منفى کاذب را نشــان 

مى دهند.
ایرج حریرچى ادامه داد: به علت محدودیت هاى اعتبارى، 
محدودیت تســت وجود دارد و برخى افــراد هم دیر به 
بیمارستان ها مراجعه مى کنند و زمان طالیى مثبت شدن 

تست آنها مى گذرد.
حریرچى با اشاره به اینکه آمارى که اعالم مى شود مستند 
به آمار رسمى استخراج شده است، اضافه کرد: در مورد 
افراد سرپایى، ممکن اســت چند برابر رقم فعلى، کرونا 
مثبت باشند، زیرا بســیارى از افراد، ناقل بدون عالمت 

هستند و به مراکز براى تست مراجعه نمى کنند.
وى با بیان اینکه در چهار هفته اخیر موارد ســرپایى از 
حدود 60 هزار به 180 هزار نفــر افزایش یافت، افزود: 
در روند موارد مثبت بســترى و فوت نیز افزایش بسیار 
شدیدى داشتیم و در هر هفته 22 هزار مورد مثبت بسترى 
و 180 هزار مورد مثبت سرپایى داریم که به 2021 فوت 

در هفته منجر شده است.
حریرچى با اشاره به اینکه در موارد قبلى به چنین اوجى 
نرسیده بودیم، اضافه کرد: تعداد مراجعات سرپایى مثبت 
در مقایسه با هفته گذشــته، 26/5 درصد، تعداد بیماران 
مثبت بسترى، 22 درصد و تعداد بیماران فوت شده، 38/2 

درصد افزایش داشته است.
وى افزود: پیش بینى هاى دانشــگاه واشــنگتن نشان 
مى دهد که در یک ماه و نیم آینده، مرگ هاى کرونایى 
در کشــور ما از روزانه 300 نفر کنونى به حدود 600 نفر 
افزایش یابد و اگر دستورالعمل ها را عمل نکنیم شاید در 

آینده این رقم به حدود 800 نفر در روز برسد.

وقتى مرغ همسایه غاز است!

مردم عربستان و کویت چقدر یارانه مى گیرند؟

پیش بینى روزانه 800 مرگ کرونایى
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4 اصفهانى در میان برترین ها
اسـامى نفرات برتر کنکور در پنج گروه آزمایشـى بر 
روى سایت سـنجش آموزش کشـور قرار گرفت که 
چهار دانش آموز از اسـتان اصفهـان در میان نفرات 
برتر کنکـور 1400 قـرار گرفتند. در گروه آزمایشـى 
علوم ریاضـى و فنى، محمدجـواد احمدپـور در رتبه 
هفت کنکور امسـال قرار گرفت. در گروه آزمایشـى 
علوم تجربـى نیـز آوا فاضلى با کسـب رتبـه نهم از 
اصفهان در این گروه آزمایشـى درخشـید. همچنین 
در گروه آزمایشى علوم انسانى، محمدجواد مهدیان 
از شـاهین شـهر، رتبه سـوم را کسـب کرد و دانیال 
منتظـرى از اصفهان نیـز رتبه چهار گروه آزمایشـى 

زبان خارجى را به دست آورد.

تصادف اتوبوس
 اصفهان - تهران با تریلى 

رییس مرکز اورژانس کاشـان گفت: برخورد اتوبوس 
اصفهـان - تهران با تریلـى در کیلومتر هفـت آزادراه 
کاشـان - قم، ورودى راوند و بعد از مجتمع بین راهى 
روناك 24 مصدوم بر جاى گذاشت. حسن ریاحى روز 
دوشـنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این حادثه 
صبح روز دوشـنبه رخ داد و چهـار آمبوالنس به محل 
اعزام شـد. وى ادامه داد: در این تصـادف راننده و 23 
مسـافر اتوبوس مصدوم شـدند که براى 2 نفر درمان 
سرپایى صورت گرفت و 22 مصدوم هم به بیمارستان 
شهید بهشتى کاشان انتقال یافتند که وضعیت یک نفر 
بدحال گزارش شده اسـت. وى خاطر نشان کرد: این 

حادثه فوتى نداشت.

توسعه شبکه آب 
عملیات توسعه شـبکه آب خیابان کنگاز توسط واحد 
توسعه و بهره برداري آب آبفا منطقه 6 اصفهان انجام 
شـد. به گزارش روابـط عمومى آبفاى منطقـه 6، این 
عملیات به طـول100 متر، بـه قطـر 110میلی متر و 
عمق 1/15 متر انجام شـد. هدف از انجـام این طرح 
توسعه شبکه آب به منظور آبرسـانی هر چه سریع تر 

به مشترکین این محله وکاهش هدر رفت آب است.

نصب ترانس و تجهیز 
چاه جدید

با هدف تأمین آب شرب پایدار شهر نطنز در کوتاه ترین 
زمان ممکن چاه جدید تجهیـز و در مدار بهره برداري 
قرار گرفـت. به گـزارش روابط عمومى آبفـاى نطنز، 
این اقدام با هدف آبرسـانی مستمر به شـهر نطنز و با 
نصب یک دستگاه ترانس برق به همراه یک دستگاه 
الکتروپمپ شناور استیل و تابلوبرق 110کیلووات درایو 

صورت گرفت.

آغاز واکسیناسیون
 رانندگان تاکسى 

مدیرعامل سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسـیرانى 
شـهردارى اصفهان گفت: بـا پیگیرى هـاى صورت 
گرفتـه واکسیناسـیون رانندگان تاکسـى، سـرویس 
مدارس و آژانس هاى شـهر اصفهان آغاز شد. هادى 
منوچهرى افـزود: با توجه بـه روند صعـودى ابتالى 
رانندگان در موج پنجم کرونا، واکسیناسیون 21 هزار 

راننده انجام مى شود.

توزیع 129 هزار ُتن
 نهاده دامى 

امسـال 129 هزار تن نهاده دامى در اسـتان اصفهان 
توزیع شده است. سرپرست اداره کل پشتیبانى امور دام 
استان اصفهان گفت: از ابتداى امسال تاکنون 56 هزار 
و 636 تن ذرت، 46 هزار و 831 تن کنجاله سویا و 25 
هزار و 512 تن جو به تولید کنندگان دام و طیور استان 
تحویل شده که این میزان تحویلى دو برابر ارقام توزیع 
شده در سال 99 است. مهدى نیلفروش افزود: با توجه 
به لزوم تخلیه سریع و بى رنگ نهاده هاى دپو شده در 
مبادى ورودى کشور برنامه ریزى تخلیه 24 ساعته در 

انبار مرکزى استان اجرا شده است.

خبر

استاندار اصفهان گفت: نرخ بیکارى در این استان که 2 سال 
قبل 14/1 درصد بود اکنون به 8/9 درصد رسیده است.

عباس رضایى روز دوشنبه در شوراى ادارى استان اصفهان 
در محل تاالر نگین سپاهانشهر افزود: کاهش نرخ بیکارى 
در اســتان به عوامل متعدد نظیر رفع موانع تولید، بهبود 
فضاى کسب و کار و اشــتغال زایى برمى گردد که در این 

سال ها با تدابیر دولت پیش رفت.
وى با اشاره به فعال ســازى 900 کارخانه راکد در استان 
اصفهان از ســال 98 تاکنون تصریح کــرد: در این مدت 
همچنین هیچ صنعت آب بَر در اســتان راه اندازى نشد و 
مجموعه هاى جدیدى هم که نیاز به آب داشتند از پساب 

استفاده کردند.
 استاندار اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایى شهرك هاى 
صنعتى تخصصى در استان سبب اشتغال زایى و افزایش 
تولید مى شود تصریح کرد: شهرك هایى مانند طال و کیف و 
کفش زمینه تولید بیشتر در منطقه را فراهم مى کند و اثرات 
و فواید شهرك هایى مانند استخراج رمز ارز در شهرستان 

فریدن در آینده مشخص خواهد شد.
رضایى با اشــاره به خدمات دولت در اســتان اصفهان در 
زمینه محرومیت زدایى گفت: احداث 4150 باب مســکن 
محرومان از تیر سال قبل در این منطقه آغاز شد و اکنون 

3500 باب از آنها تکمیل شده است.

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان با 
تاکید بر پیشرفت هاى قابل توجه در اجراى پروژه سالن 
اجالس، گفت: بى شــک این پروژه حتى قابل قیاس با 
سالن اجالس تهران نبوده و نظیر آن در ایران وجود ندارد 

و حتى شاید بتوان گفت که در دنیا هم کم نظیر است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد اظهار کرد: پروژه مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان که بخشــى از آن در 
سال هاى گذشته احداث شده بود، در این دوره مدیریت 
شــهرى به خوبى ادامه پیدا کرد تا به سرانجام رسید؛ از 
این رو باید از تالش هاى شــهردار اصفهان و مدیریت 
منطقه شش شــهردارى براى اجراى این پروژه عظیم 

قدردانى کرد.
امام جمعه اصفهان با تاکید بر پیشرفت هاى قابل توجه 
در اجراى این پروژه، خاطرنشان کرد: بى شک این پروژه 
حتى قابل قیاس با سالن اجالس تهران نبوده و نظیر آن 
در ایران وجود ندارد و حتى شاید بتوان گفت که در دنیا 

هم کم نظیر است.
امام جمعه اصفهان با اشــاره به معمــارى پروژه مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان، اظهــار کرد: در این 
پروژه شاهد معمارى بســیار زیبا هستیم که به صورت 
ویژه و خــاص اجرا شــده و نماد نصف جهــان در آن

 مشهود است.

مرکز همایش هاى بین المللى 
اصفهان کم نظیر است

بیکارى در استان اصفهان
 به 8/9 درصد رسید

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در نامه اى به 
استاندار اصفهان خواستار حداقل یک هفته تعطیلى کامل 

و بدون قید و شرط در اصفهان شد.
طاهره چنگیز  در این نامه با اشــاره به تالش هاى کادر 
بهداشت و درمان به خصوص بازرسان بهداشتى، رعایت 
کم رنگ شیوه نامه هاى بهداشتى افزود: وضعیت موجود، 
مدیریت و ســاماندهى تشــخیص بیماران مشکوك و 
درمان مبتالیان به کوویــد 19 را در خیز پنجم بیمارى، 

دچار مشکالت فراوانى کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به وضعیت 
رنگ بندى کنونى شهر هاى استان 17 شهرستان قرمز از 
نظر شیوع و قرارگیرى هفت شهرستان در وضعیت کامال 
بحرانى، خواستار تعطیلى کامل وبدون قید و شرط موقت، 

حداقل به مدت یک هفته شد.
در همین حال سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
از بسترى 544 بیمار مبتال به کرونا در 24 ساعت منتهى 
به روز دوشنبه خبر داد. آرش نجیمى در اینستاگرام خود 
نوشــت: 544 بیمار در 24 ساعت گذشــته بسترى شد 
بیشــترین تعداد از زمان بالى کرونا یعنى در 24 ساعت 

حدوداً یک بیمارستان مانند الزهرا(س) پر شد. 
رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان هم دیروز دوشنبه در 
نشست خبرى که به صورت مجازى برگزار شد، با اشاره 

به وضعیت فوق بحرانى کرونا در استان اصفهان، اظهار 
کرد: رعایت پروتکل هاى مقابله با شیوع کرونا در استان 
اصفهان کمتر از 30 درصد اســت و همراهى همیشگى 
مردم، اصناف و ارگان ها را شاهد نیستیم. وضعیت کرونا 
در استان اصفهان فوق قرمز اســت و انتظار مى رود در 
هفته هاى آینده وضعیت از شرایط موجود نیز بدتر شود. 
این در حالى است که انتظار داشــتیم محدودیت هایى 
در وضعیت بحرانى اعمال شــود که این اتفاق نیفتاد، از 
سوى دیگر رعایت پروتکل هاى بهداشتى از سوى مردم 
به کمتر از 30 درصد رســیده اســت. در این موج همراه 
همیشگى دســتگاه هاى اجرایى و اصناف را نداشتیم و 

وضعیت کامال رها شده است.
وى ادامه داد: حدود سه هزار و پنج نفر در یک روز براى 
انجام تست کرونا مراجعه کردند، حدود دو هزار و 508 نفر 
نیز به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان هاى استان بسترى 
هستند که از این تعداد حال 355 نفر وخیم است. در شبانه 
روز منتهى به روز دوشنبه 24 مورد فوتى داشته ایم و این 

آمارها هر روز در حال افزایش است.
رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به این که 
گروه هاى پرخطر واکسینه شده اند و سایر گروه ها نیز در 
حال واکسینه شدن هســتند، خاطرنشان کرد: میانگین 
سنى مبتالیان در اســتان اصفهان 56 سال است، باید 

بدانیم تاب آورى سیستم بهداشت کمتر از مردم است و 
مشکالت بسیارى نیز دارند. 

وى با توضیح این که روزانه 500 بیمار در حال بســترى 
شدن هستند، افزود: ظرفیت بیمارستان ها تکمیل شده 
و تعداد تخت هاى بسترى کم است، در موج قبلى به آمار 
دو هزار و 100 تخت رسیدیم و بعد از آن به تدریج آمارها 
نزولى شــد اما در موج پنجم از مرز دو هزار و 500 بیمار 

گذشته ایم و این روند همچنان در حال افزایش است.
حیدرى با تأکید بر این که تختى براى بسترى باقى نمانده 
تصریح کرد: سیستم درمان در حال قفل شدن است و در 
حال حاضر باید یک بیمار ترخیص شــود تا بتوانیم بیمار 

دیگرى را بسترى کنیم.
حیدرى با اشاره به آمار واکسیناسیون در استان خاطرنشان 
کرد: تاکنون 637 هزار نفر یک دوز واکسن و حدود 173 
هزار نفر دو دوز واکســن دریافت کرده اند و به طور کلى 
حدود 800 هزار دوز واکسن در اســتان اصفهان تزریق 
شده اســت. 17 درصد مردم در استان اصفهان یک دوز 
و 4.6 درصد دو دوز واکســن دریافــت کرده اند. در حال 
حاضر تعداد واکســن ها کافى اســت و اگر واکسن هاى 
ایرانى نیز به چرخه واکسیناســیون اضافه شود تا حدود 
پنج یا شــش ماه دیگر تقریبًا 70 درصد جامعه واکسینه 

خواهند شد.

همزمان با اعالم وضعیت فوق بحرانى کرونا دراصفهان، رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
طى نامه اى به استاندار خواستار شد

اصفهان را بدون قید وشرط 
تعطیل کنید

واکسیناسیون علیه کرونا براى استادان دانشگاه روز 
دوشنبه در دانشگاه اصفهان آغاز شد و تعداد دیگرى 
از مراکز آموزش عالى استان نیز در صدد اجراى هرچه 

سریعتر آن هستند.
 تزریق واکســن به اعضاى هیات علمى دانشــگاه 
اصفهان از روز دوشنبه در ســالن نیلفروش زاده این 
مجموعه آغاز شــد و با ظرفیت 250 نفر در روز ادامه 

مى یابد.
طبق گزارش دانشــگاه اصفهان، واکســینه کردن 
دانشــجویان تحصیالت تکمیلى که در آزمایشگاه و 

خوابگاه حضور دارند نیز در دستور کار است.
روابــط عمومى دانشــگاه صنعتى اصفهــان در این 
زمینه اعالم کرد: ســه مکان در داخل دانشگاه براى 

واکسیناسیون اعضاى هیات علمى در نظر گرفته شد که 
مورد تایید مرکز بهداشت قرار گرفت و امید است تزریق 

واکسن به استادان این دانشگاه به زودى آغاز شود.
مدیر روابط عمومى و اطالع رســانى دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) نیز گفت: سازمان 
مرکزى دانشگاه آزاد اسالمى از حدود 2 هفته قبل از 
دانشجویان و استادان خواست تا اطالعات خود از جمله 
کد ملى و شــماره تلفن همراه را در سامانه اى ثبت و 
اصالح کنند تا بر اساس آن، برنامه ریزى و زمان بندى 
براى واکسیناسیون انجام شود. اصغر عالمیان افزود: 
براى واکسیناسیون استادان منتظر اطالعات سامانه 
آموزشیار هستیم و قرار اســت به زودى این کار آغاز 

شود.

آغاز واکسیناسیون استادان دانشگاه در اصفهان 

رئیس شوراى اسالمى شهرستان اصفهان گفت: دولت فعلى 
وظیفه خود را در خصوص مقابله با بحران آب به نحو احسن 
انجام نداد و امیدواریم دولت آینده با اقتدار مشکل آب فالت 

مرکزى را حل کند.
پورمحمد شــریعتى نیا در آخرین جلســه شوراى اسالمى 
شهرســتان اصفهان در دوره پنجم  با بیان این که فالت 
مرکزى ایران چند سال است که دچار خشکسالى شده است، 
گفت: اصفهان به ویژه در شــرق تا چند سال آینده به علت 
فرونشســت زمین و بحران آب خالى از سکنه خواهد شد؛ 

دولت فعلى وظیفه خود را در خصوص مقابله با بحران آب 
به نحو احســن انجام نداد و امیدواریم دولت آینده با اقتدار 
مشکل آب فالت مرکزى را حل کند. وى گفت: خیلى از ما 
کشاورز بوده ایم و دام براى کشاورزان و روستاییان اهمیت 
زیادى دارد اما وقتى حرف این افراد شنیده نمى شود و دیده 
نمى شوند، کار به جایى مى رســد که یکى از اهالى روستا 
مى آید و گاو خود را در معبر عمومى سر مى برد، این به سبب 
آن است که حرف آن فرد شنیده نمى شود. شریعتى نیا با بیان 
این که مسئوالن نباید به گونه اى عمل کنند که مردم خیال 

کنند سخن آن ها شنیده نمى شود، ادامه داد: باالدست آب 
نیست و تا کمبودها جبران نشود کارى نمى توان کرد؛ وزارت 
نیرو بدون داشتن هیچ گونه مجوزى و بدون داشتن هیچ حق 

شرعى و قانونى حقابه مردم را از حوضه زاینده رود مى برد.
وى تاکید کرد: دولت باید به نحوى این کمبود آب را تأمین 
کند که مشکل محیط زیست و کشــاورزان اصفهان حل 
شود و اگر این اتفاق نیفتد و آب شرق اصفهان تأمین نشود، 
این منطقه به زودى به شرایطى مى رسد که قابل سکونت 

نخواهد بود.

شرق اصفهان به زودى غیرقابل سکونت مى شود

رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با بیان اینکه 
امروز مســتاجران توان پیدا کردن خانه براى اجاره 
ندارند، گفت: اگر بازار مســکن رونق نگیرد و ســال 
آینده قانون مشــخصى براى رهن و اجاره ها تدوین 
نشود، وضعیت فجیعى خواهیم داشت و ممکن است 

مستاجران به علت گرانى، بدون خانه بمانند.
رسول جهانگیرى با تاکید بر اینکه کاهش ارزش پول 
ملى موجب شد تا یک شبه قیمت خانه هاى میلیونى 
چند برابر و میلیاردى شوند، تصریح کرد: در این شرایط 
صاحب منزل حاضر نیست تا خانه اش را به قیمت قبل 

رهن یا اجاره دهد.
رئیس اتحادیه مشاوران امالك اصفهان با اشاره به 
کاهش بین عرضه و تقاضا و ساخت و ساز مسکن به 
یک سوم طى 10 سال گذشته، تاکید کرد: باید تصمیم 
گیران در سطح کالن فکرى به حال بازار مسکن کنند، 

چراکه اگر بازار مسکن رونق نگیرد و سال آینده قانون 
مشخصى براى رهن و اجاره ها تدوین نشود، وضعیت 
فجیعى خواهیم داشــت و ممکن است مستاجران به 

علت گرانى، بدون خانه بمانند.
وى با بیان اینکه موضوع رهن و اجاره از قیمت مسکن 
اثر مى گیرد، تصریح کرد: متاسفانه قیمت مسکن به 
صورت بى رویه باال رفت و امروز مهمترین عامل که 
موجب افزایش قیمت بى رویه مسکن است، مربوط به 

عدم تولید مسکن است. 
جهانگیرى با تاکید بر اینکه مطابق مصوبه ستاد مقابله 
با کرونا امسال قیمت رهن و اجاره در اصفهان باید 20 
درصد افزایش یابد، تاکید کرد: تا قانونى براى رهن و 
اجاره وضع نشود، ضمانت اجرایى نخواهد داشت، البته 
زیرســاخت هاى این قانون وجود دارد که مثال اجاره 

سال قبل، مبناى اجاره سال جدید قرار گیرد.

مستأجران توان پیدا کردن خانه ندارند

معاون آمــوزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان، گفت: آزمون مدارس نمونه دولتى پایه دهم روز 
جمعه 15 مردادماه با حضور 12 هزار دانش آموز در بیش 
از 20 منطقه و ناحیه آموزش و پرورش به طور همزمان 

برگزار مى شود.
محمدرضا ناظم زاده اظهار کرد: مقرر بود این آزمون در 18 
تیرماه برگزار شود که در نهایت مجوز برگزارى آن براى 

15 مرداد ماه صادر شده و جمعه این هفته برگزار مى شود.
وى افزود: بــا توجه به این که فرآینــد ثبت نام مدارس 
به نوعى درگیــر برگزارى این آزمون اســت روز جمعه 
آزمون مدارس نمونه دولتى در بیش از 20 منطقه و ناحیه 
آموزش و پرورش که برخوردار از این مدارس باشــند با 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى به طور همزمان برگزار 
مى شــود. معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش 

اســتان اصفهان، تصریح کرد: در حــال حاضر پذیرش 
دانش آموزان ورودى براى مــدارس نمونه دولتى پایه 
دهم بر مبناى ارزشــیابى پایان نوبــت دوم پایه نهم و 
معدل پایانــى این پایه به همراه نمره آزمون محاســبه 
مى شــود و در نهایت همه این موارد براى اعالم نتیجه 
آزمون ورودى دبیرســتان مورد تقاضــاى آنها در نظر 

گرفته مى شود.

آزمون پایه دهم مدارس نمونه دولتى 15 مرداد برگزار مى شود

بخش پایانى آزادراه شــهید ســردار حجازى (شرق 
اصفهان) به همراه اتصال جــاده اصفهان-نایین در 
کریدور شرقى-غربى کشور به آزادراه شرق اصفهان 

افتتاح شد و به بهره بردارى رسید.
وزیر راه و شهرسازى   در حاشیه اى این مراسم اظهار 
داشت:  کنارگذر شــرق اصفهان بخشــى از شبکه 
آزادراهى شمال جنوب کشــور بوده که براى استان 
اصفهان، استان هاى همجوار و ترافیک عبورى نقش 

موثرى ایفا مى کند.
 محمد اســالمى افزود: این آزادراه عــالوه بر کوتاه 
نمودن طول مسیر، زمان سفر را نیز به مدت دو ساعت 
کاهش مى دهد لذا آثارى که براى مردم عزیز اصفهان 

و استان هاى مجاور دارد قابل مالحظه است.
وى با بیان اینکه 63 کیلومتر از این مسیر افتتاح شده 

اســت گفت: حدوداً 36 کیلومتر باقیمانده تا سه راه 
مبارکه نیز با سرعت مطلوب در دست اجرا قرار دارد.

اسالمى با اشاره به اینکه قطعه حدوداً 100 کیلومترى 
تکمیل کننده حلقه مفقوده آزادراهى اســت اذعان 
داشــت: در امتداد آن آزادراه اصفهان شیراز است که 
ان شــاءا... در چند هفته آینده تکمیل مى شــود و به 

بهره بردارى مى رسد.
وزیر راه و شهرســازى  اضافــه کرد: ایــن آزادراه 
230 کیلومتــرى، عالوه بــر اینکــه 130 کیلومتر 
مســیر را کوتاه میکند زمان ســفر را نیز به مدت دو 
ساعت کاهش مى دهد. که این سلســله اقدامات و 
برنامه ها در شــکوفایى اقتصــادى در مقیاس ملى، 
اســتانى و منطقه اى میتواند تاثیر ژرف و ماندگارى

 داشته باشد.

افتتاح 8 کیلومتر از آزادراه شرق اصفهان

آتش سوزى در بیمارستان امید اصفهان، یکشنبه شب 
با تالش نیروهاى آتش نشــانى بدون خسارت جانى 

مهار و خاموش شد.
سخنگوى سازمان آتش نشانى اظهار داشت: ساعت 
19 و 59 دقیقه روز یکشنبه گزارشى مبنى بر رویت دود 

و شــعله هاى آتش از داخل بیمارستان امید اصفهان 
واقع در پل شیرى به آتش نشانى اعالم شد و نیروهاى 
عملیاتى از ایستگاه شماره یک و هشت به محل حادثه 

اعزام شدند.
فرهاد کاوه آهنگران افــزود: مقدار زیادى ضایعات و 
یونولیت در فضاى باز ســاختمان قدیم و جدید این 
بیمارســتان طعمه آتش شــده بود که به دِر ورودى 
بخش پیوند اعضاى بیمارستان ســرایت کرد و تنها 
اتاق تجهیزات و بخشــى از اتاق پزشک آن، درگیر 

حریق شده بود.
وى تصریح کرد: با این حــال، هیچگونه دودزدگى و 
مشــکلى براى بیماران و کادر درمان این بیمارستان 

بوجود نیامده است.

آتش سوزى بیمارستان امید خسارت نداشت
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آگهى تغییرات
شرکت مهندسى بازرگانى پویانگر پارسیان اسپادانا 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 30216 و شناسه 
ملى 10260508052 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شــرکت از طریق مطالبات 
حال شده و صدور ســهام جدید از مبلغ 1000000 
ریال به 6000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بشــرح زیراصالح شد ماده 5 اصالحى 
: سرمایه شــرکت مبلغ 6000000000 ریال نقدى 
است که به 600000 سهم با نام عادى10000 ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1171013)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى مانا صنعت امیرکبیر شــرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
34634 و شناســه ملى 10860001030 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محسن فوالدگر به کد ملى 
1283551780 و فریبــا حاجى نیلى به کد ملــى 6609567689 و گلناز فوالدگر 
به کد ملى 1272421740 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند.رســول ایران پور انارکى به کد ملى 1249946301و جواد عظیم 
زاده اسفنجانى به کد ملى 1371765197 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1170973)

آگهى تغییرات
شرکت معدنى کیمیا گستر شهرضا سهامى خاص به 
شماره ثبت 53111 و شناسه ملى 14004538105 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/03/29 مرکز اصلى شــرکت از واحد 
ثبتى اصفهان به واحد ثبتى شهرضا بنشانى : استان 
اصفهان ، شهرستان شهرضا ، بخش مرکزى ، شهر 
شهرضا، محله ســیدخاتون ، خیابان خاوران ، کوچه 
((شماره9)) ، کوچه (صحراى برزوك آباد) ، پالك 0 ، 
طبقه همکف - کدپستى8615987375 انتقال یافت 
و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1170967)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى مانا صنعت امیرکبیر شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 34634 و شناسه ملى 
10860001030 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مــورخ 1400/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : پیرو اگهى تاسیس شــماره 8017/ش مورخ 
1387/5/22 سرمایه شــرکت اشتباها مبلغ یکصد 
میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم یکهزار ریالى درج 
شده است که صحیح آن یکصد میلیون ریال منقسم به 
یکهزار سهم یکصد هزار ریالى مى باشد.مراتب بدین 
وسیله اصالح و اعالم مى گردد . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1170966)

تورج نصر که صدایش را در کارتون هاى کودکى زیاد شنیده ایم، مى گوید کرونا باعث شده تا دوبلورها تنها در 
اتاق کار کنند و دیگر خبرى از آن بده بستان ها سر کار دوبله نباشد.

این دوبلور که به جاى شــخصیت هاى خاطره انگیز کارتونى چون تنســى در کارتون «تنســى تاکسیدو»، 
شیپورچى در «پسر شجاع»، دانلد داك (سرود کریسمس)، عمو جغد شاخدار (بنر)، باگزبانى و یوگى (یوگى و 
دوستان) صداپیشگى کرده است، به عنوان یکى از دوبلورهاى «شکرستان»، با این انیمیشن در حال پخش 

هم همکارى دارد.
این دوبلور درباره تاثیر شــرایط کرونا بر وضعیت دوبله، عنوان کرد: اینکه به خاطــر کرونا دوبلورها انفرادى 
صداگذارى مى کنند، بى نهایت به کار دوبله لطمه مى زند؛ وقتى ما دست جمعى فیلمى را دوبله مى کنیم در حال 
گویش دیالوگ ها بده بستان هاى متفاوتى داریم و ممکن است دیالوگى را عوض و جایگزین کنیم اما االن ما 
از این امکانات دور هستیم. براى دوبله ایران که به این سبک است مشکل است اما در خارج، این کار به خوبى 
دارد انجام مى شود و آسیبى به کارشان نزده است؛ این سیستم دوبله از قدیم در ایران مرسوم بوده و االن هم 
گویندگان ما عالقه مندند که اگر به خواست خدا کرونا از بین برود باز بتوانیم به 

سبک قدیم کار کنیم.
او در ادامه درباره تفاوت صداگذارى آثار انگلیسى با چینى و کره اى 
عنوان کرد: مسلما فیلم و ســریال هاى آمریکایى و انگلیسى 
با گویش بســیار خوبى اجرا مى شــود. فیلم هاى فرانسوى و 
ایتالیایى هم همینطور است؛ آنقدر این گویش ها دلنشین است 
که خیلى از کلمات را ما خودمان مى فهمیم و حس و حالش 
را حفظ مى کنیم اما فیلم هاى کره اى و چینى  از نظر چیدمان 
گویش با ما متفاوت است زیرا سریع حرف مى زنند و کلمات 
کوتاه گفته مى شود اما معنى اش خیلى زیاد است و ما مجبوریم 
دیالوگ هاى زیادى را در لب و دهــن این ها جایگزین کنیم. 
بیننده هاى ایرانى هم زیاد از این قضیه راضى نیســتند و اذیت 
مى شوند. کیفیت کارهاى انگلیســى بهتر است در گذشته هم 
کارتون هایى که کار مى کردیم گویش انگلیسى داشت 
و ما خیلى خوب دوبله اش مى کردیم 

و هنوز هم ماندگار است.

تورج نصر: 
کرونا 

دوبلورها را 
تنها کرده 
است

نجمه جودکى پس از 20 روز دورى از تلویزیون به علت 
کرونا، به عرصه اجرا بازگشت. این مجرى شبکه دو از 

بهبود خود از بیمارى کووید-19 خبر داد.

جودکى شامگاه  9 تیرماه این خبر را در ابتداى بخش 
شبانگاهى برنامه «در انتهاى الوند» اعالم کرد و گفت: 

چقدر دلم برایتان تنگ شده بود. امروز دقیقا 20 روز از 
آخرین اجراى من در «در انتهاى الوند» گذشت و بعد 

از 20 روز برگشتم.
وى در ادامه بــا بیان توصیه هایى 
بــراى رعایــت پروتکل هــاى 
بهداشتى به مخاطبان این برنامه 
گفت: خیلى مراقب خودتان باشید. 
با این روند کند واکسیناسیونى که 
پیش مى رویم، قطعا حاالحاالها 
ما پیک هاى مختلف و عجیبى را 

تجربه مى کنیم.
این مجرى «در انتهــاى الوند»، 
آخرین بار صبح 22 تیرماه بخش 
صبحگاهى این برنامه را اجرا کرد 
و تســت کروناى وى پیش از بخش شبانگاهى آن، 

مثبت شد.

نجمه جودکى از کرونا بهبود یافت

پخش سریال تلویزیونى «دودکش 2» به کارگردانى 
برزو نیک نژاد و تهیه کنندگى زینب تقوایى از هشتم 
تیر ماه در شبکه یک آغاز شده و پیش بینى مى شود 
بزودى در 28 یا 29 قســمت به پایان برسد. گروه 
سازنده سریال به تازگى ضبط تصاویر را در شهرك 
دفاع مقدس پى گرفته انــد. در این بخش ها وقوع 
اتفاقى عجیب در قصه، منجر به حضور کاراکترهاى 
ســریال در لوکیشن شــهرك دفاع مقدس و خلق 

موقعیت هاى کمدى مى شود.

طبق برنامه ریزى ها، گروه همزمان با پخش آخرین 
قسمتها مشــغول تصویربردارى خواهند بود. قرار 
است با پایان پخش سریال، یک قسمت نیز به عنوان 

پشت صحنه روى آنتن رود.
هومن برق نورد، امیرحسین رستمى، سیما تیرانداز، 
نگار عابدى، محمدرضا شیرخانلو، یاس نوروزى و 
الهام اخوان و (با حضور) بهنام تشــکر و (بازیگران 
خردسال) حسین شهبازى، مهنا سیدى، هانا عباسى 

در «دودکش 2» بازى دارند.

تصویربردارى «دودکش» در روزهاى پایانى

فیلمبردارى فیلم سینمایى «روشنایى» که در ایران و امریکا ساخته شده است با نقش 
آفرینى على نصیریان به پایان رسید.

کامشاد کوشان آخرین فیلم سینمایى خود را 20 سال پیش در آمریکا با نام «راز بهشت» 
ساخت و «روشنایى»، اولین ساخته او در ایران است. على نصیریان، حسین پاکدل، بهاره 
رهنما، میکاییل کوشان، کاوه آشنا، فرهید سرى، حمیدرضا اکبرى ، مجید نریمان و ... 
بازیگران این فیلم هستند. فیلم سینمایى «روشنایى» نگاهى متفاوت به زندگى شهرى 
و مشکالت آن داشته اســت و به زودى مراحل فنى آن آغاز مى شود. این کارگردان در 
سالهاى اخیر بیشتر به  نوشتن فیلمنامه هاى متعدد،  نگارش و نشر مجموعه داستانهاى 
کوتاهش با عنوان «قصه هاى سانفرانسیســکو» و بازى در آثــارى همچون؛ «من و 
دبورا» ساخته ضیاالدین درى ، «نارنجى پوش» و مستند/داستانى «همه دانا» داریوش 

مهرجویى و «برادرم خسرو» احسان بیگلرى و... مشغول بوده است.

طبق اعالم سازمان ســینمایى فیلم سینمایى 
«جنایت بى دقت» ســاخته شــهرام مکرى و 
تهیه کنندگى نگار اسکندرفر مجوز نمایش گرفت 
و این فیلم مى تواند در ســینماهاى ایران روى 

پرده رود.
پروانه نمایش این فیلم بدون هیچگونه ممیزى 
صادر شــده اســت. این فیلــم در حضورهاى 
جشنواره اى مهم و موفقیت آمیزى داشته است 
به طور مثال جایزه بهترین فیلمنامه را از منتقدان 

ونیز گرفته است.
نگار اســکندر تهیه کننده اثر پیش از این درباره 
احتمال اکران آنالین ایــن فیلم اعالم کرده بود 
که به اکران آنالین هم فکر مى کنیم، اما همراه با 
پخش کننده خارجى به این نتیجه رسیدیم براى 
این که اکران هاى خارجــى صدمه نبیند، موقتا 
از آنالین پرهیز کنیم چون اصوال اکران آنالین 
تهدیدى براى اکران خارجى اســت به ویژه در 

ایران که کپى رایت براى کسى مهم نیست.
«جنایت بى دقت» مضمونى مرتبط با ســینما 
دارد و درباره تماشاگرانى است که قبل از شروع 
اکران فیلمى درباره آن حرف مى زنند و با شروع 
نمایش بر پرده ســینما، ماجرا شکل جدیدى به 

خود مى گیرد.
ابوالفضل کاهانى، راضیــه منصورى و گلنوش 
قهرمانى، بابک کریمى، ســیاوش چراغى پور، 
محمد ساربان، فریبا کامران، بهزاد دورانى، عادل 
یراقى، االهه بخشــى، معصومه بیگى، محمود 
بهرازنیا، امیر شاملو، مینا درودیان، کیانا منتجبى، 
سعید نادرى، محمدحســین محمدیان، صدف 
عمویى، حامد محمودى ،محمد ربانى، محمدرضا 
جنگى، داوود بنى اسد، محمدحسین قشمى و... 

بازیگران این فیلم هستند.

فیلم ســینمایى «تفریق» بــه کارگردانى مانى 
حقیقى یکى از فیلم هاى مهم جشــنواره امسال 

فیلم فجر خواهد بود.
مانى حقیقى بعد از فیلم سینمایى کمدى «خوك» 
(1396) در مقام نویســنده و کارگردان بار دیگر 
«تفریق» را جلوى دوربین برد. هشتمین فیلم بلند 
سینمایى حقیقى که قرار بود در سال 97 ساخته 
شود به تعویق افتاد و سال 1399 پروانه ساخت 
آن صادر و فیلمبردارى آن از روز یکشــنبه 17 

اسفندماه 99 آغاز شد. 
. پس از حدود یک ماه از شــروع تصویربردارى 
«تفریق» روابط عمومــى پروژه خبرى مبنى بر 
تعطیلى آن با توجه به گســترش شیوع کرونا در 
شهر تهران و بنا بر اعالم سازمان سینمایى مبنى 
بر لزوم توقف تولیدات ســینمایى در شهر هاى 
قرمز، داد. نهایتا پس از فروکش کردن شــرایط 
کرونایى فیلمبردارى از سر گرفته شد و بامداد 28 

خردادماه فیلمبردارى این پروژه به پایان رسید.
در ابتدا پرى ناز ایزدیار به عنــوان بازیگر نقش 
اصلى در مقابل نوید محمدزاده انتخاب شده بود، 
اما این بازیگر از بــازى در این فیلم انصراف داد. 
ایزدیار به دلیل تغییر زمان ساخت پروژه هایى که 
متعهد به حضور در آن ها بود، از «تفریق» جدا شد. 
بعد از اعالم این خبر، ترانه علیدوستى به عنوان 
بازیگر جدید «تفریق» انتخاب شد. مانى حقیقى 
کارگردان «تفریق» در این باره گفت: «پرى ناز 
ایزدیار آنقدر در جریان تمرینات ما فوق العاده بود 
که واقعا از ادامه نیافتن این همکارى متاسفم. از 
سوى دیگر این را خوش اقبالى بزرگى مى دانم که 
ترانه علیدوستى فرصت همراهى با ما را داشت و 

در کنار ما خواهد بود.»
ترانه علیدوســتى پیش از این، سابقه همکارى 
با حقیقى را در دو فیلم «کنعــان» و «پذیرایى 
ساده» به عنوان بازیگر داشته و از سرمایه گذاران 
«اژد ها وارد مى شود» هم بوده است و در این فیلم 
اولین نقش آفرینى را در کنــار نوید محمدزاده 
تجربه کرده اســت. محمدزاده پیش از بازى در 
«تفریق» اعالم کرده بود سال 99 در هیچ فیلمى 
بازى نمى کند. در هر صورت «تفریق» یکى از 
مهمترین فیلم هایى است که باید منتظر نمایش 

آن در جشنواره و بر پرده سینما ها بود.

اولین همکارى 
علیدوستى و 

محمدزاده در راه 
جشنواره فجر

پخش کننده فیلم "قهرمان" به کارگردانى اصغر فرهادى، درباره زمان اکران این فیلم 
در ایران توضیحاتى را ارائه کرد.

ســعید خانى گفت: وضعیت اکران این فیلم بستگى به شــرایط اکران جهانى آن دارد. 
منتظریم اصغر فرهادى به ایران بیاید و مذاکرات را انجام دهیم اما امیدواریم بتوانیم در 

فصل پاییز فیلم را اکران کنیم.
وى در پایان درباره حواشى به وجود آمده براى فیلم "قهرمان" در فضاى مجازى پس 
از توفیق در جشنواره کن هم گفت: از نظر هنرى که موضعى ندارم اما این جنس حواشى 
از نظر مارکت و پخش، همیشه به نفع فیلم بوده، مخاطب سینما همواره به دنبال فیلم 
خوب است و فیلم تازه اصغر فرهادى هم مطمئنم به دلیل ساختار، داستان و احترامى که 
این فیلمساز همواره به مخاطب خود گذاشته است، فروش بسیار خوبى خواهد داشت و 

مورد استقبال قرار مى گیرد.

پایان فیلمبردارى
 آخرین کار على نصیریان

«جنایت بى دقت» 
بدون ممیزى 

پروانه نمایش گرفت

«قهرمان» اصغر فرهادى
 چه زمانى به ایران مى آید؟

ستاره فیلم هاى اکشن وعده داد که قسمت چهارم فیلم «بى مصرف ها» ساخته شود.
«سیلوســتر اســتالونه» هفته گذشــته با انتشــار تصویرى از یــک حلقه طالیى 

جمجمه با چشــمان بنفش وعده تولید دنباله دیگــرى براى«بى مصرف ها» 
(Expendables4) را داد. او مى نویســد: «طراحى حلقــه جدیدى براى 
"بى مصرف ها 4" به تازگى تمام شد. کمى سنگین است اما قطعاً نیروى انگشتان 

شما را بیشتر مى کند.»
استالونه اولین بار در سال 2010 در قسمت اول«بى مصرف ها» بازى کرد. آن 
فیلم 274/5 میلیون دالر در سراســر دنیا فروخت و دنباله هاى آن در مجموع به 

فروش 530 میلیون دالرى رسیدند، بنابراین دور از انتظار نیست که چهارمین 
قسمت فیلم در حال پیشرفت باشد.

تاکنون نویســنده یا کارگردانى به صورت رســمى براى «بى 
مصرف ها4» معرفى نشــده اما انتظار مى رود که اســتالونه 

به عنوان بازیگر و تهیه کننــده بازگردد. «رندى کوتور» و 
«جیسون استاتهام» نیز به این چندگانه بازخواهند گشت، 
اما نقش آفرینى ستارگان دیگرى چون «دیو باتیستا»، 
«لیام نیســون» و «رابرت داونى جونیور» در حد شایعه 

باقى مانده است.

اوایل سال 2017 گزارش شد که اســتالونه به علت آنچه که اختالفات هنرى خوانده شده 
با فسخ قرارداد 20 میلیون دالرى از این چندگانه جدا شده است.  استالونه «اوى 
لرنر» رئیس شرکت ان یو ایمج/میلنیویم نه تنها بر سر فیلمنامه و کارگردانى 
بلکه حتى براى جلوه هاى ویژة قسمت چهارم فیلم هم نتوانسته اند به توافق 

برسند.
«آرنولد شوارتزنگر» دیگر ستاره این چندگانه در آن زمان گفته بود: «به نظرم 
قسمت اول و دوم فیلم بسیار خوب و هیجان انگیز بودند اما در رابطه با قسمت 
سوم فکر مى کنم شخصیتى که من آن را بازى مى کردم، متن قابل قبولى نداشت 
و تاثیر آن را در ایفاى نقش من دیدید که چنگى به دل نمى زد. این دیدگاه من 
است و شاید دیگران نظر متفاوتى داشته باشند ولى به عقیده خودم، اگر 
در قسمت سوم بازى نمى کردم هم اتفاقى نمى افتاد ولى با 
این حال من عالقه بسیارى به مجموعه دارم. سیلوستر 
استالونه ایده هاى بسیارى براى شخصیت پردازى 
من داشت که جذاب بودند. اگر شخصیت پردازى 
درست و حسابى براى من در کار بود شاید در فیلم 
بازى مى کردم ولى تا زمانى که به نقش من بهایى 

داده نشود بازى نمى کنم.»

خبر هیجان انگیز «سیلوستر استالونه» به هوادارانش

«قبله عالم» جدیدترین سریال شبکه نمایش خانگى 
در اولین قســمت خود از همســران ناصرالدین شاه 

رونمایى کرد.
اولین قسمت از سریال قبله عالم به کارگردانى حامد 
محمدى که در فضاى تاریخى ســاخته شــده است 
، یکشــنبه 10 مرداد ماه در شــبکه نمایش خانگى 

منتشر شد.
این ســریال به تهیه کنندگــى منوچهر محمدى در 
لوکیشن هاى کاشان و تهران تصویربردارى شده است 
و بخشى از زندگى ناصرالدین شاه قاجار را در قالب طنز 
روایت خواهد کرد. در اولین قســمت از سریال قبله 
عالم، دو همسر ایرانى و هلندى ناصرالدین شاه معرفى 

شدند. سوگل خلیق بازیگر جوان و با استعداد کشورمان 
در اولین تجربه بازى در سریال هاى تاریخى خود نقش 
مونس السلطنه را ایفا مى کند که همسر ناصرالدین 
شــاه، اجاق کور، نجیب معتمد و دلبر اســت. همسر 
دیگر ناصرالدین شــاه آنجلینا السلطنه با بازى مارنه 

ون هولک،  متولد هلند است و فعالیت مهمى ندارد.
این ســریال در خانه تاریخى طباطبایى ها در کاشان 
فیلمبردارى شده است و بازیگران مشهورى همچون 
حامد کمیلى، هــادى کاظمى، پژمان بازغى، ســام 
درخشانى، ســروش صحت، اردشیر رستمى، شقایق 
دهقان، ســمانه پاکــدل و  ... در آن نقــش آفرینى 

مى کنند.

2 بانوى عمارت «قبله عالم» معرفى شدند

محمد رضا تخت کشیان، تهیه کننده سینما که قرار 
است جدیدترین سریال سروش صحت را در شبکه 

نمایش خانگى تولید کند گفت: اگر مجوز این سریال 
صادر شود همین فردا آن را کلید مى زنیم.

تخت کشیان درباره وضعیت ســاخت این سریال 
گفت: ما درخواست مجوز ســاخت سریال «مگه 
تموم عمــر چند تا بهــاره» به 
کارگردانــى ســروش صحت 
را از ســوم بهمن ســال 99 به 
وزارت ارشــاد ارائــه داده ایم و 
از اول اردیبهشــت گروه آماده 
فیلمبردارى اســت ولــى هنوز 
مجوز ساخت این سریال صادر 

نشده است.
او ادامه داد: همه چیز این سریال 
مشخص شده و لوکیشن سریال 
نیز معلوم است و همه عوامل این 
سریال آماده هستند و فقط منتظر صادر شدن مجوز 

ساخت آن هستیم.

سریال سروش صحت در انتظار مجوز

صویرى از یــک حلقه طالیى 
رى براى«بى مصرف ها» 
حى حلقــه جدیدى براى 
ت اما قطعاً نیروى انگشتان 

صرف ها» بازى کرد. آن 
باله هاى آن در مجموع به 

ظار نیست که چهارمین 

راى«بى
ـتالونه 

ر» و 
ت، 
 ،«
ه 

0با فسخ قرارداد 20 میلیون دالرى از این
لرنر» رئیسشرکت ان یو ایمج/می
بلکه حتى براى جلوه هاى ویژة قس

برسند.
«آرنولد شوارتزنگر» دیگر ستاره
قسمت اول و دوم فیلم بسیار خوب
سوم فکر مى کنم شخصیتى که من
و تاثیر آن را در ایفاى نقش من دی
است و شاید دیگران نظر م
در قسمت سوم
این حال م
استالونه
من داش
درست
بازى
داده
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ستاره سپاهان علیه اتهامات به پرسپولیس:

فصل بعد خیلى خیلى سخت تر از فصلى خواهد بود که گذشت

به دنبال حواشى ایجاد شده بین حامد لک و کریم باقرى و احتمال تنبیه او در پرسپولیس، شایعه 
شد گلر پرسپولیس با دو پیشنهاد از سوى تیم هاى ســپاهان و گل گهر روبه رو 

شده است.
وضعیت حامد لک در باشگاه پرسپولیس کمى پیچیده شده است. 
دروازه بانى که در این فصل یکــى از ارکان موفقیت تیمش در 
مسیر قهرمانى بوده در دو سه بازى اخیر تا حدودى وارد حاشیه 

شده و مربیان این باشگاه را ناراحت کرده است.
این دلخورى تا جایى پیش رفت که روز یک شــنبه شایعه 
شد ممکن است پرســپولیس عذر حامد لک را بخواهد و 
او را از این باشگاه اخراج کند. ماجرا مربوط به جدال لفظى 
این دروازه بان با کریم باقرى بود که باعث ناراحتى اسطوره 
پرسپولیس شد. در همین گیرودار روز یک شنبه رسانه ها خبر از 
این دادند که عالوه بر کریم باقرى، یحیى گل محمدى هم از لک دلخور شده و اعالم 

کرده او را نمى خواهد.
همین شایعه کافى بود تا خیلى سریع سروکله مشــتریان حامد لک پیدا شود؛ آنطور که 
«فرهیختگان» نوشته دو باشگاه ســپاهان و گل گهر ســیرجان که هر دو دربه در به 
دنبال دروازه بان جدیدى هستند به سراغ حامد لک رفته اند و پیشنهاد جذابى هم ارائه 
کرده اند. در بخشى از این گزارش آمده است: «حامد لک از دو تیم سپاهان و گل گهر 
پیشــنهاد هایى را دریافت کرده که مبالغ آن چیزى حدود دوبرابر قرارداد امسال این 
بازیکن با پرسپولیس اســت. همین موضوع باعث شــده لک تصمیم به جدایى از 

پرسپولیس بگیرد.»
این موضوع در حالى مطرح شــده که حامد لک هنوز یک سال دیگر با پرسپولیس 
قرارداد دارد و بازیکن آزاد نیســت. از طرفى روز گذشته کریم باقرى در گفتگویى 
عنوان کرد از کســى دلخورى ندارد امــا به هر حال باقرى یــک خط قرمز براى 
پرسپولیسى ها محسوب مى شود. لک پیش از این هم جایگاه چندان محکمى در 
پرسپولیس نداشت و حتى طى هفته هاى گذشته در اخبارى غیررسمى آمده بود که 
پرسپولیسى ها در جست وجوى یک دروازه بان بزرگ و مطمئن براى فصل آینده 
هستند. لک در پرسپولیس تا همین قبل از بازى با ماشین سازى روزهاى بى حاشیه اى 
داشــت ولى اتفاقات تبریز دوباره لک را شبیه همان دروازه بان پرحاشیه سال هاى 
گذشته کرد و نشان داد حاشیه هاى مختلف همچنان در کار این بازیکن وجود دارد.

به دنبال حواشى ایجاد شده بین ح
پرسپولیس شد گلر
شده
وض
در
م

پ
این دادند که عالوه بر کر

کرده او را نمى خواهد.
همین شایعه کافى بود تا خ
«فرهیختگان» نوشته دو
دنبال دروازه بان جدیدى
کرده اند. در بخشى از این
پیشــنهاد هایى را دریاف
بازیکن با پرسپولیس ا

پرسپولیس بگیرد.»
این موضوع در حالىم
قرارداد دارد و بازیکن
عنوان کرد از کســى
پرسپولیسى ها محس
پرسپولیس نداشت و
پرسپولیسى ها در جس
هستند. لک در پرسپو
داشــت ولى اتفاقات
گذشته کرد و نشان د

ادامه ماجراى  درگیرى لفظى دروازه بان پرسپولیس با کریم باقرى

حامد لک سر از اصفهان 
در مى آورد؟!

باتوجه به جدایى احتمالى سروش رفیعى، سپاهان به دنبال جذب 
یک پرسپولیسى دیگر است. 

سپاهان یکى از تیم هایى خواهد بود که تغییرات زیادى در تابستان 
خواهد داشت. طبق اعالم نویدکیا دو ســه بازیکن این تیم راهى 
اروپا مى شوند و به نظر مى رسد که ســروش رفیعى هم در آستانه 
جدایى است. از اصفهان خبر مى رسد که فرشاد احمدزاده هافبک 
سابق پرسپولیس و کنونى فوالد از گزینه هاى مورد عالقه نویدکیا 
براى تقویت خط حمله به شمار مى آید. احمدزاده فصل بسیار خوبى 
را در فوالد خوزستان تجربه کرد و توانســت به روزهاى اوج خود 

نزدیک شود.

محرم نویدکیا سرمربى تیم فوتبال سپاهان براى تقویت خط هافبک 
تیمش، درصدد جذب مسعود ریگى از استقالل است. این در حالى 
است که ادامه همکارى ریگى با اســتقالل در هاله اى از ابهام قرار 
دارد و هافبک آبى پوشان براى ماندن در این تیم، درخواست افزایش 

مبلغ قرارداد خود را کرده است. 
اکنون سپاهانى ها منتظر پاسخ ریگى هستند و اگر با پاسخ منفى این 
بازیکن مواجه شوند، ســراغ دو گزینه دیگر خواهند رفت. سرمربى 
ســپاهان در این پســت، دو بازیکن را از دو تیم شهرستانى مدنظر 
قرار داده است که در صورت منتفى شدن حضور هافبک 30 ساله 
شیرازى در سپاهان، این باشــگاه با آن دو بازیکن مذاکره خواهد 

کرد.

باشگاه پرســپولیس در نظر دارد اقدام باشــگاه سپاهان در مورد 
مهاجم تیمش را تالفى کند.

باشگاه سپاهان از مدت ها قبل به دنبال مذاکره با باشگاه سانتاکالرا 
پرتغال است تا به نوعى شــهریار مغانلو را در فصل نقل وانتقالت 
تابستانى از چنگ پرسپولیس در بیاورد. اصفهانى ها جدا از پیشنهاد 
مالى خیلى خوب به تیم پرتغالى و همچنیــن خود مغانلو حاضر 
شده اند محمد محبى بازیکن چپ پاى خود را هم به تیم سانتاکالرا 
بدهند. اقدامى که باعث شده پرسپولیسى ها براى حفظ مغانلو به 

تکاپو بیفتند.
یحیــى گل محمــدى از مدیریت 
باشگاه خود خواســته به هر شکلى 
که هست مغانلو را حفظ کنند اما با 
شرایط مالى نامساعدى که باشگاه 
پرسپولیس دارد و تصمیم گیرنده در 

این مورد نیز بر عهده باشگاه 
سانتاکالرا است، احتمال 
جدایى مغانلــو از جمع 
سرخپوشــان خیلى زیاد 

است.
اما طرف دیگــر ماجرا 
اقدامــى اســت کــه 
نزدیــکان ســرمربى 
براى  پرســپولیس 

جانشــینى مغانلو 
در این تیم انجام 

داده اند. مذاکره با سجاد شهباززاده با نظر گل محمدى و استقبال 
این بازیکن براى حضور در صدرنشین لیگ.

آقــاى گل این فصل لیــگ در نیم فصل تمایل زیادى داشــت 
سرخپوش شود اما وقتى انتقال مغانلو به پرسپولیس قطعى شد، 
سجاد در سپاهان ماند. حاال او بازیکن آزاد است و خودش در مورد 

آینده اش تصمیم مى گیرد.
اگر قرار باشــد مغانلو راهى سپاهان شــود آن وقت شهبازاده از 
این تیم جدا خواهد شد. او به دنبال راهى براى حضور در فوتبال 
اروپاســت اما از طرفى هم نمى تواند به 
پیشنهاد پرسپولیس پاسخ منفى دهد. 
مخصوصا اگر قرار باشــد او جانشین 
مغانلو شــود و این فرصت را خواهد 
داشت تا درخشش فصل گذشته خود 

را در لیگ برتر ادامه دهد.
انتقــال آقــاى گل لیگ به 
پرسپولیس مى تواند یکى از 
بمب هاى نقل و انتقاالتى 
تابستان باشد که ممکن 
است به زودى اتفاق  

بیفتد.

7 نفر از بازیکنان ذوب آهن به دنبال جدایى از این تیم هستند و قصد 
ادامه همکارى ندارند.

تیم فوتبال ذوب آهن که یکى از گزینه هاى سقوط به لیگ دسته 
اول بود، در نهایت با وجود شکست در هفته پایانى رقابت ها با توجه 
به شکست سنگین سایپا مقابل تراکتور موفق شد در لیگ برتر بماند 
ولى این پایان کار گاندوها نیست و به نظر مى رسد روزهاى سخت 

این تیم هنوز از راه نرسیده است.
در حالى که در ماه هاى اخیر صحبت از تالش براى ماندن در لیگ 
برتر و در نهایت بستن یک تیم قدرتمند در نقل و انتقاالت و بازگشت 
به روزهاى اوج براى ذوب آهن مطرح بود ولى کار مسئوالن باشگاه 
در پنجره تابستانى بسیار دشوار است چرا که عالوه بر محدودیت 

بودجه و عدم توانایى رقابت مالى با تیم هاى متمول لیگ، ممکن 
است مثل هرسال شاهد خروج ستاره هاى این تیم هم باشیم.

خبرها حاکى از آن اســت که هفت بازیکن ذوب آهن در آستانه 
جدایى از این تیم قرار دارند و قصد ادامه همکارى ندارند.

وحید محمدزاده، عبدا... حسینى، محمد سلطانى مهر، میالد جهانى 
و فرشاد محمدى مهر بازیکنانى هستند که از تیم هاى دیگر پیشنهاد 

دارند و تصمیم به جدایى گرفته اند.
همچنین دو بازیکن خارجــى ذوب آهن یعنــى دارکو بیدوف و 

مارکوویچ هم ظاهراً دیگر قصد ماندن در ایران را ندارند. 
باید دید باشــگاه ذوب آهن چه واکنشــى به این موضوع خواهد 

داشت.

محمد محبى وینگر تیم ســپاهان در 
آستانه ســفر به پرتغال و عقد قرارداد 
با یکى از باشگاه هاى لیگ برترى این 

کشور قراردارد.
او یکى از چهار بازیکنى است که باشگاه 
ســپاهان در جریان بازى با استقالل در 
هفته پایانى لیگ برتر با وى خداحافظى 
کرد. محمد محبى در حالى که یک فصل 
دیگر با ســپاهان قرارداد دارد با رضایت 
این باشگاه راهى پرتغال خواهد شد تا فصل 

آینده در لیگ برتر این کشور توپ بزند.
محمد محبى  اذعان کرد سه باشــگاه پرتغالى براى به 
خدمت گیرى وى با باشگاه ســپاهان وارد مذاکره رسمى شدند که در 
نهایت رضایتنامه وى براى یکى از باشگاه ها صادر شد. پیش از محمد 
محبى سید پیام نیازمند دروازه بان تیم سپاهان با باشگاه پورتیموننزه به 
توافق رسید و قرارداد خود را رسمى کرد. البته پیام در شرایطى به باشگاه 
پرتغالى ملحق شد که قراردادش با تیم سپاهان به پایان رسیده بود. 
احسان حاج صفى کاپیتان تیم سپاهان هم در آستانه ملحق 

شدن به تیم آ.ا.ك آتن است.
در فصل پیش رو و در لیگ برتــر پرتغال على علیپور 
براى تیم ماریتیمو، مهــدى طارمى براى پورتو و پیام 
نیازمند براى پورتیموننزه بازى خواهند کرد و در روزهاى 
آتى تیم محمد محبى هم مشخص خواهد شد. قرار نیست 

محمد محبى با هیچ یک از این سه بازیکن همبازى شود.

پیشکسوت تیم فوتبال سپاهان گفت: اعضاى تیم فوتبال 
سپاهان تالش زیادى براى قهرمانى کردند اما در نهایت 

پرسپولیس پیروز میدان شد.
احمد جمشیدیان در رابطه با نایب قهرمانى تیم فوتبال 
سپاهان اظهار داشت: سپاهان تا لحظات آخر لیگ تالش 
زیادى کرد تا عنوان قهرمانى را کسب کند، که در نهایت 
نایب قهرمان شــد. عملکرد کادر فنى سپا هان و محرم 
نویدکیا فوق العاده بود. تیم فصل خوبى را رقم زد. آنها با 
رکوردزنى هایى که داشتند و موفقیت هایى که در طول 

لیگ به دست آوردند توانستند نایب قهرمان شوند.
وى با اشاره به عملکرد خوب کادر فنى تیم سپاهان، گفت: 
نتایج وقتى که خوب باشد ســرمربى به عنوان سیبل در 

نظر گرفته مى شود و بیشتر مرکز توجه است. کار گروهى 
در بیرون زمین مانند داخل زمین اســت. بدنسازى تیم 
سپاهان و تاکتیک ها و آنالیز ها عالى بود. تغییراتى که در 
عمق دفاع گذاشته شده بود نشان مى داد در کنار محرم 
اعضاى خوبى قرار دارد. او با توجه به سرمایه گذارى که 
کرد توانست آنطور که مى خواهد پیش رود، اما حسرت 

قهرمانى بر دل همه ما ماند.
پیشکسوت تیم فوتبال ســپاهان در رابطه با استقالل 
عنوان کرد: عملکرد سرمربى تیم استقالل نیز قابل دفاع 
است. او توانست از مرحله اول لیگ قهرمانان آسیا عبور 
کند و در جمع 4 تیم حذفى قرار گیرد. امیدوارم حسرتى 
که بر دل محرم ماند بر دل مجیدى نماند و او بتواند با 

تالش قهرمان جام حذفى شــود. البته که تا به اینجاى 
کار با مشکالت فراوانى ســر و کله زده است. کار کردن 
با تیمى که خودش آن را نبســته کار آسانى نیست که 

مجیدى همه آنها را پشت سر گذاشته است. 
جمشیدیان با ابراز ناراحتى از ســقوط تیم هاى سایپا و 
ماشین سازى خاطرنشان کرد: اخیرا مشکالتى در تبریز 
وجود دارد چراکه عالوه بر ماشین ســازى که ســقوط 
کرد،تیم تراکتور نیز با مشکالتى همراه بود. 
اینکه سایپا سقوط کرد بسیار ناراحت 
کننده و تلخ بــود. امیدوارم در 
لیگ بعد سایپا در جایگاه لیگ 

برتر به فوتبال برگردد.

سپاهان به دنبال بازیکن 
سابق پرسپولیس

مذاکرات سپاهان با هافبک 
استقالل به کجا رسید؟

بمب خبرى در راه است

جانشین مغانلو در پرسپولیس از سپاهان مى آید!

7 ذوب آهنى به دنبال جدایى
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شدن به تیم آ.ا.ك آتن
در فصل پیش رو و
براى تیم ماریتیمو،
نیازمند براىپورتیمو
آتى تیم محمد محبى ه
محمد محبى با هیچ یک از این سه باز
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د و موفقیت هایى که در طول 

تند نایب قهرمان شوند.
ب کادر فنى تیم سپاهان، گفت: 
ســرمربى به عنوان سیبل در 

پیشکسوت تیم فوتبال ســپاهان در رابطه با استقالل 
عنوان کرد: عملکرد سرمربى تیم استقالل نیز قابل دفاع 
ربور است. او توانست از مرحله اول لیگ قهرمانان آسیا ع
4کند و در جمع 4 تیم حذفى قرار گیرد. امیدوارم حسرتى 
که بر دل محرم ماند بر دل مجیدى نماند و او بتواند با 

کررد،تیم تراکتو
ایاینکه
ک
ل
برت

محمد محبى 
در آستانه سفر 

به پرتغال

جمشیدیان:

عملکرد نویدکیا در سپاهان عالى بود

شده اند محمد محبى بازیکن چپ پاى خود را هم به تیم سانتاکالرا 
بدهند. اقدامى که باعث شده پرسپولیسى ها براى حفظ مغانلو به 

تکاپو بیفتند.
یحیــى گل محمــدى از مدیریت
باشگاه خود خواســته به هر شکلى 
حفظ کنند اما با که هست مغانلو را

شرایط مالى نامساعدى که باشگاه 
پرسپولیس دارد و تصمیم گیرنده در 

این مورد نیز بر عهده باشگاه 
است، احتمال سانتاکالرا
جمع مغانلــو از جدایى

سرخپوشــان خیلى زیاد 
است.

اما طرف دیگــر ماجرا 
اقدامــى اســت کــه 
نزدیــکان ســرمربى 
براى  پرســپولیس 

جانشــینى مغانلو 
در این تیم انجام 

اگر قرار باشــد مغانلو راهى سپاهان شــود آن وقت شهبازاده از 
این تیم جدا خواهد شد. او به دنبال راهى براى حضور در فوتبال 
اروپاســت اما از طرفى هم نمى تواند به 
پیشنهاد پرسپولیس پاسخ منفى دهد. 
مخصوصا اگر قرار باشــد او جانشین 
مغانلو شــود و این فرصت را خواهد 
داشت تا درخشش فصل گذشته خود 

را در لیگ برتر ادامه دهد.
انتقــال آقــاى گل لیگ به 
پرسپولیس مى تواند یکى از 
بمب هاى نقل و انتقاالتى

تابستان باشد که ممکن 
است به زودى اتفاق  

بیفتد.

فصل براى دانیال اسماعیلى فر در سپاهان سخت و دشوار آغاز 
شد. او در اولین بازى فصل مقابل گل گهر در پست دفاع راست 
بازى کرد، ولى در ادامه محرم نویدکیا بیشــتر از او دروینگر 
راست و چپ و هافبک دفاعى یا میانى استفاده کرد، تا اینکه از 
مصاف برابر صنعت نفت آبادان بار دیگر به پست دفاع راست 

رسید و با ارسال اولین پاس گل فصل خود توانست جایگاهش 
را در تیم تثبیت کند و على رغم حضور مرتضى منصورى که 
نمایش هاى خوبى در هفته هاى ابتدایى فصل داشت، تا بازى 
انتهایى برابر استقالل بازیکن ثابت تیم شد و با عملکرد خود 
سرمربى تیم ملى را نیز مجاب کرد تا او را به اردو دعوت کند. 

اســماعیلى فر حرف هایش را اینطور در مورد نایب قهرمانى 
ســپاهان آغاز کرد: « ما یک هدف گذارى داشتیم و آن هم 
کسب 65 امتیاز بود که خدا را شــکر به هدفمان رسیدیم، اما 
همیشه عالى بودن کافى نیست و این یعنى باید بیشتر تالش 
کنیم و  اهدافمان را بهتر کنیم تا سال بعد موفقیت بهترى داشته 
باشیم. کما اینکه امسال هم تیم فوق العاده و بى نظیرى داشتیم 

با یک کادر فنى و مدیریتى قوى.
سوال اول از اسماعیلى فر در رابطه با کسب 65 امتیاز و قهرمان 
نشدن بود. اینکه در ابتداى فصل که هدف گذارى براى رسیدن 
به این عدد انجام شد، آیا فکر مى کردند به آن دست پیدا کنند 
و با این حال قهرمان نشــوند؟ مدافع راســت طالیى پوشان 
اصفهانى در واکنش به این موضوع گفت:«معموال در سال هاى 
گذشته تیم هایى که به این امتیاز رسیده اند، چند هفته زودتر 
قهرمان مى شدند، ولى امسال رقیب بسیار خوبى داشتیم و به 
نظرم پرسپولیس عالى کار کرد. وقتى تیمى 67 امتیاز مى گیرد، 
یعنى کیفیتش خیلى خوب بوده است. ما هم با 65 امتیاز دوم 

شدیم و این یعنى عالى کار کردیم، اما کافى نبود.»
یکى از چالش هاى دانیال اسماعیلى فر در سپاهان حضور در 
پســت هاى متفاوت بود که در نهایت با عملکرد اثربخش در 
پست دفاع راست به انتها رسید. سوال بعدى را به این موضوع 
اختصاص دادیم و به ترکیب خوبى که این بازیکن در منطقه 

راست هجومى سپاهان با محمدرضا حسینى و هافبک هاى 
اطرافشان و همینطور مهاجم تیم تشکیل مى دادند. اسماعیلى 
فر به این سوال اینطور پاســخ داد:« من بازیکن هستم و هر 
جایى که مربى بگوید بازى مى کنم. کما اینکه در اول فصل 
تابع سرمربى بودم. در ادامه فصل نظر بر این بود که من دفاع 
راســت بازى کنم. البته یک هم پســتى فوق العاده داشتم؛ 
مرتضى منصورى که مى توانســت تمام بازى هایى که من 
بازى کردم را بازى کند، چون فوتبالیســت فوق العاده اى هم 
از نظر فنى و هم اخالقى اســت. خدا را شکر مى کنم که هم 
پستى اى داشــتم که مثل برادر در کنارم بود و در کنار رقابتى 
که داشتیم، رفاقت فوق العاده اى هم داشــتیم. در مورد زوج 
سازى با محمدرضا حسینى هم باید بگویم که او فوتبالیست 
زحمتکش و فنى اى است. از سال هاى قبل که در ذوب آهن 
بودیم از هم شناخت داشتیم و خدا را شکر امسال ترکیب خوبى 
در سمت راست بودیم. البته سید (محمدرضا حسینى) از اول 
فصل بازى مى کرد و ترکیب محمدرضا حســینى و مرتضى 
منصورى هم فوق العاده بود. در مورد بازیکنانى که به ما اضافه 
مى شدند هم بله درست مى گویید. سروش خیلى خوب اضافه 
مى شــد و یک بازیکن جوان هم داشتیم که بى نظیر فوتبال 
بازى مى کند و مى تواند یکى از بهترین هاى لیگ باشــد در 
آینده. به زودى خیلى بیشتر از او خواهیم شنید و امیدوارم خیلى 

زود لژیونر شود.»  
در صحبت هاى هیچ یک از بازیکنان و همینطور مربى سپاهان 
نشانى از یاس پس از یک فصل خوب و جا ماندن از قهرمانى در 
هفته پایانى دیده نمى شد. این سوال آخر ما از دانیال اسماعیلى 
فر بود که این بازیکن 28 ساله اهل سارى به آن واکنش نشان 

داد:« ما فوتبالیســت هایى حرفه اى هســتیم 
که پول حرفه اى مى گیریــم و باید رفتارى 

حرفه اى نیز داشــته باشــیم. در کنار این 
مسائل انسان همیشه با امید زنده است. 
این فصل دیگر تمام شده است و باید به 
فکر فصل بعد باشــیم. فصل بعد خیلى 
خیلى ســخت تر از این فصلى خواهد 
بود که گذشــت. همیشه انتظارات از 

سپاهان باالست و با توجه به نتایج 
امسال، ســال آینده چندین 
برابر از ما انتظار دارند تا نتایج 

بهترى بگیریم و قطع به یقین 
هم همینطور هســت؛ چون اگر قرار اســت 
پیشرفت کنیم باید امتیازات بهترى بگیریم 
و اگر قرار باشد مثل فصل قبل رفتار کنیم 

و امتیاز بگیریم، یعنى درجا زده ایم؛ هر 
چند که فوق العاده کار کردیم و 

امیدوارم فصل آینده بتوانیم 
امتیــازات بیشــترى 

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004530 مورخ 1400/04/09 حســین فروغى ابرى 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 852 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291618120 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12568 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 165/98 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى کاظم کیانى ابرى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/12 - م الف: 1165969 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/295

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027002303 مورخ 1400/02/25 مسیح حسومى فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از خوانسار بشــماره ملى 1229827366 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12609 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 165/66 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.  تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1165989 - مهدى صادقى 

وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/297

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

راى شماره 140060302026000817 مورخ 1400/01/21 هیات سه آقاى على یزدانى 
به شناسنامه  شــماره 3 کدملى 5499715165 صادره تیران و کرون فرزند عبدالحسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 85,28 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 ادره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  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 اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1165996 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/299

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

راى شــماره 139960302026020128 مــورخ 1399/08/28 و راى اصالحــى 
شماره140060302026004310 مورخ 1400/03/23 هیات سه آقاى عبدالکریم باقرى 
به شناسنامه شماره 844 کدملى 1285792823 صادره اصفهان فرزند شکراله نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 79,30 مترمربع پالك شماره 389 فرعى از 452 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى سیف اله غیاثى اصفهانى.
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 اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1165982 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/301

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

راى شماره 140060302026002606 مورخ 1400/02/29 هیات چهار آقاى رضا جلوانى 
به شناسنامه شماره 355 کدملى 1287599265 صادره اصفهان فرزند رجبعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119,93 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى اسماعیل کشانى
راى شــماره 140060302026002607 مورخ 1400/02/29 هیــات چهار خانم عزت 
صادقى برزانى به شناسنامه شماره 33 کدملى 1290155887 صادره اصفهان فرزند نادعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 119,93 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از 
مالکیت مالک رسمى خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى 

اسماعیل کشانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/28 - 
تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166029 - رئیس اداره ثبت اســناد

 و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/303

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

راى شماره 140060302026003366 مورخ 1400/03/10 هیات یک آقاى محمد على 
فریدى دستجردى به شناسنامه شماره 1283 کدملى 1287560911 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251,22 
مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شماره 140060302026003359 مورخ 1400/03/10 هیات یک آقاى عبدالمجید 
باباصفرى به شناسنامه شماره 204 کدملى 1290075131 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 251,22 مترمربع از 
پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد 
راى شــماره 140060302026003313 مورخ 1400/03/10 هیات یک آقاى حســین 
غالمحسینى به شناسنامه شماره 457 کدملى 0050143301 صادره تهران فرزند یداله 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251,22 مترمربع 
از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  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 اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166034 -رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/305

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

راى شــماره 140060302026004235 مورخ 1400/03/22 هیات چهار خانم رضوان 
اکبرى ورنوسفادرانى به شناسنامه شــماره 16266 کدملى 1140161490 صادره آبادان 
فرزند عباس نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 18,97 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى بانو اشرف مسعود.
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 اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166064 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/307

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004939 مورخ 1400/4/19 خسرو احمدى نائینى فرزند 
فضل اله بشماره شناسنامه 331 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287776175 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 130/35 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى 

خانم معصومه کشاورز هفدانى فرزند غالمحسین. 
2ـ راى شماره 140060302027004938 مورخ 1400/4/19 فرزانه احمدى نائینى فرزند 
جالل بشماره شناسنامه 368 صادره از شیراز بشــماره ملى 2297437862 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 130/35 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى 
خانم معصومه کشاورز هفدانى فرزند غالمحسین. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166095 - مهدى صادقى - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/309

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004415 مورخ 1400/04/05 قاسمعلى موحدى نسب 
فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 4099 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283619903 
در ششدانگ یکباب حیاط سه باب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35/30 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى قاسمعلى و منصور موحدى نسب. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166146 - مهدى صادقى 

وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/311

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

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004983 مورخ 1400/04/20 اسماعیل اتحادى مقدم 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 82 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293353043 در ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12710 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/47 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166163 

- مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/313

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

راى شــماره 140060302026002394 مورخ 1400/02/26 هیات سه آقاى قدرت اله 
شهبازى دستجردى به شناسنامه شماره 39 کدملى 1285435842 صادره اصفهان فرزند 
یداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 32,38 مترمربع پالك شماره 152 
فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  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 اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166207 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/315

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

راى شــماره 140060302026003376 مورخ 1400/03/10 هیات یک آقاى منوچهر 
سوادکوهى به شناسنامه شماره 5 کدملى 1129736466 صادره فریدونشهر فرزند مهدیقلى 
به صورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 125,95 مترمربع از پالك شماره 12634 
فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت عبدالرحیم ابراهیمى افارانى.
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 اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166190 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/317

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شــماره 1794مورخه 1400/04/06خانم منیر ترابى باغکمه فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 161مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 6  فرعى از 
761 اصلى واقعى در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/12 
- 1166622 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/361

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004897 مورخ 1400/04/18 علیرضا فروغى ابرى فرزند 
زین العابدین بشماره شناسنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291363521 در سه 
دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 107 فرعى از اصلى 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/07 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى محمدعلى تاج الدین.
2ـ راى شماره 140060302027004896 مورخ 1400/04/18 مسعود حیدرى سورشجانى 
فرزند على ضامن بشماره شناسنامه 17 صادره از شهرکرد بشماره ملى 4621930036 در 
سه دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 107 فرعى از اصلى 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/07 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى محمدعلى تاج الدین. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166218 - مهدى صادقى - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/319

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004936 مورخ 1400/4/19 سیدحســین حسینیان 
خوراسگانى فرزند سیدعلى بشــماره شناســنامه 669 صادره از خوراسگان بشماره ملى 
1291387196 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 6500 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/64 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت 
عادى از مالک رسمى حسین لطیفى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166107 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /4/321

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004969 مورخ 1400/04/20 سیدباقر موسوى فرزند 
سید ابوالقاسم بشماره شناسنامه 85 صادره از مبارکه بشماره ملى 5419370646 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 155/10 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از مالک 

رسمى آقاى احمد آبشاهى فرزند غالمحسین.
2- راى شــماره 140060302027004968 مورخ 1400/04/20 سکینه صادقى حارث 
آبادى فرزند محمد  بشماره شناسنامه 1 صادره از جرقویه بشماره ملى 5649818185 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 155/10 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از مالک 
رسمى آقاى احمد آبشاهى فرزند غالمحسین. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166168 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /4/323

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شماره 1028 مورخه 1400/02/25 خانم اعظم طالئى  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 109/90 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 369 اصلى واقع در 
قطعه 10  از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/12 - 1166728/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از 

طرف آفرین میر عباسى /4/345

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
1- راى شــماره 1488 مورخه 1400/03/20 خانم خدیجــه رفاهیتى نجف آبادى فرزند 
حسین  نسبت به ششدانگ قسمتى از یکبابخانه  به مســاحت 66 متر مربع  مجزى شده 
از پالك شــماره 24 فرعى از 410 اصلى واقعى در قطعه 6  از بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد 
2- راى شــماره 1489 مورخه 1400/03/20 خانم خدیجــه رفاهیتى نجف آبادى فرزند 
حسین  نسبت به ششدانگ  قسمتى از یکبابخانه  به مساحت 67/30 مترمربع مجزى شده 
از پالك شماره 3 فرعى از 410 اصلى واقع در قطعه6  از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ 
انتشار دوم: 1400/05/12 - 1166687 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/347

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراء  شماره 1099 و 1098  مورخه 1400/02/26 خانم محبوبه فاضل نجف آبادى فرزند 
محمد قلى   نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى مجتبى قائمى فرزند محمد على نسبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به مســاحت 150/10 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 755 اصلى واقعى در قطعه6  از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى  از 
طریق مبایعه نامه عادى خریدارى از مالک احمد محمد زاده احدى از ورثه اسداله محمد زاده. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/12 - 1166674/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از 

طرف آفرین میر عباسى /4/349



سالمتسالمت 07074099 سال هجدهمسه شنبه  12 مرداد  ماه   1400

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آرء اصالحى  شــماره  1551و 1550 مورخ 1400/03/25 پیرو آراء شماره 1749 و 1750 
مورخه 1399/03/24 آقاى مســعود محمود پور نجف آبادى  فرزند فتح اله   نسبت به سه 
دانگ مشاع و خانم پروانه سادات قریشى فرزند سید احمد نسبت به سه دانگ مشاع و خانم 
پروانه سادات قریشى فرزند سید احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  
مساحت 170/50 مترمربع  قسمتى از پالکهاى شماره 197/1 و 195 اصلى واقع در قطعه 
5 از بخش 11 حوزه ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/12 - 1166705 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین 

میر عباسى /4/351

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1812مورخه 1400/04/07 خانم اعظم غالمى قراتپه  فرزند جعفر قلى   نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 140/35 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 42 اصلى 
واقع در قطعه 8  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى 
مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشــار دوم: 1400/05/12 -

 1166455/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/353

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1555مورخه 1400/03/25 آقاى امید على مهدور موگوئى فرزند سیف اله نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 141/70مترمربع مجزى شده از پالك شماره 3550  
فرعى از 391 اصلى واقعى در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضیان مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/12 

- 1166712 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/359

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ واقع در تیران داراى پالك 2794 فرعى مجزى 
شده از یک اصلى بخش 12 ثبت اصفهان تبدیل شده که طبق پرونده ثبتى به نام خانم لیال 
فدائى فرزند حسین در جریان ثبت مى  باشد و تحدید حدود آن بعمل نیامده است. لذا بنا به 
درخواست نامبرده و بنا به دستور ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه 
مورخه 1400/06/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند، اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1400/05/12- م الف: 1168546- سید محمد حسن 

مصطفوى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران /5/120

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  پالك  شماره 4976 فرعى 
مجزى شده از پالك 1870 فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام آقاى فریدون احمدى دهقى   فرزند مسیب در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود  به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 
1400/06/11 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد.
 تاریخ انتشار: 1400/05/12  - 1171387/ م الف    رئیس اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت  - محمد على ناظمى/5/265

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4975 فرعى از 1198  واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  خانم سمیه فیروزى فر   فرزند 
مجتبى و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود  به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1400/06/11 ســاعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 

تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشــار: 1400/05/12  -   1171404/ م الف رئیس اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت  - محمد على ناظمى/5/266                            

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 817 فرعى واقع در علویجه 1  اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  احمد صادقى   فرزند حسین و غیره در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود  به عمل نیامده اینک بنابه 

دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزپنج شنبه مورخ 1400/06/11 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 

تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
  تاریخ انتشار: 1400/05/12  -   1172349/ م الف   رئیس اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت  - محمد على ناظمى/5/267                        

اخطار اجرایى
 شماره 96/353 به موجب راى شماره 692 تاریخ 96/4/25 حوزه پنجم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- عزت اله حق شناس 2- محمود 
افشارى  به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت  تضامنى پنج میلیون تومان  بابت 
اصل خواسته و مبلغ صد و سى و هشت هزار تومان  بابت هزینه هاى دادرسى و نشرآگهى 
و خسارت تاخیردرتادیه از زمان سررسید  مورخ 91/12/20 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در درحق محکوم له اجرائى و نیز پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان  
نیم عشر دولتى اصل خواسته درحق صندوق  دولت .محکوم له: مجتبى سفرى با وکالت آقاى 
مجتبى حقیقى  به نشانى: امیر آباد صالح آباد بلوار منتظرى جنوبى کوى ش سلیمان عباسى 
پ 2  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 1171406/م الف-شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/268

فقدان سند مالکیت 
 شــماره: 140085602030007104      چون خانم رضوان جوالیــى نجف آبادى  فرزند 
عباسعلى بموجب درخواست وارده به شماره 140021702030007860 مورخ 1400/03/31 
و  باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که سند مالکیت سه دانگ مشاع ششدانگ  پالك ثبتى 957/8 واقع در قطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 332 دفتر 690 امالك ذیل ثبت 155693 بنام رضوان 
جوالیى نجف آبادى  فرزند عباسعلى  ثبت و سند  مالکیت بشماره سریال 997287 صادر 
و تسلیم گردیده و طى سند انتقال قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. و توسط شعبه دوم اجراى احکام مدنى دادگسترى نجف آباد در قید 
بازداشت مباشد  نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/05/12 1171786 
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از 

طرف آفرین میر عباسى/5/269 

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 139885602030011583      خانم عصمت معینى نجف آبادى  فرزند حسن  باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 

مالکیت دو دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 4 فرعى از دو فرعى از 110 اصلى  
واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 62 دفتر 403 امالك ذیل 
ثبت 97453 بنام نامبرده ثبت و سند به شماره چاپى 795377 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/05/12 
1172191/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/270 

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1792 مورخه 1400/04/06 آقاى احســان عرب نجف آبادى فرزند حسنعلى 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 140 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 6   فرعى 
از 761 اصلى واقعى در قطعه 4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى از طریق 
انتقال قطعى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ 
انتشار دوم: 1400/05/12 - 1166574 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/357

پیرى یک فرایند طبیعى است که خیلى از ما دوست داریم آن را متوقف کنیم یا 
دست کم سرعتش را بگیریم! واقعیت هم این است که مى توانیم. هرچند 30 درصد 
از پیرى به ژنتیک گره خورده است اما 70 درصد بقیه در دست هاى ماست و به 
سبک زندگى ما ربط دارد. اگر تمرکزمان را روى سالم پیر شدن بگذاریم، درست 

است که نمى توانیم زمان را متوقف کنیم اما مى توانیم آهسته تر پیر شویم.
عوامل قابــل کنترلى وجود دارند کــه در فرایند پیرى نقش بــازى مى کنند و 
همگى آن ها به یک اندازه مهم و به هم مرتبــط اند. بهبود و تقویت یکى از این 
عوامل بر دیگر عوامل نیز اثر خواهد گذاشت. بنابراین توصیه مى کنیم رویکرد 

همه جانبه اى در پیش بگیرید و آگاهانه روى تمام این عوامل کار کنید.

تغذیه سالم
یک رژیم غذایى سالم اولین چیزى است که اگر مى خواهید سالم پیر شوید باید به 
آن اهمیت بدهید. کلید یک رژیم غذایى سالم، مصرف غذاهایى است که ارزش 
غذایى دارند. این غذاها که سرشار از مواد مغذى اند، نسبتًا کم کالرى هستند، از 
جمله سبزیجات، غالت کامل، گوشــت کم چربى، حبوبات و مغزها. یک رژیم 
غذایى متعادل که سرشار از پروتئین و چربى هاى ســالم و کربوهیدرات هاى 
تصفیه نشده است مى تواند انرژى بیشترى به شما بدهد. مهم ترین ماده مغذى از 
جهت سالم پیر شدن، پروتئین است و هر چه سنتان باالتر برود به پروتئین بیشترى 
نیاز خواهید داشت. همچنین شما باید طى روز، پنج تا هفت وعده کوچک تر اما 

متعادل بخورید.

فعالیت بدنى
هر چه از ســنین پایین تر ورزش منظم را شــروع کنید، در ســال هاى بعدى 
راحت تر برایتان تبدیل به یک عادت خواهد شد اما براى شروع ورزش هیچ وقت 
دیر نیست. همه ما به تمرینات قدرتى و هوازى نیاز داریم تا دوران پیرى سالمى 
داشته باشیم. هر فعالیت بدنى که بتوانید انجام دهید مهم و مفید است: پیاده روى 
روزانه، استفاده از پله ها به جاى آسانسور و پارك کردن اتومبیل دورتر از مقصد. 
بدن ما براى تحرك خلق شده است. ورزش باعث مى شود وزن متعادل تر، مفاصل 
سالم تر، کلسترول پایین تر و دوپامین و سروتونین بیشترى داشته باشیم و درنتیجه 

حالمان خوب تر باشد.

ساختار بدنى
ساختار بدنى شــما یا همان نســبت عضله به چربى، ارتباط نزدیکى با فعالیت 
بدنى تان دارد. هر چه سنتان باالتر مى رود، توانایى تان براى حفظ عضله و چربى 
سوزى که هر دو رمز سالمتى اند کمتر مى شود. هر دهه از عمر، ده درصد از توده 
عضالنى تان کم مى کند. بنابراین وقتى به هفتادســالگى مى رسید، نسبت به 
سى سالگى تان چهل درصد کمتر عضله دارید و این قابل پیشگیرى است. یک 
ساختار بدنى درست و قوى، هم کیفیت زندگى را باالتر مى برد و هم کمیت آن را 

و این موهبت با فعالیت بدنى دست یافتنى است.

فعالیت ذهنى
روزى که در آن چیزى یاد نگیرید، پیرتر خواهید شــد. هرگز دست از یادگرفتن 
نکشید زیرا کنجکاوى، قدرتمندترین ابزار براى تقویت مغز و حفظ سالمت آن 
است. زبان دیگرى یا سرگرمى جدیدى یاد بگیرید، مسیرهاى رفت و آمدتان را 
تغییر دهید و موضوعات جالب و جدید مطالعه کنید. شــاید باور نکنید اما حتى 
فعالیت ساده اى مانند رفتن به یک مقصد از مسیرى جدید مى تواند مغزتان را در 
حال یادگرفتن نگه دارد. ارتباط ذهن و بدن، قوى اســت و همه ما دوست داریم 
با وارد شدن به دوران ســالمندى، ذهنمان همچنان جوان و پویا باشد تا کیفیت 

زندگى مان حفظ شود.

مصرف مکمل در صورت نیاز
هرچند امروزه انتخاب هاى غذایى سالم زیادى پیش روى ماست اما انتخاب هاى 
ناسالم غذایى نیز فراوان اند و ما اغلب سراغ غذاهایى مى رویم که به سالمتى ما 
آسیب مى زنند. مصرف مکمل هاى غذایى با نظر پزشک براى سالم پیر شدن 

گاهى یک ضرورت است. مهم ترین مکمل ها عبارت هستند از:
یک رژیم غذایى سالم اولین چیزى است که اگر مى خواهید سالم پیر شوید باید به 
آن اهمیت بدهید. کلید یک رژیم غذایى سالم، مصرف غذاهایى است که ارزش 

غذایى دارند. این غذاها که سرشار از مواد مغذى اند، نسبتًا کم کالرى هستند، از 
جمله سبزیجات، غالت کامل، گوشت کم چربى، حبوبات و مغزها.

 فیبر: مصرف فیبرهاى غذایى عمرتان را طوالنى مى کند و سازمان بهداشت 
جهانى توصیه مى کند روزانه 25 تا 30 گرم فیبر مصرف کنیم.

کلسیم: یکى از قدرتمندترین دشمنان یک پیرى سالم، پوکى استخوان است که 
باید با کلسیم با آن بجنگیم.

مولتى ویتامین: مکمل مولتى ویتامین، آنتى اکســیدان هاى خوبى به بدن 
مى رساند که با اکسیداســیون و رادیکال هاى آزاد در بدن که موجب پیرى مى 

شوند مبارزه مى کنند.

معاشرت هاى اجتماعى
مطالعات زیادى، اهمیت ارتباطات اجتماعى با سالمتى و تندرستى در سال هاى 
باالتر زندگى را نشــان داده اند. داشتن شبکه اى از دوســتان که به شما انگیزه 
زندگى بدهد و روحتان را تغذیه کند چیزى است که نباید آن را دست کم بگیرید. 
ما انسان ها نیاز داریم هدف و انگیزه اى داشته باشیم پس تنها نمانید؛ در کارهاى 
خیرخواهانه داوطلب شــوید، عضو گروه هاى اجتماعى شــوید و با ارتباطات و 

معاشرت هاى اجتماعى خودتان را سرگرم کنید.

فوق تخصص ریه و متخصص داخلى گفت: استفاده از 
ماسک هیچ عارضه اى براى ریه نداشته و فقط باید به 
استفاده از آن عادت کرده و به موقع آن را تعویض کرد.

حمید ســهراب پور فزود: ماسک هاى کاغذى یک بار 
مصرف بیش از یک روز نباید اســتفاده شود و پس از 
استفاده روزانه باید دور انداخته شــده و از ماسک نو 
استفاده شــود. وى ادامه داد: این ماسک همچنین در 
صورت مرطوب شدن از داخل و خارج باید به سرعت 

تعویض شــده و از ماســک مرطوب به هیچ عنوان 
استفاده نشود.

سهراب پور تصریح کرد: ماسک هاى یک بار مصرف 
در محیط هاى پرجمعیت مى تواند آلوده به ویروس و 
میکروب شود، این ذرات آلوده در الیاف این ماسک ها 
باقى مى ماند و در صورت اســتفاده مجدد استنشاق 

مى شود.
این فوق تخصص ریه تاکید کرد: استنشاق این ذرات 
آلوده هم بى شک براى ریه خطرساز بوده و بنابراین، 

این ماسک ها باید به صورت روزانه تعویض شود.
وى همچنین در باره تفاوت درگیرى ریه در کرونا دلتا 
با انواع پیشین این بیمارى گفت: درگیرى ریه در کرونا 
دلتا نیز به مانند همه انواع کرونا در مبتالیان متفاوت 
بوده و در برخــى از بیماران خفیــف و در تعدادى از 

مبتالیان شدید خواهد بود.
سهراب پور خاطرنشان کرد: طبیعتا با بروز عالئم بالینى 
بیمارى باید تست پى سى آر گرفته شده و در صورت 
تایید ابتال به بیمارى، به ویــژه تنگى نفس و کاهش 
سطح اکســیژن خون، سى تى اســکن انجام شده و 

معالجه و مراقبت آغاز شود. 

ترکیب طبیعى موجود در برخى مــواد خوراکى نظیر 
انگور موسوم به رســوراترول موجب کاهش تورم در 
بیمارى مجارى هوا شــده و التهاب ناشى از پاتوژن 

باکتریایى را کنترل مى کند.
یافته ها نشان مى دهد ترکیب طبیعى موجود در برخى 
مواد خوراکى نظیر انگور موسوم به رسوراترول موجب 
کاهش تورم در بیمارى مجارى هوا شــده و التهاب 

ناشى از پاتوژن باکتریایى را کنترل مى کند.
نتایج نشان مى دهد این ترکیب مى تواند فواید سالمت 
زیادى داشــته باشــد و به عنوان یک عامل درمان 

ضدالتهاب جدید و موثر استفاده شود.
محققان دریافتند رســوراترول موجــب توقف پاتوژن 
باکتریایــى اصلــى عامل عفونــت گــوش میانى و

 بیمارى  هاى مزمن انسداد ریه از طریق تنظیم یا افزایش 
تولید تنظیم کننده منفى موسوم به «MyD88» مى شود. 

رسوراترول متعلق به گروهى از ترکیبات موسوم به پلى 
فنول هاست که همچون آنتى اکسیدان عمل کرده و از 
بدن در مقابل آسیب و صدمه حفاظت مى کند. همچنین 

یک عامل درمانى براى بیمارى هاى گوناگون از جمله 
بیمارى هاى التهابى تلقى مى شود.

سالم  پیر شوید

آیا استفاده درازمدت ماسک آسیبى به ریه مى زند؟

کاهش تورم و التهاب با مصرف انگور

آگهى انحالل
شرکت هوران هومان آرویج شــرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 66826 و شناســه ملى 14009759329 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شرکت مذکور 
در تاریخ فــوق منحل اعالم گردید و محمد اســماعیلى به 
شماره ملى 1286086221به ســمت مدیر تصفیه براى 
مدت یک سال انتخاب گردید. محل تصفیه شرکت منحله به 
آدرس استان اصفهان ، شهرستان برخوار –بخش مرکزى 
– شهر خورزوق- محله خورزوق- بلوار قائم مقام فراهانى- 
خیابان شهید پارسى- پالك 114 طبقه همکف- کدپستى : 
8345133751 تلفن 03145467252 تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1171015)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

از دروغ حذر کنید که دروغ از ایمان دور اســت. راســتگو بر آســتانه 
نجات و کرامــت اســت و دروغگو بــر پرتگاه ســرنگونى و خــوارى. 
حســد مورزید که حســد، ایمان را مى خورد آنســان که آتش ، هیزم را. 
با یکدیگر دشمنى مکنید که دشــمنى هر خیر و برکتى را تباه مى کند و 
خدا را از یاد مى برد. پس به آرزوها که موجب ســبکى عقل و فراموشى 
یاد خداســت میدان مدهید که این خود، گونه اى فریب اســت و کســى که 

موال على (ع)چنان کند، فریب خورده است .

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

رئیس ایمنى، بهداشــت حرفه اى و آتش نشــانى فوالد 
مبارکه از کاهش نرخ حــوادث در فــوالد مبارکه طى 
سال هاى اخیر و سه ماهه اول سال 1400 و دست یابى این 

شرکت به شاخص هاى ایمنى جهانى خبر داد.
 جواد کیانى گفت: شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکت 
پیشرو درزمینه ایمنى و صیانت از نیروى انسانى به عنوان 
مهم ترین سرمایه سازمان، به منظور افزایش بهره ورى 
اقدام به تدوین برنامه هاى ارتقاى ایمنى پنج ساله کرده 
اســت و با اجراى برنامه هاى ایمنى تدوین شــده، گام 
مهمى در بهبود شاخص هاى ایمنى شرکت در مقایسه با 
فوالدسازان در عرصه بین المللى برداشته است که کاهش 

نرخ حوادث در ســال هاى اخیر به خصوص سه ماهه اول 
سال 1400 خود گواه این مهم است.

وى در ادامه اظهار داشت: درواقع براى مقایسه شرکت ها 
از نظر دست یابى به اهداف ایمنى و رتبه بندى شرکت ها 
از این شاخص ها استفاده مى شود. ضریب تکرار حوادث، 
تعداد حوادث منجر به استراحت در بازه زمانى مشخص 
(معموال یک سال) به ازاى یک میلیون ساعت کارى است 
و ضریب شدت حوادث، تعداد روزهاى کارى ازدست رفته 
در بازه زمانى مشخص (معموال یک سال) به ازاى هزار 

ساعت کارى است.
رئیس ایمنى، بهداشت حرفه اى و آتش نشانى خاطرنشان 

کرد: شرکت فوالد مبارکه در سال 1399 با ثبت ضریب 
تکرار 1/073و ضریب شدت حادثه 0/017 در مقایسه با 
نتایج منتشرشده در انجمن جهانى فوالد در سال 2020 
بهبود قابل مالحظه اى یافته  و ایــن نتایج قابل قبول در 
سه ماهه نخست ســال 1400 تداوم داشته است. تعهد 
مدیران ارشد و میانى سازمان و رده سرپرستى به مقوله 
ایمنى و سالمت در کنار فرهنگ ایمنى باالى کارکنان 
شرکت در زمینه رعایت دستورالعمل هاى ایمنى، نقش 

مهمى در دست یابى به این رکوردها ایفا کرده است.
کیانى افزود: بى تردید همکارى تالشگران عرصه صنعت 
فوالد مبارکه در پیاده ســازى برنامه هاى ایمنى در قالب 

استاندارد ISO45001 و ISO45005 با توجه شیوع 
همه گیــرى جهانى کووید19 که از هیچ تالشــى دریغ 
نکرده اند و همواره با عشــق و عالقه قلبــى در رعایت 
موازین ایمنــى در خط مقدم تولید تــالش نموده اند، بر 
بهبود شاخص هاى حوادث طى سال هاى اخیر بى تأثیر 

نبوده است.
کیانى افزود: با توجه به هزینه هاى مستقیم و غیرمستقیم 
حادثه کــه معموال آثــار زیان بارى بر جــا مى گذارد و 
به منظور افزایش بهره ورى و تداوم تولید در سال حمایت 
و پشتیبانى از تولید، شرکت فوالد مبارکه با عبرت آموزى 
از حوادث گذشته و بررســى علل حوادث ناشى از کار و 
شناخت ارتباط بین وقوع حوادث و عوامل مؤثر بر آن از 
قبیل زمان وقوع حادثه، علت وقوع حادثه و شاخص هاى 
تعیین کننده، نســبت به بهبود شــاخص حوادث اقدام 
نموده اســت. با شــناخت این فاکتورها مى توان علل 
حوادث در حین انجام کار و انجام اقدامات پیشــگیرانه 
و مدیریت بر حوادث، روش هاى ایمن انجام کار را ارائه 
کرد تا میــزان حوادث تا حد قابل قبولــى کاهش یابد و 
سالمت نیروى انســانى به حد قابل قبول ارتقا پیدا کند 
و هزینه هاى اقتصادى ناشى از حوادث را نیز به حداقل

 رساند.
 وى خاطرنشان کرد: یکى از مهم ترین عوامل اثرگذار بر 
شاخص هاى کمى و کیفى تولید، خطاهاى انسانى و بروز 
حوادث است که به طور مستقیم از برنامه هاى ایمنى تأثیر 
مى پذیرد. تأثیر اجراى مؤثر برنامه هاى ایمنى بر کارکنان 
به صورت افزایش رضایت شــغلى و بهــره ورى نیروى 
کار و همچنین کاهش بیمارى ها و حوادث ناشــى از کار 
مشخص خواهد شد. در اولویت گذاشتن برنامه هاى ایمنى 
و بهداشت حرفه اى در سیاست هاى اصلى سازمان باعث 
افزایش بهره ورى و افزایش روحیه کارکنان و احســاس 

مسئولیت پذیرى در آن ها مى شود.

با دستیابى به شاخص هاى ایمنى جهانى محقق شد

مدیرعامل آبفاى استان اصفهان از انتصاب مشاور ویژه کاهش نرخ حوادث شرکت فوالد مبارکه 
پیمانکاران در آینده اى نزدیک خبر داد.

هاشــم امینى که در جمــع گروهــى از پیمانکاران 
حوزه هاى آب، فاضالب و مشترکین سخن مى گفت 
افزود: به منظــور ارتباط مؤثر با پیمانــکاران، کاهش 
بروکراســى ادارى و ســرعت بخشــیدن به اجراى 
طرح ها، به زودى مشــاور ویژه پیمانکاران در شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان منصوب و آغاز به کار

 مى کند.
وى پیمانکاران را بازوى اجرایى شرکت در خدمت رسانى 
به مردم دانست و گفت: وظیفه اصلى مدیران، کارکنان 
و پیمانکاران صنعت آب و فاضالب، ارائه خدمات پایدار 

و با کیفیت به مشترکین است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 

عین حال به مشــکالت اقتصــادى، ادارى و اجرایى 
پیمانکاران اشاره کرد و گفت: باید قبل از برگزارى هر 
مناقصه، جلسات توجیهى با پیمانکاران برگزار شود تا 
شرکت آبفا به عنوان کارفرما خواســته ها، انتظارات، 
توانمندى ها و محدودیت هاى خود در اجراى طرح ها را 

به اطالع پیمانکاران برساند.
وى گفت: این کار باعث مى شــود پیمانکاران با توجه 
به واقعیت هاى موجود و اطالع از سختى هاى کار در 
مناقصه ها شرکت کرده و پس از عقد قرارداد، پاسخگوى 

تعهداتى که متقبل مى شوند باشند.
در ادامه این نشســت مدیران و نمایندگان 23 شرکت 
پیمانکار موجود در جلسه در سخنان جداگانه اى به ارائه 
دیدگاه ها و خواسته هاى خود براى ادامه همکارى بهتر 

با آبفاى استان اصفهان پرداختند.

آغاز به کار مشاور ویژه پیمانکاران در 
آبفاى استان اصفهان

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان از بهره مندى 
201 روستا در منطقه 4 شهرستان اصفهان از گاز طبیعى 

خبرداد.
ســید مصطفى علوى گفت: منطقه چهــار اصفهان با 
وسعت جغرافیایى 8 هزار و 340 کیلومتر شامل 7 منطقه 
و شهر (خوراســگان، ســجزى ، کوهپایه، ورزنه، هرند، 
تودشک، قهجاورستان) و 201 روستا یکى از وسیع ترین و 

صنعتى ترین مناطق گازرسانى اصفهان است .
وى افزود: توسعه گاز در روستاها  همواره مد نظر بوده و 
درحال حاضر تعداد 43 هزار و585 مشترك روستایى در 

این منطقه تحت پوشش گاز طبیعى قرار دارند.
این مقام مسئول، با اشاره به اینکه از تعداد 1237 روستاى 
مشمول گاز رسانى در سطح استان هم اکنون 1066 روستا 
از نعمت گاز بهره مند هســتند، تصریح کرد: 129 هزار و 

849 مشترك مربوط به منطقه 4 اصفهان مى باشد که از 
این تعداد 86 هزار و 264 مشترك شهرى و 43 هزار و 585 

مشترك روستایى هستند.
سید مصطفى علوى گفت: در این منطقه 405 ایستگاه 
CGS/و 4 ایستگاه CGSگازرسانى شامل 8 ایستگاه
 ، MRS150 ایستگاه ، TBS42 ایســتگاه ، TBS
155 ایستگاهMS ، 28 ایســتگاه  CPS و18 جایگاه 
CNG  مستقر گردیده و طى 4ماهه گذشته امسال بیش 

از231میلیون و 757هزار متر مکعب مصرف شده است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، از اجراى 2486 
کیلومترشبکه و نصب 85 هزار و 851 عدد علمک در این 
منطقه خبرداد و افزود: در این منطقه 518 مشترك عمده 
و 7 شهرك صنعتى از گاز طبیعى به عنوان سوخت خود 

استفاده مى کنند.

بهره مندى 201 روستا در 
منطقه 4 شهرستان اصفهان از گاز

مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان از اختصاص 
300 تخت بیمارستان هاى غرضى و شریعتى به بیماران 

کرونایى در اصفهان خبر داد.
على اعتصام پور با اشاره به شرایط بحرانى کرونا گفت:در 

بیمارستان هاى غرضى و شریعتى هر کدام 150 تخت به 
بیماران مبتــال به کووید و در غرب اســتان تمام ظرفیت 
بیمارســتان فاطمه زهرا (س) نجف آباد بــراى بیماران 

اورژانسى غیرکرونایى اختصاص داده شده است.
وى افزود: در بیمارســتان شــریعتى 150 تخت نیز براى 
بیماران اورژانســى غیرکرونایى اختصاص داده شده و به 
صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانى به بیماران جنوب 

اصفهان است.
اعتصام پور با اشاره به فعالیت کلینیک هاى حاد تنفسى و 
درمان سرپایى ، گفت: 28 درمانگاه تأمین اجتماعى استان 
اصفهان کلینیک هاى حاد تنفســى دارند و جراحى هاى 
غیر اورژانسى در استان تعطیل است، اما خدمات دیگر در 

پاراکلینیک هاى تأمین اجتماعى به مردم ارائه مى شود.
مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان گفت: در برخى 
موارد از جمله زنان و زایمان و جراحى نیز بیمارستان غرضى 

در شمال اصفهان به بیماران خدمت رسانى مى کند.

اختصاص 300 تخت بیمارستان هاى غرضى و شریعتى به بیماران کرونایى 

مراســم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت پیشرو معادن 
ذوب آهن ســوادکوه بزرگ ترین شــرکت معدنى شمال 

کشور برگزار گردید.
در این جلسه از زحمات افشــین مختارى تقدیر و محسن 
یوسفیان به عنوان مدیرعامل شرکت پیشرو معادن ذوب 
آهن سوادکوه معرفى شد.یوسفیان پیش از این در مدیریت 

تولیدات کک و مواد شیمیایى فعالیت مى کرد .
فرماندار سواد کوه در این مراسم طى سخنانى به نقش ذوب 

آهن اصفهان در عمــران و آبادانى این منطقه و همچنین 
خدمات ارزنده ذوب آهن در دوران جنگ و سازندگى اشاره 
کرد و گفت: ذوب آهن اصفهان همواره به مسئولیت هاى 
اجتماعى خود عمل کرده و امنیت شــغلى مطلوبى ایجاد 
کرده است به گونه اى که هم اکنون 7 هزار بازنشسته این 

شرکت از ساکنین این منطقه هستند
وى اهمیت و جایگاه قشــر کارگرى معادن را بسیار مهم 
دانست و افزود : شــرایط ســخت کار در معدن بر کسى 

پوشیده نیست و این تالشــگران نباید دغدغه اى جز کار 
کردن داشته باشند

مرتضى یزدخواستى عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان 
نیز با قدردانى از همکارى و تعامل مسئولین منطقه با این 
مجتمع عظیم صنعتى ، دغدغه این شرکت در شهرستان 
سواد کوه را ایجاد اشتغال ذکر کرد و ابراز امیدوارى نمود 
که رشد و شکوفایى بیشتر فعالیت هاى معدنى در سواد کوه 

را شاهد باشیم.

ذوب آهن همواره به مسئولیت هاى اجتماعى خود عمل کرده است

 جمعى از کارکنان مخابرات منطقه اصفهان، با حضور در 
پایگاه انتقال خون شهرســتان اصفهان با اهداى خون در 

این اقدام خداپسندانه شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومــى مخابرات منطقه اصفهان، این 
آئین با توجه به نیاز مبرم به بانک خون و در راستاى توسعه 
مســئولیت هاى اجتماعى،  به صورت متمرکز در ادارات 

مخابرات سراسر استان به اجرا درآمد.
گفتنى اســت کارکنان مخابرات منطقه اصفهان با حضور 
در این کمپین بر نقش اهدا کنندگان در تامین خون کافى 

و سالم براي بیماران تاکید نمودند.
در تاریخ 9 مرداد سال 1353 شمسى سازمان انتقال خون 
ایران با هدف سامان بخشیدن به وضع آشفته خون رسانى 

و به منظور ترویــج فرهنگ اهدا، تهیــه و تأمین خون و 
فرآورده هاى ســالم و مطمئن و رایگان بــراى رفع نیاز 
بیمــاران نیازمند، بــه خصوص مبتالیان به تاالســمى، 

هموفیلى و لوسمى به وجود آمد.
از آن تاریخ به بعد، سالروز تأســیس این سازمان در نهم 
مرداد ماه، به عنوان روز اهداى خون نام گذارى شده است.

اهداي خون توسط کارکنان مخابرات منطقه اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان


