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فاجعه اى که 
با لذت صداى 

شکستن انگشتان 
همراه است

پذیرش بیماران غیر اورژانسى ممنوع شد
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101 شهر کشور در 
وضعیت قرمز آبى

در اصفهان 
سگ کشى نداریم

تصفیه خانه باباشیخعلى در 
مدار کامل است
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جوالن تانکرهاى 
آبرسان در 
اصفهان

شکستن انگشتان یکى از عادت هاى بدى است که 
بسیارى از مردم به عنوان تالشى براى از بین بردن 

استرس و اضطراب انجام مى دهند، اما آنچه بسیارى 
نمى دانند تأثیرات منفى این عادت بر سالمتى است. 

دکتر شریف حسین یک متخصص...

بیش از یک میلیون و 800 هزار لیتر آب در هفته 
گذشته از طریق آبرسانى سیار در استان اصفهان 

توزیع شد. 
مدیر ســامانه ارتباط با مشــتریان شرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان عنوان کرد: با توجه 
به گرماى شــدید هوا در هفته گذشته و قطع آب 
برخى از نقاط شــبکه توزیع، از تاریخ 19 تا 25 
تیر ماه، آب مورد نیاز مردم بــا اعزام 227 تانکر 
آبرسانى سیار به ظرفیت هاى 6 تا 27 هزار لیتر 
در مناطق شش گانه شهر اصفهان، فالورجان، 
نجف آباد، برخوار، شاهین شهر، نایین، چادگان،

 سمیرم، اردستان...
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چرا هواى اصفهان آلوده ترین هواى کشور است؟چرا هواى اصفهان آلوده ترین هواى کشور است؟
مقام ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان پاسخ مى دهدمقام ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان پاسخ مى دهد
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میزان رو به رشد بسترى هاى کرونایى در اصفهان، روند کار بیمارستان ها را تغییر داد

خمسه
«خمسه به روایت خمسه»
 را منتشر کرد

گلر ذوب آهن: نساجى را ببریم 
خیالمان از سقوط راحت مى شود

گلر ذوب آهن در مورد اینکه خطر ســقوط این تیم کمتر شده گفت: 
بله خدا را شکر توانستیم یک فاصله 3 امتیازى ایجاد کنیم ولى هنوز 
خطر وجود دارد.  مهدى امینى ادامه داد: نباید خیالمان از چیزى 
راحت باشد. اگر بازى این هفته مقابل نســاجى را که یک بازى 

خیلى حساس و شش امتیازى است ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جریان زاینده رود 
از فردا کاهش 

مى یابد

موج سوارى کرونا در کنار زاینده رود
3

باشوى آبى ها، آخرین باشوى آبى ها، آخرین 
لژیونر الدحیل

شهردارى خور در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 389 مورخ 1400/2/27 شوراى محترم اسالمى شهر خور نسبت به اجراى 
بخشى از نظافت بافت جدید شهر خور شامل مجموعه هاى مسکونى امام على (ع) و امام رضا(ع) ولیعصر(عج) فاطمیه، مهدیه، 
رزمندگان و امام حسین(ع) از طریق آگهى مناقصه عمومى و به صورت حجمى براى مدت 9ماه از تیر لغایت پایان سال 1400 و 
با اعتبارى معادل 6,800,000,000 ریال اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد مناقصه و 

شرکت در تجدید مناقصه تا پایان وقت ادارى ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/5/2 به شهردارى خور مراجعه نمایند. 
نشانى :خور وبیابانک ،میدان دفاع مقدس       تلفن :46322220-46322127 -31 0 

            www.khoor.ir:فاکس:    46323399  - 46323200  -031      وب سایت 

آگهى تجدید مناقصه 

على اصغر خادمىـ  شهردار خور

نوبت دوم  

م.الف:1162696

آگهى تجدید مناقصه عمومى

ابوالفضل توکلىـ  شهردار زاینده رود 

نوبت دوم  

م.الف: 1162644

شهردارى زاینده رود در نظر دارد نســبت به برگزارى تجدید مناقصه 
عمومى طبق مشخصات زیر اقدام نماید. 

1ـ موضوع تجدید مناقصه: اجراى آسفالت معابر و ترمیم ترانشه هاى 
سطح شهر زاینده رود

2ـ مبلغ مناقصه: 11,000,000,000 ریال 
3ـ مبلغ تضمین: 550,000,000 ریال 

4ـ در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهردارى 
ضبط مى  گردد. 

5ـ زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1400/4/19 

از طریق سامانه ستاد 
6ـ مهلت تحویل پیشنهادات: روز شنبه مورخ 1400/5/9 

7ـ تاریخ گشایش پاکت ها: روز یک شنبه مورخ 1400/5/10 
8ـ کلیه اطالعات مربوطه در اســناد مناقصه و سامانه ستاد بارگذارى 

گردیده است. 
9ـ اعتبار پروژه: از محل اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى بودجه 

1400 شهردارى زاینده رود مى باشد. 
آدرس :اصفهان - شهرستان لنجان - شهردارى زاینده رود

تلفن:03342663855-7

شرکت قهرمان فوالد آریا احداث خط انتقال برق را طبق کروکى ارایه شده در دست اجرا دارد لذا براى اطالع کلیه صاحبان حقوق مزبور اقدام 
به درج آگهى نموده است.مالکین وصاحبان حقوق مرتبط با موضوع مى توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت قهرمان فوالد آریا واقع در شهرك صنعتى کوهپایه مراجعه و یا 

با شماره 03131313457 تماس حاصل نمایند.

آگهى احداث خط انتقال نیرو 63  کیلو ولت از پست 400 هاتف 
تا شرکت قهرمان فوالد آریا واقع در شهرك صنعتى کوهپایه

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده که در ســاعت 10:00 صبح مورخ 1400/05/10 در اســتان اصفهان ، شهرستان 
شهرضا، بخش مرکزي ، دهستان دشت ، روستا شهرك شیمیائی رازي، محله فاز 2 ، بلوار رازي ،

 کوچه ((فرعی 9))، خیابان چهارم ، پالك 453 ، طبقه همکف وکدپستى 8639115356 تشکیل 
مى گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده:
1- انتخاب بازرس

2- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال 1399
3- بررسى کلیه امور مربوط شرکت 

دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شرکت بهین افروزش صنعتى پارس پویا سهامى خاص 

ثبت شده به شماره 1883 و شناسه ملى 14006360891

بانک ایران زمین که سال 1400 را سال تولد خود در کسوت بانک تمام دیجیتالى اعالم 
کرده بود، تاریخ 10 مرداد 1400 را براى این تولد دوبــاره در قالب طرح 510 برگزیده 
است که بر این اساس بانک ایران زمین نخستین بانک تمام دیجیتالى کشور خواهد شد. 
وجه تمایز بانکدارى دیجیتال با اشکال دیگر بانکدارى، تمرکز آن بر نیازهاى مشترى 

و داده محور بودن آن است.
مدیرعامل بانک ایران زمین، در تشــریح این نوع بانکدارى، بهبود تجربه مشــترى را 
نخســتین هدف این بانک در بانکدارى دیجیتال دانســت و گفــت: رقابت در عرصه 

بانکدارى تغییر کرده و رضایت مشترى از ارائه ســطح مطلوب خدمات به شرط اصلى 
موفقیت در انتخاب یک بانک تبدیل شده است.

عبدالمجید پورســعید افزود: رویکرد ما در بانکدارى دیجیتال شــناخت هر چه بیشتر 
مشتریان، بهبود تجربه مشــترى و ارائه خدمات شخصى شده اســت که در نهایت به 
رضایت و خلق ارزش افزوده منجر خواهد شــد.  مدیرعامل بانک ایران زمین، با اشاره 
به رویکرد این بانک در پیاده سازى پلت فرم بانکدارى دیجیتال گفت: نکته اساسى این 
است که آنچه در آینده نزدیک رونمایى خواهد شــد یک بانک تمام دیجیتال است. ما 

به دنبال پیاده سازى یک بانک دیجیتال با تمام شرایط و استانداردهاى روز دنیا بودیم 
و آنچه به زودى در اختیار مشــتریان قرار خواهد گرفت، تجربه آنها را نسبت به انجام 

خدمات بانکى تغییر خواهد داد.
وى با بیان این نکته که امروز برخى از بانک ها تنها تعدادى از خدمات خود را به روز رسانى 
کرده اند و سعى دارند آن را با پوسته جدید به عنوان بانکدارى دیجیتال به مشترى ارائه 
کنند، گفت: پیاده سازى بانکدارى دیجیتال براى ما یک مزیت رقابتى در مقابل رقبا ایجاد 
خواهد کرد. ما پنج سال تالش کردیم و آنچه در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت تجربه 

آنها درخصوص خدمات بانکى را تغییر مى دهد.
فرهنگ سازى، از شبکه هاى اجتماعى آغاز شود

قائم مقام بانک ایران زمین هم با اشــاره به رشد روز افزون 
اســتفاده از شــبکه هاى اجتماعى گفت: امروز شبکه هاى 
اجتماعى موقعیت ایده  آلى براى ما ایجــاد کرده تا فرهنگ 
بانکدارى دیجیتال را در بین مخاطبان خود گسترش دهیم، 

زیرا آینده بانکدارى به این سمت حرکت مى کند.
مجتبى شیروانى، در تشریح اهمیت شبکه هاى اجتماعى و 
مجازى و تاثیر در بانکدارى دیجیتال افزود: امروز شبکه هاى 
اجتماعى تغییرات زیادى را در سبک زندگى، روش تبلیغات 
و فعالیت تجارى ایجاد کرده اند، بنابراین اگر هوشــمندانه 
رفتار کنیم باید فرهنگ استفاده از بانکدارى دیجیتال و تغییر 
رویکرد مردم به استفاده از این نوع بانکدارى را نیز در همین 

فضا کلید بزنیم.
شــیروانى با تاکید بر رویکرد مخاطبان به استفاده از فضاى 
ایجاد شده اظهار کرد: شبکه هاى اجتماعى به راحتى ارتباط 
ما با مخاطبان را فراهم کرده و این فرصت را در اختیار ما قرار داده است که سطح فکرى و 
اطالعاتى مخاطبان خود را براى ایجاد تحول در بانکدارى آماده کنیم. مخاطب بانکدارى 
آینده، مخاطب دیجیتال است، بنابراین ما باید هم خودمان و هم مخاطب مان را آماده 

ارائه خدمات در این فضا کنیم.
قائم مقام بانک ایران زمین تاکید کرد: در واقع باید گفت نگاه جامع به بانکدارى دیجیتال 
بدون در نظر گرفتن مباحثى همچون شبکه هاى اجتماعى و رشد و محبوبیت آنها در بین 

کاربران و همچنین رفع مشکالتى در حوزه قانون گذارى امکان پذیر نخواهد بود.

تولد اولین بانک دیجیتال در کشور

سالروز شهادت حضرت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت: در قیاس 
با سال پیش در شش حوضه آبریز کشور حدود 52 درصد 

بارش ها کاهش پیدا کرده است.
حمیدرضا جانباز گفته بیشترین کاهش بارش ها در حوضه 
شرق و مرکز فالت ایران با 53 درصد و کمترین کاهش 
بارش ها در شمال غرب و حوضه آبریز دریاچه ارومیه 13 

درصد بوده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور ادامه داد: گرماى 
شدید امسال سبب افزایش مصرف بى رویه آب شده است. 
او گفت: کولر ها در مرکز فالت ایران طى ماه هاى گرم سال 
حدود 11 درصد آب مصرفى را به خود اختصاص مى دهند.

حمیدرضا جانباز گفت: تأمین آب شرب حدود 500 شهر 
وابسته به منابع آب سد ها هستند و میزان ورودى آب سد ها 
در امسال نسبت به متوسط سال گذشته 60 درصد و میزان 

حجم آب سد ها هم 34 درصد کاهش داشته است.
مدیر عامل آب و فاضالب کشــور اضافه کرد: بر اساس 
ارزیابى هاى کنونى، در سال 1400 بیش از 300 شهر در 
معرض تنش آبى هستند و از میان این تعداد 101 شهر در 

وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارند.
جانباز بیان کرد: در تابســتان امسال 8405 روستا توسط 
ناوگان سیار آبرسانى مى شوند. این عدد در سال گذشته 

5500 روستا بوده است.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى در جلسه ستاد 
ملى مقابله با کرونا گفت: متأسفانه درگزارش هایى که داده 
شد مشاهده شد که برخى استان ها مانند کرمان، مازندران،  
هرمزگان،  گلستان و سیستان و بلوچستان و حتى در تهران 
در زمینه بسترى، شرایط مناسبى ندارند و تعداد بسترى ها 
رو به افزایش است. بنابراین برخى استان ها در مسیر خیز 

هستند که باید مراقبت بیشترى کنیم.
رئیس جمهورى گفت: متأسفانه در حالى که فکر مى شد 
شرایط به سمت آرامش است همزمان با بحث انتخابات 
از یک طرف و مراسم عید فطر و سفرهاى تابستانى همه 
دست به دست هم داد و از آنها مهمتر ورود ویروس هندى 

بود که از مرزهاى شرقى و جنوبى وارد شد و کار را به مراتب 
سخت تر کرد و امروز با یک خیز صعودى در سراسر کشور 

مواجه هستیم.
وى ادامه داد: همه تالش ها انتشار را به تعویق مى اندازد 
اما اصل انتشار و انتقال و حتى جهش را متأسفانه در سراسر 

کشور به صورتى شاهد هستیم.
 وى افزود: رعایــت پروتکل ها پایین اســت، ویروس 
هندى هم وارد شده، تابستان هم هست. در این شرایط 
اگر اجتماعات و دور همى ها هم باشــد و در رستوران ها 
مراعات نشود، پیداست چه مشکالتى براى مردم به وجود 

مى آید.

101 شهر کشور 
در وضعیت قرمز آبى 

با خیز صعودى کرونا 
در کشور مواجهیم

براى یک مرد 
دوست داشتنى

دوست نداشــت وسط یک    ورزش سه|
تورنمنت با زندگى وداع کند و همیشــه دم از این 
نگرانى مى زد. جایى گفته بــود بعد از اتمام یک 
تورنمنت حتى مى تواند مــرگ را هم در آغوش 
بگیرد. پس چه خوب که دست آخر یورو 2020 را 
هم حتماً تماشا کرده و بعید است علیرغم مبارزه با 
این بیمارى سخت حتى یک لحظه این تورنمنت 
جذاب را از دســت داده باشــد؛ وداعى در حد نام 

حمیدرضا صدر. 

قتل دختر و خودکشى پدر
قاضى ویــژه قتل عمد دادســراى    ایلنا|
عمومى و انقالب مشــهد از قتل دختربچه پنج 
ســاله خبر داد و گفت: نیمه شب جمعه جسد بى 
جان دخترى پنج ســاله به نام «فرانک» در کنار 
جسم نیمه جان پدرش در کشف رود کشف شد. 
قاضى حسن زرقانى ادامه داد: در کنار جسد نیمه 
جان پدر دست نوشته اى از پدر به جا مانده که در 
آن نوشته این پایان زندگى است. وى گفت: پدر 35 
ساله فرانک در اقدامى جنون آمیز مقادیر زیادى 
متادون به کودك خورانده و خود نیز خورده است تا 

به زندگى خود و دخترش پایان بدهد.

هنر رزمى یا 
دلبرى از شوهر؟!

حجت االســالم تراشــیون،    تسنیم|
کارشناس حوزه خانواده و ازدواج در برنامه «سمت 
خدا» با تأکید بر آمــوزش فرزندان براى آمادگى 
ازدواج گفت: گاهى گله  مى کنم که در این سال ها 
نشده فردى بیاید پیش من و بگوید آقاى تراشیون 
من دخترى دارم و به سن ازدواج نزدیک مى شود، 
شما پنج تا راهکار دلبرى از شــوهر را به من یاد 
بدهید که مــن به این دخترم یــاد بدهم تا وقتى 
وارد زندگى مى شــود، بتواند دل شوهرش را به 
سمت خودش نرم کند، در عوض، دختر را کالس 
تکواندو، ووشــو و کاراته مى برد؛ مى گوییم براى 
چه؟ مى گوید حاج آقا این مردها زبان نفهم هستند، 
باید زور باالى سرشــان باشــد؛ یعنى آماده اش 

مى کنى براى میدان نبرد. 

مردم از سرعت ما راضى اند!
در حالى که واکسیناسیون    آفتاب  نیوز|
کرونا در ایران به شدت کند اســت و بسیارى از 
شهروندان با سفر به کشــورهاى دیگر، واکسن 
مى زننــد،  وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکى گفت: اکثر مردم از سرعت عمل انجام 
واکسیناسیون کرونا در مراکز تزریق واکسن راضى 
هستند. ســعید نمکى روز جمعه در حاشیه بازدید 
سرزده از مراکز واکسیناسیون غرب تهران افزود: 

خوشبختانه روند کار به سرعت انجام مى شود.

سن اعتیاد چقدر است؟
متوســط سن    روزنامه همشهرى|
مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران نســبت به 
یک دهه گذشته بین دو تا سه سال پایین آمده است 
که بر این اساس، متوسط سنى مصرف کنندگان 
مواد که قبًال 25 تا 26ســال بود، اکنون به 22 تا 
23سال رسیده است. براساس آمارهایى که مطرح 
مى شــود 2/3درصد دانش آموزان، مصرف کننده 

مواد و عمدتاً مصرف کننده گل هستند.

زیرگرفتن یک گله بز 
زیــر گرفتن یــک گله بز    عصر ایران|
توسط خودرو پارس در اتوبان افتتاح نشده عسلویه 
-پارسیان باعث تلف شــدن بیشتر از 20 رأس بز 
در شمال روستاى سهمو شمالى شده است. تردد 
خودروها در این اتوبان که هنوز به صورت رسمى 
افتتاح نشده و فاقد عالئم راهنمایى و رانندگى است 

باعث بروز اینگونه حوادثى مى شود.

مردم سال 99 
چقدر مالیات دادند؟

جزئیات مالیات بــر مصرف کاال و    فارس|
خدمات در سال 99 نشــان مى دهد، مردم بیش از 
74 هزار میلیارد تومان مالیات دادند. ســیگارى ها 
نیز در این ســال 896 میلیارد تومان براى فروش و 
حدود 2500 میلیارد تومان براى مصرف آن مالیات 
پرداختند که به ترتیب نسبت به سال 98 بالغ بر 14 

درصد و 47 درصد رشد داشته است. 

کشته شدن یک نفر 
در تجمع آبى

  ایسنا| سرپرست فرماندارى شــادگان از 
کشــته شــدن یک نفر در جریان تجمع اعتراضى 
حمایت از معترضان به وضعیت کــم آبى، خبر داد. 
امید صبرى پور اظهار کرد: جمعه شــب (25 تیرماه) 
برخى از مردم شــادگان در حمایت از معترضان به 
وضعیت کم آبى در شهرستان هاى دیگر خوزستان، در 
سطح شهر تجمع کردند. در جریان این تجمع، افراد 
فرصت طلب و اغتشاشگر به سمت مأموران نیروهاى 
امنیتى و تجمع کنندگان تیراندازى کردند که تیر به 
یک رهگذر که جوانى 30 ســاله بود، اصابت کرد و 
منجر به مرگ آن شد. مســببان این حادثه توسط 
نیروهاى انتظامى و امنیتى شناسایى و برخى دستگیر 
شده اند و دستگیرى دیگر افراد نیز در دستورکار است.

زیر میز برجام نمى زنیم
مجتبى ذوالنــورى، نماینده    روزنامه ایران|
اصولگراى قم در مجلس گفته است قطعاً دولت آینده 
نمى گوید، چون برجام ناموفق بوده من برجام را رها 
خواهم کرد. قطعاً نه سیاست نظام جمهورى اسالمى 
این اســت و نه دولت جدید این سیاســت را خواهد 
داشــت، بلکه دولت جدید اتفاقًا مدعى ادامه برجام 
است. وى که پیش از این در مجلس دهم به همراه 
چند نفر دیگر از نماینــدگان متن برجام را در صحن 
علنى آتش زده، گفته: پیش بینى بنده این نیست که 

دولت سیزدهم مطلقاً زیر میز برجام بزند.  

پروتکل، پر!
علیرضا رئیســى، ســخنگوى ستاد    ایسنا|
ملى مقابله با کرونا گفت:  نکتــه اى که جاى تأمل 
دارد و البته ناراحت کننده است، این است که میزان 
رعایت پروتکل ها در کشور به زیر 50 درصد رسیده 
است و به 48 درصد رسیده است. مسلمًا این میزان 
از رعایت ها کافى نخواهد بود و منجر به افزایش و 
شیوع بیمارى مى شود. قطعاً همه مردم هم این حس 
و نگاه را دارند و وقتى در سطح شهر عبور مى کنند 
مشاهده مى کنند که میزان رعایت پروتکل ها پایین 

آمده است.

لغو یک قانون در عربستان
تعطیلى فروشگاه ها و رستوران ها   عصر ایران|

 در عربســتان ســعودى به هنگام اذان و نمــاز، لغو 
مى شــود. مشــاهدات خبرنگار خبرگزارى فرانسه در 
ریاض حاکى اســت کم کم خیلى از فروشــگاه ها و 
رســتوران ها در ریاض، هنگام اذان و نماز، دیگر مانند 
ســابق تعطیل نمى شــوند. قبل از این، فروشگاه ها، 
رستوران ها و کافى شــاپ ها هنگام نماز، به مدت نیم 

ساعت تعطیل مى شدند.

نرخ سود، فعًال بدون تغییر
بانک مرکزى با انتشــار گزارشى    تسنیم|
اعالم کرد: با توجه به کاهش انتظارات تورمى و لذا 
کاسته شدن از شدت منفى بودن نرخ سود حقیقى، 
فعًال ضرورتى براى تغییر نرخ ســود سیاستى دیده 
نشده اســت، اما چنانچه تحوالت قیمت دارایى ها 
نشــانه اى از افزایش انتظارات تورمى باشد و روند 
نزولى نرخ ســود بازار بین بانکى تداوم یابد، ممکن 
اســت اعمال برخى تغییرات در داالن نرخ ســود 

ضرورت یابد.

خبرخوان

واردات برخى از برندهاى موبایل که سهم 26 درصدى 
در بازار ایران دارد ممنوع شــده، اما نایب رئیس انجمن 
واردکنندگان موبایل و تبلــت مى گوید که این موضوع 
هنوز در حد یک نامه است. در روزهاى آینده بازار موبایل 

چه تغییراتى مى کند؟
طى چند سال اخیر شرکت شــیائومى با عرضه موبایل 
براى رده هاى مختلف بخشى از بازار موبایل ایران را به 
دست گرفته و 26 درصد این بازار در دست این شرکت 
است؛ با این حال، در نامه اى به شرکت هاى وارد کننده 
موبایل هاى شــیائومى و برخى از برندهاى دیگر اعالم 

شده که واردات برخى از مدل ها ممنوع است.
رضا دیهیمى، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره انجمن 
واردکنندگان موبایل و تبلت مى گوید که این موضوع هنوز 
در حد نامه اى است که وزارت مخابرات رادیویى ارسال 
کرده. براساس این نامه ترخیص این کاالها فعًال ممنوع 

است، اما در تالش هستیم که این مشکل حل شود.
در نامه  اى که براى واردکنندگان ارســال شــده آمده 
علت ممنوعیت واردات این موبایل ها عدم مســیریابى 
صحیح سرشماره هاى اضطرارى عنوان شده است. اما 
نایب رئیس انجمن واردکننــدگان موبایل مى گوید که 
این مسئله مشکل خاصى نیســت. در واقع تماس هاى 

اضطرارى 110 و 115 با شماره  خاصى انجام مى شود.
دیهیمى به مردم توصیه مى کند که براى خرید موبایل 
عجله نکنند و موضوع ممنوعیت واردات را مالك قرار 
ندهند. او مى گوید: مردم اینطور فکر نکنند که این کاال 
تمام مى شود و دیگر وارد نمى شود، در واقع مردم به بازار 

فشار وارد نکنند.
او همچنیــن از تأثیر فــورى این خبر بر بــازار فروش 
موبایل مى گوید. به گفته او، در حالى که در هفته گذشته 
شرکت ها قیمت موبایل را زیاد نکرده اند اما از زمانى که 
این خبر اعالم شده گروهى از فروشندگان برخى از برندها 

را با قیمتى باالترى مى فروشند.
طبق اظهارات نایب رئیس انجمن واردکنندگان موبایل 
و تبلت، مردم قبل از خرید موبایل قیمت را در سامانه 124 

سازمان حمایت از مصرف کننده ببینند.

دیهیمى درباره تأثیر این موضوع بــر بازار موبایل ایران 
مى گوید: تصمیم به ممنوعیت واردات برخى از موبایل ها 
باعث مى شود که براى برند خاصى انحصار ایجاد شود. 
همچنین ســطح قیمت ها را باال مى برد؛ بنابراین، این 
اتفاق در نهایت هم به ضرر واردکنندگان و هم به ضرر 

مصرف کنندگان است.
به گفته او انجمن واردکننــدگان موبایل در حال مکاتبه 
براى لغو این ممنوعیت واردات است و نتیجه آن در چند 

روز آینده مشخص مى شود.

 REDMINOTE10، اما در حال حاضرواردات مدل هاى
RED- و REDMI9C ،REDMI9AT، POCOX3

MINOTE9 PRO از برند شــیائومى ممنوع است. این 

ممنوعیت بــراى برخى از مدل هاى برنــد وان پالس، 
اینفینیکس و نوکیا نیز وجود دارد.

با توجه به وضعیــت اقتصاد و قیمت بــاالى برند هاى 
سامســونگ و اپــل، در مقابل به صرفه بــودن قیمت 
موبایل هاى شیائومى باعث شده که خریداران به سمت 
خرید این برند بروند. اما اگر این ممنوعیت ایجاد شــوند 

خریداران به سمت مدل هاى جایگزین مى روند.
RED- و REDMINOTE10 و POCOX3 مدل هاى

MINOTE9 PRO از برند شیائومى حدود شش میلیون 

تومان و مدل هاى REDMI9AT و REDMI9C حدود 
سه میلیون تومان قیمت دارد که واردات آن ممنوع است.
احتماًال موبایل هاى برند هــوآوى و برخى از مدل هاى 
برند سامسونگ جایگزین این موبایل  ها شوند. هر چند 
این ممنوعیت قیمت موبایل هاى همرده را در برند هاى 

دیگر باال مى برد.

سئوال این روزهاى مردم در پى منع واردات چندین مدل گوشى به کشور

موبایل بخریم یا نخریم؟

 روزنامه «اطالعات» در یادداشــتى  درباره جوالن دختر 
قداره کش اصفهانى نوشت:

«آنچه در فیلم قداره کشى هلیا دختر اصفهانى، کامًال آشکار 
است، رفتارهایى است که او مؤکداً براى شبیه سازى با مردان 
و کسب "اقتدار مردانه" مى کند. از خشونت کالمى و فیزیکى 
تا الفاظ و ناسزاهایى که به کار مى برد و نهایتًا قمه کشیدن 
و حریف طلبیدن. این کنش ها، در نگاهى عمیق تر، نوعى 
واکنش به فضاى مردانه و مردســاالرانه موجود و نوعى 
عصیان و شورش در برابر سلطه مردانه در نظام اجتماعى 

است. سلطه مردانه اى که فرودســتى زنان را، با توجیهات 
و دالیل رنگارنگ تحمیــل مى کند و نوجــوان امروز، با 
زبان هایى که مختصات آن را بسیارى از روشنفکران ما نیز 

نمى شناسند، مرتباً در حال رویارویى و تقابل با آن است.
با این تعبیر، قداره هلیا، واکنش و شورشى است در برابر قتل 
رومینا. داسى که نیمه شب، از پایگاه سلطه مردانه، گردن 
رومیناى 13 ســاله را در خواب درید، اینک از نیام هلیاى 
نوجوان کشیده مى شود تا با شبیه ســازى خود به مردان، 

مصونیتى مردانه در برابر جامعه مردساالر بیافریند.»

فرمانده انتظامى ابهر گفت: طى بررسى هاى اولیه انجام 
شده در ماجراى بانویى که اقدام به قمه کشى کرده بود، 

مشخص شد که موضوع اختالف خانوادگى بوده است.
طى روزهاى اخیر کلیپى در فضاى مجازى منتشر شد 
که در آن یک  زن با استفاده از قمه اقدام به آسیب زدن به 
یک تاکسى در ابهر مى کند. کلیپى که پس از انتشار در 
یکى از کانال هاى خبرى شهرستان به طور گسترده اى 

در سطح کشور و کانال هاى پرطرفدار منتشر شد.
محمد مهدى خانى، فرمانده انتظامى ابهر با اعالم اینکه 
اقدامات قانونى در این خصوص در حال انجام اســت، 
تصریح مى کند: هرگونه رفتار هنجارشکنانه که منجر 
به کاهش احساس امنیت در جامعه شود، توسط پلیس 
رصد مى شود و با عوامل مربوطه برخورد قانونى صورت 

مى گیرد.

رئیس پلیس پیشگیرى پایتخت از حضور به موقع پلیس 
و جلوگیرى از حادثه جبران ناپذیرى که به واسطه سرقت 

پیچ هاى ریل راه آهن متصور بود، خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه اى اظهار کرد: جمعه شب گشت 
انتظامى کالنترى 179 خلیج فارس در ساعت 23 به یک 
مرد که گونى سفید رنگى در دســت داشت در محدوده 
بزرگراه فتح مشکوك مى شوند و پس از متوقف کردن 
مرد و تفتیش محتویات گونى متوجه شــدند که متهم 
تعداد 50 قطعه پیچ مربوط به ریل راه آهن آذربایجان را 

سرقت کرده است.
وى افزود: با توجه به حساسیت موضوع بالفاصله عوامل 
گشــت کالنترى 179 خلیج فارس با هماهنگى عوامل 
پلیس راه آهن تهران از یک حادثه بزرگ و جبران ناپذیر 

و از عبور قطار بر روى ریل نا ایمن را جلوگیرى کردند.
ســرهنگ جلیل موقوفه اى تصریح کرد: پس از انتقال 
متهم به کالنترى، تیم تعمیر و نگهدارى خطوط راه آهن 
اقدام به تعمیر و بازســازى خط ریل  آذربایجان کردند و 

قطار با سرعت کم از روى ریل عبور کرد.

آمار مشموالن متوفى ســهام عدالت درحالى حدود سه 
میلیون نفر است که هنوز راه حل مشخصى براى انتقال 

این سهام به وراث متوفیان مشخص نشده است.
آمارها از فوت بیش از دو میلیون و 500 هزار دارنده سهام 
عدالت طى ده سال گذشته خبر مى دهد و درحالى که اخبار 
جسته گریخته اى از سوى مسئوالن درمورد نحوه انتقال 
سهام عدالت متوفیان به وراث شان اعالم شده است، وراث 
این افراد همچنان سردرگم هستند و فرایند انتقال سهام در 

هاله اى از ابهام قرار دارد.
در این راستا، مدیر سیستم تسویه و پرداخت سپرده گذارى 
مرکزى اخیراً اعالم کرده اســت که با برگزارى جلسات 
متعدد همکاران واحد حقوقى قوه قضاییه و واحد فناورى 
اطالعات شرکت، سامانه اى جهت انتقال سهام افراد فوت 

شده به وارثان آنان ایجاد خواهد شد.
به گفته حسین قشمى با توجه به تعداد سه میلیون نفر از 
فوت شدگان سهام عدالت، امکان اینکه عملیات قهرى 
آنان به صورت دستى انجام و ســهام را به وارثان انتقال 

داد، وجود ندارد. 
وى بر ایجاد سامانه اى به منظور انجام عملیات فوق اشاره 
و اظهار کرده که براى ایجاد این سامانه، جلسات متعددى 
با همکاران واحد حقوقى قوه قضاییــه و همکاران واحد 
فناورى اطالعات شرکت ســپرده گذارى مرکزى برگزار 
شد تا اطالعات موجود متوفیان چه از جهت میزان سهام 
عدالت چه از جهت تعداد وراث در این سامانه ثبت و ضبط 
شود تا درصدى که وارثان از سهام ارث مى برند مشخص 
شود که امیدوارم این موضوع در سال جارى عملیاتى شود.

 بالغ بر 3500 میلیارد تومان از حقوق دولتى معوق معادن 
وصول و به حســاب مربوطه نزد خزانه دارى کل کشور 

واریز شد.
دادستان دیوان محاسبات کشور با اعالم این خبر گفت: 
طبق مستندات ارسالى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
این واریزى طى سه ماهه اول سال 1400 وصول و واریز 
شده و پیگیرى هاى دادسراى دیوان محاسبات کشور تا 

تسویه کامل حقوق دولتى معادن ادامه خواهد داشت.
على کامیــار افزود: در بررســى هاى به عمــل آمده و 
گزارش هاى مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در استان هاى مختلف مشخص شــد که تا پایان سال 

1399 بالغ بر 15 هزار و 200 میلیارد تومان حقوق دولتى 
معادن معوق مانده است و از آنجایى که پس از وصول 65 
درصد وجوه مذکور، الباقى مى بایست به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اختصاص داده شود تا در مسیر اکتشافات 
جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد، عدم وصول 
به موقع موجب تأخیر در اجراى سیاست ها و رشد و توسعه 

در بخش معادن شده است.
گفتنى است بیشترین مبلغ وصولى حقوق دولتى معوق 
معادن به ترتیب شامل استان هاى کرمان بیش از 2500 
میلیارد تومان، خراسان رضوى حدود 369 میلیارد تومان 

و کردستان بیش از 225 میلیارد تومان شده است.

قداره «هلیا»، شورشى است برابر قتل «رومینا»

 ماجراى قمه کشى یک زن براى راننده تاکسى 

 پیچ هاى ریل راه آهن را هم دزدیدند!

وصول 3500 میلیارد تومان تصمیم جدید براى انتقال سهام عدالت متوفیان
از حقوق معوق دولتى معادن
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6 حادثه غرق شدگى
 طى یک هفته

سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شهردارى اصفهان با اعالم اینکه در هفته گذشته شش 
مورد حادثه مربوط به رودخانه در اصفهان داشتیم، گفت: 
یک نفر در رودخانه زاینده رود غرق شـد و پنج نفر دچار 
حوادثى مثل گیر کردن در وسط رودخانه و سقوط در آب 
شدند. آتشیار فرهاد کاوه آهنگران با اعالم اینکه روزانه 
40 آتش نشان با خودرو و موتور سیکلت و پیاده در حال 
گشت زنى و استقرار در محل هاى شلوع حاشیه رودخانه 
هستند، افزود: ساعت 12 و 24 دقیقه روز شنبه26  تیرماه 
(دیروز) نیروهاى واحد غواصى آتش نشانى اصفهان در 
حال گشت زنى بودند که پسر بچه 6 ساله در محدوده پل 
خواجو دچار حادثه سـقوط در رودخانه شد، اما بالفاصله 
آتش نشـان میرى از پرسنل غواص ایسـتگاه شماره 5 

کودك را رویت کرده و اقدام به نجات او کرد.

سنگبرى هاى مزاحم 
در بافت شهرى

فعالیت واحد هاى سـنگبرى مسـتقر در بافت مسکونى 
منطقه 14 شهردارى اصفهان براى ساکنان این منطقه 
درد سرسـاز شـده اسـت. رئیس اداره خدمات شـهرى 
شـهردارى منطقه 14 اصفهـان، ایـن واحد هـا را منبع 
آلودگى محیط زیستى، بصرى و صوتى دانست و گفت: 
شـهردارى اصفهان، 13 هکتار زمین بـراى جابه جایى 
این واحد ها اختصاص داده اسـت. حسـین شاهمرادى، 
پایان سال آینده را زمان نهایى شدن انتقال این واحد ها 
به شـهرك کارگاهـى جدید بیـان کـرد و افـزود: براى 
ساماندهى واحد هاى سنگبرى در خیابان بعثت به تعامل 
با تمام دستگاه هاى مسئول نیاز است تا مشکالت اهالى 

این منطقه حل شود.

اضافه شدن یک مرکز 
واکسیناسیون 

رضا فدایى، مسـئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت 
اسـتان اصفهان با بیـان این کـه روزانه حـدود 12 هزار 
نفر بـراى واکسیناسـیون مراجعـه مى کنند، گفـت: در 
روزهاى آینـده یک مرکز تجمعى واکسیناسـیون براى 
دسترسى بیشتر مردم در شمال اصفهان در خیابان امام 
خمینى(ره)، منطقه عاشق آباد افتتاح مى شود که در این 

زمینه اطالع رسانى خواهیم کرد.

افزایش پوشش همراه اول 
با نصـب و راه اندازى  سـایت BTS موبایـل در اتوبان 
نطنز  - کاشان پوشـش اپراتور همراه اول در این منطقه 
افزایش یافت. به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه 
اصفهان، با تالش کارشناسان ارتباطات سیار و پیگیرى 
 BTS و همکارى اداره مخابرات شهرستان نطنز سایت
موبایل نطنز – کاشان در محدوده پل جزن تقاطع جاده 
نطنز – بادرود به اتوبان روبروى کوه هل آباد نصب، راه 

اندازى و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

4000 نمونه آزمایش
 سالمت آب 

آزمایشـگاه و کنترل کیفى آبفا منطقه لنجان نسـبت به 
انجام بیش از1280موردکلرسنجى ازشهرها وتعداد2570 
مـورد کلرسـنجى ازروسـتاهاى تابعه لنجـان و بیش از 
145مورد آزمایش میکروبى آب شهرها وروستاها ، اقدام 
کرده اسـت.به گزارش روابط عمومى آبفـا لنجان انجام 
بیش از27مورد آزماى فیزیکوشیمیایى شهرهاى مبارکه 

وشهرضا، درآزمایشگاه آبفا لنجان انجام شده است.

رفع افت فشار در خیابان خیام
عملیـات اجرایی اصالح شـبکه خـط انتقـال آب کنار 
گذر خیابان خیام به کوچه 32 منطقه 3 اصفهان انجام 
شـد. به گزارش روابط عمومی آبفا منطقـه 3، با هدف 
رفع مشکل افت فشـار آب کوچه 32 واقع در کنار گذر 
خیابان خیام وکوچـه هاي مجـاور آن عملیات اصالح 
وتوسـعه با اتصال لوله پلی اتیلـن 110 میلیمتر به خط 

لوله 300 انجام گرفت. 

خبر

ســخنگوى شــرکت آب و فاضالب اصفهان با تاکید 
بر سالمت آب شــرب تحویلى از ســوى تصفیه خانه 
باباشیخعلى، گفت: در حال حاضر تمام 11/5 مترمکعب 
آب در ثانیه تصفیه خانه در مدار بهره بردارى است و به 

نوعى این تصفیه خانه در مدار کامل قرار دارد.
مهرداد خورســندى در خصوص برخى شایعات درباره 
سالمت آب شرب شهروندان در پى جارى شدن زاینده 
رود، اظهار کرد: آب شرب تامین شده توسط شرکت آب 
و فاضالب اصفهان براســاس نتایج مکرر آزمایشگاه 
مرکزى شــرکت آب و فاضالب و همچنین آزمایشگاه 
مرجع مرکز بهداشــت اســتان اصفهان کامال سالم و 

بهداشتى است.
وى درباره گل آلود شدن زاینده رود در زمان بازگشایى 
آب زاینده رود و کاهش میــزان آب تحویلى به تصفیه 
خانه، گفت: این موضوع مربوط به زمان تحویل آب به 
باغات غرب اصفهان رخ داد که به سرعت تصفیه خانه 

باباشیخعلى به طور کامل در مدار قرار گرفت.
خورسندى درباره استفاده از دستگاه هاى تصفیه آب در 
منازل، توضیح داد: این دســتگاه ها باعث حذف امالح 
ضرورى آب که مورد نیاز بدن بوده مى شــوند و حذف 
این امالح توسط دستگاه هاى تصفیه آب در بلندمدت 
آسیب هاى جدى به سالمت مصرف کننده وارد مى کند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از امداد 
رســانى نجاتگران هالل احمر به 191 حادثه دیده در 93 

حادثه در هفته گذشته خبر داد.
على محمدهاشمى با اشــاره به حوادث یک هفته گذشته 
گفت: از نوزدهم لغایت بیســت و ششم تیرماه سال جارى، 
نیروهاى جمعیت هالل احمر 93 مورد حادثه را پوشــش 

امدادى دادند.
وى افزود : 53 مورد از این ماموریت ها در حوادث جاده اى 
، 11 مورد خدمات حضورى، 15 حادثه شــهرى ، 7حادثه 
کوهستان ، 6 حادثه صنعتى و کارگاهى و یک حادثه ساحلى 

بوده است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان در ادامه از 
خدمت رسانى نیروهاى امدادى به 93 نجات یافته در این 
حوادث خبر داد و گفت : از این تعداد 60  نفر به طور سرپایى 
درمان شــده و 33  نفر هم براى درمان بــه مراکز درمانى 
انتقال یافتند .  به گفته محمدهاشــمى در این مدت ، 277 
نیروى عملیاتى در قالب 105 تیم عملیاتى با به کارگیرى 87 
دستگاه آمبوالنس و خودروى نجات در امدادرسانى به این 
حوادث مشارکت داشته اند . مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد در این مدت 2 مورد 
عملیات رهاسازى توسط نیروهاى این جمعیت هالل احمر 

استان انجام شده است.

امدادرسانى نجاتگران 
اصفهانى به 191 حادثه دیده

تصفیه خانه باباشیخعلى در 
مدار کامل است

بیش از یــک میلیون و 800 هزار لیتــر آب در هفته 
گذشته از طریق آبرسانى ســیار در استان اصفهان 

توزیع شد. 
مدیر سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان عنوان کرد: با توجه به گرماى شدید 
هوا در هفته گذشــته و قطع آب برخى از نقاط شبکه 
توزیع، از تاریخ 19 تا 25 تیر ماه، آب مورد نیاز مردم با 
اعزام 227 تانکر آبرسانى سیار به ظرفیت هاى 6 تا 27 
هزار لیتر در مناطق 6 گانه شهر اصفهان، فالورجان، 
نجف آباد، برخوار، شــاهین شــهر، نایین، چادگان، 
سمیرم، اردســتان، زیار و تعدادى از روستاهاى تابعه 

تامین شد.  
عباس عباسى خاك با اشــاره به میانگین دماى 40 
درجه اى هفته گذشته گفت: در دماى 42 درجه روز 

19 تیرماه جــارى، 73 درصد از تماس ها با شــماره 
122(سامانه ارتباط با مشــتریان آبفا) مربوط به افت 
فشار و قطعى آب بوده است، در حالى که 25 تیرماه 
که دماى هوا به 37 درجه سانتى گراد کاهش یافت، 
تماس هاى مربــوط به قطعــى آب 62 درصد کل 

تماس ها را شامل مى شده است.
وى تعداد کل تماس هاى ورودى به سامانه 122 در 
هفته گذشته را در حدود 66 هزار و 700 تماس عنوان 
کرد و گفت: آمارها نشان مى دهد تعداد این تماس ها 
با دماى هوا ارتباط مستقیم دارد و میانگین تماس ها 
در گرم ترین روزهاى هفته گذشته با دماى 42 درجه، 
بیش از 10 هزار و 700 مورد بوده اســت در حالى که 
در دماى 37 درجه، در حدود 3 هــزار و 900 تماس 

ثبت شده است. 

جوالن تانکرهاى آبرسان در اصفهان

ســخنگوى آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: حادثه حریق در چهارراه خلجا اطفا شد.

فرهاد کاوه آهنگران در خصــوص حریق در یک منزل 
مخروبه و مشاهده دود ســنگین در مرکز شهر، اظهار 
کرد: در ســاعت 12  و 1 دقیقه حادثــه حریق در مرکز 
شــهر اصفهان به آتش نشــانى اصفهان گزارش شد و 
ایستگاه هاى 8 و 14 به همراه واحد سیار در میدان امام 

حسین (ع) به محل حادثه اعزام شدند.
وى تصریح کرد: این ساختمان که دچار حریق شده بود 
یک منزل مخروبه است و آتش نشــانان در کمتر از سه 
دقیقه به موقعیت حادثه رســیدند. کاوه آهنگران اظهار 
کرد: دود حاصل از این حریق در مرکز شــهر مالحظه 
مى شد و برخى نگران حریق سنگین در مرکز شهر بودند 

که خوشبختانه این حادثه چندان سنگین نبود.

منشأ دودى که دیروز در مرکز شهر دیده شد

کرونا در ال به الى شــلوغى هاى اطراف زاینده رود 
موج سوارى مى کند.

مردم اصفهان مى دانند خیلــى زود باید با جریان زنده 
رود خداحافظى کننــد، به همین دلیــل، همچنان، 
از دیدن جریــان آب در این رودخانه بــه وجد آمده و 

خوشحال اند.
موج پنجم کرونا و شیوع ویروس دلتا با سرایت پذیرى 
بســیار باال، مانع از اشتیاق و 
استقبال مردمى نمى شود که 
تماشــاى آب در زاینده رود، 
سال هاســت بزرگ تریــن 
حسرتشان شــده است. البته 
برخى شان مى گویند شیوه 
نامه هاى بهداشتى را رعایت 
مى کنند؛ هرچند، آمار رعایت 
شیوه نامه ها در اصفهان زیر 

50 درصد است.
مى گویند هر جا آب هست، آبادانى هم هست؛ اما این 
بار، سالمت مردم با موج سوارى ویروس در خطر است؛ 

این را مى توان از آمار رو به رشد بسترى ها فهمید.

موج سوارى کرونا در کنار زاینده رود

سرپرست معاونت حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: خروجى ســد زاینده رود با 
اتمام نوبت آبدهى 10 روزه به شرق اصفهان از اواسط 

دوشنبه 28 تیرماه کاهش مى یابد.
محمود چیتیان درباره احتمال رهاســازى مجدد آب 
در زاینده رود پس از اتمام نوبت آبدهى به کشاورزان 
شــرق اصفهان، اظهار داشــت: این موضوع باید در 
کارگروه سازگارى با کم آبى استان با توجه به جدول 
منابع و مصارف و میزان آب برداشــت شده، بررسى 
شود و در صورتى که به نتیجه برسد، اعالم خواهیم 

کرد.
وى اظهار کرد: هنــوز هیچ تصمیمــى در رابطه با 
بازگشــایى مجــدد زاینــده رود گرفتــه نشــده و 
صحبت هایى که در این مورد مى شود، صحت ندارد. 
بازگشــایى مجدد زاینده رود عالوه بر مجوز شوراى 
ســازگارى با کم آبى به مجوز شوراى تأمین هم نیاز 

دارد و تصمیم گیرى براى آن بر مبناى برنامه منابع و 
مصارف حوضه زاینده رود انجام مى شود.

سرپرست معاونت حفاظت و بهره بردارى شرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: نمى توان به سادگى اعالم 
کرد زاینده رود در ماه آینده مجدد بازگشایى مى شود، 
الزم است حجم سد و دیگر مسائل موجود بررسى و 
تصمیم گیرى شود؛ این طور نیست که هر کسى بتواند 

اعالم کند زاینده رود مجدد بازگشایى خواهد شد.
وى  با اشــاره به اینکه نفوذ آب در رودخانه زیاد شده 
است، ابراز داشت: پرت آب در بستر رودخانه و گرماى 
هوا (تبخیر) سبب کاهش سرعت جریان آب نسبت 
به روز اول رهاسازى از سد نکو آباد شده زیرا در ابتدا 
خروجى از سد زاینده رود را براى اینکه آب زودتر به 
شبکه ها برسد، افزایش دادیم که پس از تثبیت جریان، 
رودخانه شــروع به جذب آب کرد کــه در مقاطعى 

نفوذپذیرى بستر رودخانه بیشتر است.

جریان زاینده رود از فردا کاهش مى یابد
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: موج پنجم 
همه گیرى بیمارى کووید 19 به سرعت در حال گسترش در 
این استان است به طورى که احتمال دارد این موج نسبت به 

دوره هاى قبلى شدیدتر باشد.
آرش نجیمى افزود: با بیان اینکه آمار بســترى و ابتال به 
کرونا نیز به سرعت در حال افزایش است، به افزایش میزان 
بسترى هاى جدید روزانه در بیمارستان ها نیز اشاره و اضافه 
کرد: تعداد بسترهاى جدید روزانه در 2 هفته قبل کمتر از 

200 نفر بود اما اکنون به باالى 300 نفر رسیده است.
نجیمى با بیان اینکه 70 درصد از بیماران داراى عالئم کرونا 
بسترى در بیمارستان هاى اســتان در کالنشهر اصفهان 
هستند، اظهار داشــت: تخت هاى بیمارستان هاى مرجع 
کرونا در شهر اصفهان پر شده اند و نیاز است ظرفیت هاى 

بیشترى در این زمینه در سایر بیمارستان ها ایجاد شود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: پذیرش 
بیماران غیر اورژانســى  در بیمارستان ها و مراکز درمانى 
شهرســتان هاى داراى وضعیت قرمز و بســیار ُپر خطر 

کرونایى استان از روز شنبه 26 تیر ممنوع شد.
نجیمى افزود: با توجه به گسترش موج پنجم کرونا و روند 
صعودى میزان ابتال و بسترى بیماران کرونایى در استان 
اصفهان از این روز ارائه هرگونه خدمات غیر اورژانسى و 
پذیرش بیماران غیر اورژانســى در همه بیمارستان هاى 
کالنشهر اصفهان و شهرستان هاى قرمز به منظور تامین 
ظرفیت تخت هاى بسترى براى بیماران کووید 19 ممنوع 

است.
وى با اشاره به دستورالعمل جدید معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان درباره بیمارى کووید 19 اظهار 
داشت: از شــنبه مراکز درمانى در شهرهاى قرمز استان  
فقط به بیماران نیازمند خدمات اورژانسى عالوه بر بیماران 

کرونایى مى توانند خدمت ارائه کننــد. نجیمى ادامه داد: 
درباره اعمال جراحى نیز فقط خدمات جراحى اورژانسى 
و جراحى ســرطان که به تعویق انداختــن آن به مدت 2 
هفته بیمار را در معرض خطر جدى قرار مى دهد، مى تواند 

ارائه شود.
وى با بیان اینکه بیمارســتان هاى امین، خورشید، 577 
ارتش و سیار شهید آیت ا... صدوقى در کالنشهر اصفهان 
باید طبق روال گذشــته با همه ظرفیت تخت فعال خود 
به عنوان بیمارستان مرجع کرونا (ریفرال) فعالیت کنند، 
خاطرنشان کرد: بیمارســتان هاى دکتر شریعتى، دکتر 
غرضى، میالد، عســگریه، خانواده، زهراى مرضیه(س)، 
شهید مطهرى و شهید آیت ا... صدوقى نیز از روز شنبه باید 
دو سوم ظرفیت تخت فعال خود را براى پذیرش و بسترى 
بیماران کرونایى اختصاص دهند. نجیمى گفت: 200 بیمار 
مبتال به کرونا نیز در دو بیمارستان شریعتى و غرضى که 
تحت پوشش تأمین اجتماعى هستند، نگهدارى مى شوند.

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان اضافه 
کرد: بیمارستان هاى سعدى، سینا، ســپاهان، حجتیه، 
امیرالمومنیــن(ع)، حضرت زهراى زینبیــه، مهرگان و 
اصفهان باید از این روز 50 درصد ظرفیت تخت فعال خود 
را براى پذیرش و بسترى بیماران کووید 19 در نظر بگیرند.

وى با بیان اینکه بیمارستان هاى آیت ا... کاشانى، عیسى 
بن مریــم(ع)، فارابى، سیدالشــهدا(ع)، چمران، فیض و 
امام موسى کاظم (ع) اصفهان از 26 تیر باید 30 درصد از 
ظرفیت تخت فعال خود را به پذیرش و بســترى بیماران 
کووید 19 که نیاز به خدمات تخصصى این مراکز درمانى 
دارند، تخصیــص دهند، گفت: بیمارســتان الزهرا(س) 
اصفهان باید آمادگى الزم بــراى اختصاص 50 درصد از 
ظرفیت تخت فعال خود را براى پذیرش و بسترى بیماران 

کرونایى در صورت ســیر پیش رونده بیمارى کووید 19 
داشته باشد.

نجیمى تصریح کرد: بیمارســتان هاى مســتقر در سایر 
شهرستان هاى قرمز اســتان نیز باید دو سوم از ظرفیت 
تخت هاى فعال بیمارســتانى را براى پذیرش و بسترى 

بیماران کرونایى تخصیص دهند.
به گفته وى بر اســاس جدیدترین دستور معاونت درمان 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در زمان حاضر انجام 
اعمال جراحى زیبایى در همه بیمارستان ها و مراکز جراحى 
محدود تا اطــالع ثانونى ممنوع اســت و مراکز جراحى 
محدود مى توانند با 50 درصد ظرفیت فقط خدمات غیر از 

جراحى هاى زیبایى ارائه کنند.
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى خاطرنشــان کرد: 
بیمارستان هاى استان در صورتى که بیمار با معرفى نامه 
ممهور به مهر یکى از پزشکان متخصص عفونى، داخلى و 
ریه براى بسترى یا بسترى موقت مراجعه کرد، موظف به 
ارائه خدمات درمانى است و در صورت تشخیص عدم نیاز 
به خدمات درمانى بسترى موقت، پزشک مسوول پذیرش 
و بسترى بیماران کووید 19 موظف است موارد را در معرفى 

نامه بیمار ثبت و امضا کند.
وى تاکید کرد: همچنین الزم است همه بیمارستان هاى 
استان بیماران مشکوك به کرونا که مراجعه مى کنند و نیاز 
به ارائه خدمات درمانى و بسترى دارند را پذیرش کنند و در 
صورت عدم پذیرش بیمار، مسوولیت کلیه عواقب قانونى 

با مسوول فنى بیمارستان است.
وى با بیان اینکه 40 درصد از مبتالیــان به کرونا از نوع 
دلتا است، ابراز داشت: این آمار بســیار خطرناك است و 
همچنان روند افزایشى مبتالیان به کرونا در اصفهان را 

شاهد هستیم.

میزان رو به رشد بسترى هاى کرونایى در اصفهان، روند کار بیمارستان ها را تغییر داد

پذیرش بیماران غیر اورژانسى 
ممنوع شد

رئیس اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: در 
اصفهان کشتار ســگ هاى بدون صاحب نداریم چرا که 
مرکز نگهدارى از ســگ هاى ولگرد در این شهر ایجاد 

شده است.
غالمرضا ساکتى تاکید کرد: آمارها نشان مى دهد روش 
زنده گیرى، عقیم ســازى، نگهدارى، واکســینه کردن، 
رهاسازى یا نگهدارى و واگذارى سگ هاى ولگرد کاربردى 
است و تعداد سگ هاى ولگرد شهر اصفهان در سال هاى 

اخیر کاهش یافته است.
رئیس اداره خدمات شهرى شهردارى اصفهان افزود: در 

شــهر اصفهان در مناطق 15 گانه در هر منطقه یک نفر 
کارشــناس آگاه و آموزش دیده اقدام به شناسایى محل 
زندگى سگ ها مى کند، پس از شناسایى کانون هاى حضور 
سگ ها، غذارسانى به آنها و از بین بردن ترس از انسان آغاز 
مى شود سپس به مرکز ســاماندهى جهت ثبت، بررسى، 
درمان، واکسیناسیون، عقیم سازى، نگهدارى و رهاسازى 

به پناهگاه منتقل مى شوند.

در اصفهان 
سگ کشى نداریم

به گفته مدیر اداره امور آزمایشگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان، شهرســتان اصفهان به 
همراه شهرستان هاى اطراف آن به کانونى براى بارگذارى 
واحدهاى صنعتى که اغلب مى توانند آالینده باشند تبدیل 

شده است.
بابــک صادقیان بر این باور اســت که تصمیم  ســازان 
دهه هاى گذشته کالنشهر اصفهان را به این سمت برده 

است که اکنون رتبه نخست آلودگى کشور باشد. 

وى گفت: شرایط اقلیمى کالنشــهر اصفهان به مراتب 
خاص تر از  شرایط اقلیمى ســایر کالنشهرها است. در 
هیچ کالنشهرى افت سرعت باد و پایدارى هوا  به اندازه 
اصفهان نیست و بارگذارى هاى  ممتد و  نامتقارن باعث 
شده اســت که این منطقه به لحاظ طبیعى دیگر قدرت 

خودپاالیى نداشته باشد. 
 به گفته صادقیان در نیمه اول ســال، شرایط تا حدودى 
بهتر است و تازه اگر وزش باد شدید و گرد و غبارى را  که 

امسال شدیدتر هم شده، نداشته باشیم، مى توانیم بگوییم 
اصفهان در یک بازه زمانى کوتاه روى شــرایط سالم و 
ناسالم نوســان مى کند اما در نیمه دوم سال که شرایط 
اقلیمى یارى نمى کند و بارش و بــاد آنچنانى هم وجود 
ندارد، شرایط بسیار شکننده  و پایدارى هوا باعث مى شود 
که خود پاالیى اصفهان به حداقل خود برسد، این  یعنى 
انباشت آالینده ها و آنچه ســال گذشته و سال هاى قبل 

اصفهان تجربه کرده است.

چرا هواى اصفهان آلوده ترین هواى کشور است؟
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پانته آ بهرام که به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بسترى شده بود، با بهتر 
شدن حالش مرخص شد و حاال مراحل درمان را در خانه سپرى مى کند.

رکســانا بهرام، خواهر این بازیگر درباره آخرین وضعیت سالمتى او گفت: 
خوشبختانه حال پانته آ بهتر شده و از بیمارستان مرخص شده است.

او ادامه داد: 30 درصد ریه خواهرم درگیر کرونا شــده بود و به تشــخیص 
پزشکان چند روز در بیمارستان بسترى شد تا از گسترش بیمارى پیشگیرى 
شود چراکه نوع دلتاى کرونا بسیار خطرناك است و جاى ریسک ندارد ولى 

خوشبختانه پانته آ زود به بیمارستان مراجعه کرده بود.
رکسانا بهرام اضافه کرد: در حال حاضر خواهرم در منزل به سر مى برد و ادامه 

مراحل درمان و قرنطینه را در خانه مى گذراند.

این روزها با دیدِن ســریال هاى قدیمى حال مان بهتر مى شــود، 
کارهایى که چه در موسم تماشــا و چه در هنگامه نوشتن از سریال 
"هشت بهشت" بار نوستالژى بر همه چیز سنگینى مى کند و غالب 

است و خاطره بازى حرف اول و آخر را مى زند. ”هشت  بهشت“ شاید 
خاطره انگیزترین سریال مرحوم اکبر خواجویى باشد، هم به خاطر 

قدمتش و هم از باب فضایى که قصه در آن مى گذرد.
قصه سریال ساده اما جذاب است. قافله اى که راهى سفر حج است 
در کاروانسرایى اقامت مى کند. دسته اى از حرامیان و راهزنان در پى 
قافله اند تا مال و اموال زوار را به یغما ببرند. ســرکرده حرامیان براى 
اطالع از آن چه افراد قافله با خود دارند، در شمایل طالبان خانه خدا به 
آن ها نزدیک شده و خود را به عنوان مسافر جا مى زنند. افراد قافله قرار 
مى گذارند تا هر شب یکى از آنها قصه اى از زندگى خود را براى دیگران 

تعریف کند، هم به نیت سرگرم شدن و هم از براى عبرت اندوزى.
نکته اى که در هنگام تماشاى "هشت بهشت" مایه تأسف است تقریبًا 
تمام بازیگران اصلى این مجموعه نمایشى دیگر در میان ما نیستند؛ 
از هادى اسالمى و سیروس گرجســتانى و حسین  پناهى گرفته تا 
کاظم افرندنیا و خسرو شجاع زاده و فاضل اجبورى. سریال مرحوم 
اکبر خواجویى که در حومه شهرستان نایین تصویربردارى شده، این 
شب ها روى آنتن شبکه آى فیلم است و یکى از بازیگران جوان آن 

حسن اکلیلى هنرمند مشهور اصفهانى است. 
این روزها خودتان سریال "هشت بهشت" را از 

تلویزیون مى بینید؟
بله، سریال را مى بینم و دنبال مى کنم. فکر مى کنم سریال "هشت 
بهشت" در طول این سال ها نزدیک به 50 بار از شبکه هاى مختلف 
بازپخش شده است و هر مرتبه یا دوســتان اطالع داده اند یا خودم 

سریال را دید ه ام.
اکثر بازیگرانى که در این سریال حضور داشتند 
و با آنها همبازى بودیــد و حتى کارگردان هم 
به رحمت خدا رفته اند. وقتى سریال را تماشا 

مى کنید از این بابت چه احساسى دارید؟
از آنجا که سریال در شهرستان ضبط مى شد همه ما بازیگران با هم 
زندگى مى کردیم و خیلى به هم نزدیک بودیم. وقتى بازپخش سریال 
را مى بینم از یک نظر خیلى دلم مى گیرد و ناراحت و پریشان مى شوم؛ 
اما از طرفى دیگر، احســاس مى کنم آنها نمرده اند. تصویر به نوعى 
آنها را زنده نگه داشته است. بازیگران سریال آدم هاى خاصى بودند 

که فقط با هم همبازى نبودیم، بلکه زندگى ها کردیم. امثال مرحوم 
هادى اسالمى و سیروس گرجستانى و حسین پناهى براى خودشان 
آرتیست هاى شناخته شده اى بودند و هر کدام شان مى توانستند یک 
قصه را به تنهایى رهبرى کنند، اما در پشــت صحنه بسیار بى ریا و 
صمیمى بودند. درست است که آن زمان امکانات چندانى نبود اما 
بازیگرانى حرفه اى و کارگردانى کاربلد بــه خوبى در کنار هم قرار 

گرفته و هماهنگ شده بودند.
ســریال هشــت بهشــت در کجــا 

تصویربردارى شــد و چه مدت 
درگیر بازى در آن بودید؟
بخش هایى از ســریال در روســتاى 

ناییــن  شهرســتان  نیســتانک 
فیلمبردارى شــد. کاروانســرایى 
قدیمــى در آنجا وجود داشــت 
که براى تصویربــردارى ترمیم 
شــد. ســکانس هاى مربوط به 
کاروانسرا را آنجا گرفتیم و مابقى 

بخش هاى تاریخــى در اصفهان 
ضبط شد. هشــت بهشت کار خوبى 

بود و هنوز که هنوز است وقتى دوستان 
سریال را مى بینند درباره آن صحبت مى کنند 

و درباره اش بحث مى کنیم. تقریباً به مدت یکسال هم 
درگیر بازى در هشت بهشت بودم.

استقبال مردم از سریال هشت بهشت چگونه 
بود؟ چه نظر و واکنشى داشتند؟

من نزدیک به 20 ســریال بازى کرده ام اما شاید هیچ کدام شان به 
اندازه هشت بهشت مورد استقبال قرار نگرفته است. هشت بهشت 
از آن سریال هایى است که تاریخ مصرف ندارد و هنوز که هنوز است 
مردم درباره آن با من صحبت مى کنند. حتى بعضى ها مى پرســند 
که چرا ادامه آن ساخته نشده اســت؟ جالب است بدانید که مرحوم 
خواجویى قصد داشت بعد از سریال پدرســاالر، فصل دوم هشت 

بهشت را بسازد که عمرش کفاف نداد. 
شــنیده ایم این روزها مشغول "آقاى گرفتار" 
جدیدید. آیا خودتان هنوز "آقاى گرفتار" ماجرا 
خواهید بود و تهیه کنندگى را همچون دو سرى 

قبل برعهده دارید؟
بله درست اشاره کردید. قرار است سرى سوم سریال "آقاى گرفتار" 
ساخته شود. نگارش فیلمنامه هم به پایان رســیده و فیلمبردارى 
سریال نزدیک است. هر چند کارگردان سریال هنوز مشخص نشده 
است. بچه هاى آقاى گرفتار حاال 23 ساله اند و هر یک ویژگى هاى 
مخصوص به خود را دارند و یک ایران کوچک در خانواده شــکل 
گرفته است. خودم این نقش را بازى مى کنم. احتماًال تهیه کنندگى 
را به شخصى دیگر واگذار کنم. قرار است در این فصل به 
مسائل مبتالبه جوانان و نســل جدید کارآمد، 
ازدواج و اشتغال و چگونه زیستن جوانان 
بپردازیم. آقــاى گرفتار در این فصل 
تجربه هایــش را در اختیار جوانان 
قرار مى دهد. فعًال چیز بیشترى 
نمى توانم بگویــم تا متن کامًال 
آماده و شــرایط مهیاى تولید 
شود. اما این سریال 26 قسمتى 
در اصفهان کلیــد خواهد خورد 
و در کنار اســتفاده از کاربلدهاى 
اصفهانــى حتمــًا از بازیگــران 
حرفــه اى کشــور هم بهــره خواهیم

 برد.
چرا این روزهــا کمتر بــازى مى کنید و 
حتى برخى گفته اند شــما از بازیگرى فاصله 

گرفته اید؛ صحت دارد؟
سال ها اســت خودم را وقف فعالیت در خیریه ها کرده ام و کارهاى 
خیریه فرهنگى را خیلى دوست دارم. خیریه هاى زیادى وجود دارند 
که من در هیئت مدیره هایشان مسئولیت دارم و انجام وظیفه مى کنم. 
کار بازیگرى این روزها آن قدر برایم جذابیت ندارد البته اگر کار خوب 
پیشنهاد شود در اولین فرصت به سراِغ آن کار مى روم. هنر همیشه 
برایم ارزشمند بوده اما نه به هر قیمتى. موضوع براى من نقش نیست، 
بحث قصه و اتفاق خوب در این حرفه برایم اهمیت دارد. در کشورى 
زندگى مى کنیم که ماالمال از فرهنگ و ادب و تاریخ است و این ها 
باید لحاظ شــود. آن قدر در اصفهان تمدن و تاریخ و فرهنگ وجود 
دارد و فکر مى کنم بتوانیم تولیدات زیادى در داخل و حتى براى خارج 

از کشور داشته باشیم.

حسن اکلیلى از یکى از خاطره انگیزترین سریال هاى تلویزیون مى گوی د

«هشت بهشت 2» هم قرار بود ساخته شود

اصغر فرهادى کــه این روزها در جشــنواره 
«کن» به سر مى برد در گفتگویى با وبسایت 
فرهنگى هنرى «نشنال» درباره فیلم جدیدش 

صحبت کرد.
در بخشــى از این گفتگو از فرهادى پرسیده 
مى شود که آیا حضور در جشــنواره «کن» 
برایش مانند گذشــته رازآلود و جذاب است، 
آن هم بعد از اینکه با فیلمى چون «فروشنده» 
از این جشــنواره جایزه برد و بــا فیلم «همه 

مى دانند» فستیوال را کلید زد.
کارگردان سرشــناس ایرانى در پاسخ به این 
پرسش گفت: به این روند عادت کرده ام، من 
چندین بار این مرحله را پشت سر گذاشته ام و 
مى دانم این نوع موفقیت ها موجب مى شــود 
دوستان و دشمنان بیشترى به دست بیاورید. 

کارگردان «جدایى نادر از سیمین» البته گفت 
خودش نه در فیسبوك و نه در توییتر صفحه 
شخصى ندارد و تنها در اینستاگرام صفحه اى 
با نام خودش دارد که البته آن را نیز شــخص 

خودش اداره نمى کند.
این فیلمســاز ایرانى معتقد است همانگونه 
کــه در فیلم «قهرمان» نشــان مــى دهد، 
رســانه هاى اجتماعى بســتر خوبــى براى 
گســترش حقیقت ارائه مى دهند با این حال 
مى توانند براى دروغگویى و مبادله اطالعات 

غلط نیز استفاده شوند.
فرهادى درباره فیلم آینــده اش که آیا در ایران 
ساخته مى شــود یا مانند «گذشــته» و «همه 
مى دانند» در اروپا تولید مى شود، نیز چنین گفت: 

نمى دانم چه چیزى انتظارم را مى کشد.

 مجرى مطالبه گر تلویزیــون که مى گوید به 
سبب احوال شخصى و جســمى، در جزیره 
کیش زندگى مى کند، گفته اســت مى خواهد 
مطالبه گرى را در اینســتاگرام ادامه دهد و در 
اولین الیو خود به دفاع از طرح توریسم درمانى 

سرمایه گذاران جزیره کیش پرداخت.
رضا رشــیدپور هفته پیش پیــش الیوى در 
اینســتاگرامش برگزار کــرد و گفت که چند 
سالى است به سبب احوال شخصى و جسمى، 
در جزیره کیش زندگى مى کند. او که تبریزى 
است به گفته خودش در اصفهان هم زندگى 
کرده و حاال خودش را در صفحه مجازى اش، 

یک "کیش وند“ معرفى مى کند.
رشــیدپور در این الیو بــه دنبال کنندگانش 
اعالم کرد که از این پس حرف هاى مردم را 

در اینستاگرام پیگیرى و مطالبه خواهد کرد.
او نخستین الیو مطالبه گرانه اش را با انتقاد از 
نوع گفتار و عملکرد وزیر بهداشت و سخنگوى 
ایــن وزارتخانه آغاز کــرد و در ادامه به دفاع 
از پیشنهاد ســرمایه گذاران کیش به وزارت 
بهداشت براى تأمین هزینه برقرارى توریسم 

واکسیناسیون کرونا در این جزیره پرداخت.
اعالنات واتساپ رشیدپور در فیلم الیوى که 
در صفحه اش قرار داده است، نشان مى دهد که 
او یکى از اعضاى کانال انجمن سرمایه گذاران 

است.

علیرضا خمســه درباره کتــاب جدیدش کــه روایتگر نگرش، 
مقاالت، شعرها، نمایشــنامه ها، فیلمنامه ها، مطالبى که ترجمه 
شده، نگاهش به زندگى و جامعه طى سال هاى گذشته بوده است، 
بیان کرد: پرداختن به خاطراتى که از لحظه تولد تا همین اکنون 
رخ داده ، برایم بسیار جالب بود، در واقع اینها یادگارى هایى است 

که دوست داشتم از من باقى بماند.
این هنرمند درباره کتــاب جدیدش به نام «خمســه به روایت 
خمسه» بیان کرد: این کتاب در اصل روزشمار، ماه شمار و سال 
شمار زندگى من از آغاز تا لحظه حاضر را دربرمى گیرد. البته این 
موارد تنها یک فصل از کتاب است. من تالش کردم تا تمام وقایع 
را از روز تولدم و اینکه در چه سالى متولد شدم و چه کار کردم تا 
لحظه حاضر را بیان کنم. مثًال سال گذشته دو فیلم بازى کردم 
یک تئاتر کار کردم، مطلبى یا یادداشــتى نوشــتم، همه در این 

بخش کتاب آمده است.
او ادامه داد: عالوه بر این موضوعات، این اثر دربرگیرنده مطالبى 
است که طى ســال ها در مجالت و نشــریات از من چاپ شد 
یا اگر فیلمنامه، نمایشــنامه  و شــعر یا مطلبى را ترجمه کردم 
همه را انتخاب کردیم و تبدیل به یک جلد کتاب شــد. در این 
کتاب منتخبى از مصاحبه ها آورده شــده اســت. در واقع اینها 

یادگارى هایى است که دوست داشتم از من باقى بماند.
این هنرمند افزود: همانطور که در عنوان کتاب آمده اســت این 
اثر «خمسه به روایت خمسه» است یعنى خمسه توسط خودش 

روایت شده است .
خمســه درباره اینکه ایده نگارش این کتــاب از خودش بوده یا 
نویسنده، گفت:  خانم توکا ملکى مدیریت انتشارات خط و طرح را 
مى شناختم و با او صحبت کردم و گفتم دوست دارم مطالبى که 
طى سالها نوشته ام در یک جلد کتاب قرار بگیرد، او نیز آقاى امید 
نجوان را به من معرفى کرد. حدود یک سال و نیم، دو سال زمان 

برد تا کتاب به رشته تحریر درآمد و براى چاپ آماده شد.
این بازیگر اضافه کرد: پرداختن به خاطرات برایم بسیار جالب بود 
و از اینکه همه آنها را در یک جلد کتاب دارم خوشحالم زیرا پیش از 
این پراکنده بودند و حاال عالوه بر این که در دسترس خودم است 

در اختیار دیگران هم قرار خواهد گرفت.
وى درباره دیگر موضوعاتى که در این کتاب آمده اســت بیان 
کرد: به طور مثــال من فیلمنامه اى به نــام «معجزه خنده» به 
همراه شخص دیگرى نوشتم و آقاى یدا... صمدى آن را ساخت 
و فیلمنامه دیگرى با آقاى ایرج طهماسب نوشته بودم که در این 

کتاب آمده است.
خمســه با تاکید بر اینکه کتاب دیگرى از خاطــرات  فیلم ها و 
نمایشنامه ها به زودى منتشر خواهد شــد، گفت: در یک کتاب 
دیگرى که عنوان آن «ماموریت آقاى شــادى» خواهد بود به 
حواشى، خاطرات و اتفاقات رخ داده در طى این سالها پرداختم 

پایانى انتشار قرار دارد.و اکنــون در مراحل 

خمسه
«خمسه به روایت خمسه» را 

منتشر کرد
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همزمان با زادروز پــوالد کیمیایى از گریم ایــن بازیگر به همراه گریم امیــر آقایى در فیلم 
«خائن کشى» رونمایى شد. 

«خائن کشى» به کارگردانى مسعود کیمیایى این روزها درحال اصالح رنگ و نور قرار دارد.
سعید پیردوست، امیررضا دالورى، ایوب آقاخانى، سام نورى، امیرکاوه آهنین جان، ایلیا کیوان 
و کیانوش گرامى از دیگر  بازیگرانى هستند که در آخرین ساخته مسعود کیمیایى نقش آفرینى 

کرده اند.
بازیگرانى همچون  امیر آقایى، سارا بهرامى، پانته آ بهرام، پوالد کیمیایى، اندیشه فوالدوند، 
حمید رضا آذرنگ، سام درخشانى، رضا یزدانى، نرگس محمدى، الهام حمیدى، نسیم ادبى، 
فریبا نادرى، شکیب شــجره، پردیس پورعابدینى و فرهاد آئیش و با حضور مهران مدیرى از 

دیگر  بازیگرانى هستند که پیش تر معرفى شده بودند.

اصغر فرهادى: 

موفقیت ها دوستان 
و دشمنان  بیشترى 

برایت مى آورد

رضا رشیدپور 
در کیش چه مى کند؟

رونمایى از گریم امیر آقایى و 
پوالد کیمیایى در «خائن کشى»

بازیگر سریال «بوتیمار» گفت: در ایام کرونا و با توجه به وضعیت 
اقتصادى که باعث گران شــدن همه چیز شــده، اما وضعیت 
دستمزد ها تفاوت چندانى نکرده است. البته برخى دستمزد هاى 
باالیى مى گیرند و همه هم از آن باخبرند، ولى اصوال نســل ما 

خیلى درگیر دستمزد نیستند و کار مى کنند.
بهزاد رحیم خانى پیرامون آخرین فعالیت خود در عرصه بازیگرى 

گفت: به تازگى قرارداد دو ســریال تلویزیونى را بستم، اما چون 
هنوز در این زمینه اطالع رســانى نشــده نمى توانم راجع به آن 

صحبت کنم.
بازیگر سریال «دنگ و فنگ روزگار» پیرامون وضعیت دستمزد ها 
عنوان کرد: در ایام کرونا و با توجه به وضعیت اقتصادى که باعث 
گران شدن همه چیز شده، اما وضعیت دستمزد ها تفاوت چندانى 

نکرده است. البته برخى دستمزد هاى باالیى مى گیرند و همه هم 
از آن باخبرند، ولى اصوال نسل ما خیلى درگیر دستمزد نیستند و 
کار مى کنند. شاید جوان ها بینش و دیدگاه دیگرى داشته باشند، 
اما من همیشه سعى کردم درگیر مسائل مالى نباشم. دستمزدهاى 
آنچنانى براى امثال من نیست و به قول مادرم ما گنجشک روزى 

هستیم و باید به همان هم قناعت کنیم.

رحیم خانى:

دستمزد هاى آنچنانى 
براى امثال من نیست

پانته آ بهرام 
از بیمارستان مرخص شد
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مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى برگزار شد و 2 تیم 
پرسپولیس و ســپاهان با قبول شکست برابر تیم هاى 
اســتقالل و فوالد در ضربات پنالتى از رسیدن به دور 

نیمه نهایى بازماندند و از جام شگفتى ها حذف شدند.
حاال هم تیم «یحیى گل محمدى» و هم تیم «محرم 
نویدکیا» باید تمام تمرکز خود را براى قهرمانى در لیگ 
برتر باقى بگذارند. این مشابه اتفاقى است که در لیگ 
هفتم رقم خورد و پرســپولیس و سپاهان از جام حذفى 
کنار رفتند تا کورس قهرمانى لیگ برتر را ادامه دهند و در 
نهایت نیز این رقابت تا لحظه آخر مسابقه ادامه یافت و 

پرسپولیس با افشین قطبى جام را باالى سر برد.
  لیگ، تنها جام داخلى باقیمانده براى این 2 تیم است. 

رویاى فتح 2 گانه از بین رفته اما فتح لیگ، اتفاقى است 
شیرین. سرخپوشــان تهرانى در سوداى کسب گالت 
قهرمانى هستند و ســپاهان به دنبال این است تا پس 

از پنج فصل ناکامى دوباره بر فراز فوتبال ایران بنشیند.
تیم پایتخت نشین در ســه دیدار باقیمانده خود باید به 
ترتیب مقابل تیم هاى ماشین ســازى تبریز (میهمان)، 
تراکتور تبریز (میزبان)، پیکان تهــران (میهمان) قرار 
خواهد گرفت. ماشین ســازى سقوطش قطعى شده اما 
تراکتور و پیکان براى کسب ســهمیه آسیایى شانس 
دارند و البته مشخص نیست تا هفته پایانى خودروسازان 

همچنان بختى داشته باشند یا خیر.
در طرف مقابل سپاهاِن نویدکیا باید سه دیدار دشوار را 

پشت سر بگذارد. آنها ابتدا در مشهد به مصاف پدیده اى 
مى روند که به دنبال کسب سهمیه آسیایى است. سپس 
در هفته بیســت و نهم شــهرآورد اصفهان را خواهیم 
داشت. بازى در ورزشگاه فوالدشــهر برگزار مى شود 
و تیم مجتبى حســینى براى بقا نیازمند امتیاز است. در 
نهایت هفته آخر و جدال با استقالل آماده مجیدى که 
در آن دیدار شاید بازى حساسیت فراوانى برایش نداشته 
باشد چون آنها تقریبا رده سوم لیگ را به چنگ آورده اند 

و تمرکزشان روى فتح جام حذفى است.
باید دید در پایان این ماراتن حدودا 270 دقیقه اى کدام 
یک از 2 تیم پرسپولیس یا سپاهان قهرمانى لیگ را به 

دست مى آورد.

ماجراى مشترك پرسپولیس و سپاهان؛ 

حاال فقط همین 270 دقیقه

یک وب سایت یونانى مدعى شد که باشگاه آ.ا.ك آتن براى 
جذب احسان حاج صفى یا میالد محمدى، از انصارى فرد 

مشاوره گرفته است.
وب سایت یونانى overfm در خبرى به عالقه باشگاه آ.ا.ك 
آتن یونان براى جذب یکى از دو مدافع چپ ایرانى خبر داد. 
این سایت مدعى شد که باشــگاه یونانى براى تقویت در 
سمت چپ خود، قصد دارد از میان میالد محمدى و احسان 
حاج صفى یک بازیکن را جذب کند و در این راه، از کریم 

انصارى فرد مشاوره گرفته است.
این وب سایت نوشت: از 

میالد محمدى (خنت) 
تا احســان حاج صفى 
(ســپاهان). بــه نظر 
مى رسد باشگاه آ.ا.ك 
آتن در جستجوى یک 
مدافع چپ براى فصل 

جدید خود است. 
دو بازیکن 

ملى پوش ایرانى براى این منظور مورد توجه قرار گرفته اند. 
احســان حاج صفى گزینه اى کالسیک است که بیش از 
200 بازى در دفاع چپ به میدان رفته اما در 3 سال گذشته 
به عنوان هافبک چپ و وینگر، هافبک دفاعى و میانى نیز 

بازى کرده است.
در ایران انتقال حاج صفى به آ.ا.ك در سپتامبر پایان یافته 
تلقى مى شود. زمانى که تراکتور انتقال این بازیکن به آریس 
سالونیکا را به تأخیر انداخت، این بازیکن راهى سپاهان شد. 
اما حاج صفى یک شرط مهم در قرارداد خود قرار داد که هر 
زمانى یک پیشنهاد اروپایى براى او برسد، بتواند این تیم را 
ترك کند. طبق گفته بعضى منابع، حقوق ساالنه وى در 

آ.ا.ك زیر 400 هزار دالر خواهد بود.
با توجه به آنچه در داخل و اطراف باشگاه آ.ا.ك در مورد آن 
صحبت مى شود، چشمگیرترین نکته این است که کریم 
انصارى فرد نقش کاتالیزورى در چرخش نگاه ها به سمت 
حاج صفى را داشته است. مطمئنا این اقدام مهاجم تیم ملى 
ایران خودسرانه نبوده زیرا این مسئوالن آ.ا.ك بودند که از او 

خواستند با حاج صفى صحبت کند. 
این وب سایت در پایان نوشــته است: کریم به 
مدیران آ.ا.ك گفته اســت که حاج صفى از 
میالد محمدى بهتر و قابل اعتمادتر است 
و او بدون هیچ قید و شرطى به آنها توصیه 
کرده است که حاج صفى را جذب کنند. 
آ.ا.ك به مدت چهار ماه اســت که در پى 
یافتن مدافع چپ مناسبى است تا اینکه 
ســرانجام به گزینه اى به نام حاج صفى 
رسید. کسى که هموطن و دوست نزدیک 

کریم انصارى فرد است.

کارشناس فوتبال در خصوص بازى سپاهان اصفهان و 
فوالد خوزســتان در جام حذفى اظهار داشت: به عنوان 
یک سپاهانى از حذف سپاهان ناراحت هستم منتها مسیر 
سپاهان در کسب قهرمانى و حداقل سهمیه مى تواند ادامه 
داشته باشد؛ بازى پنج شنبه شب نمى تواند براى سپاهان 
یک تراژدى باشد، البته سخت هست ولى فاجعه نیست و 
راهمان را ادامه مى دهیم، قبًال شاهد شرایط بدتر از این 

بوده ایم و باز به مسابقات و کسب قهرمانى بازگشته ایم.
محمد یاورى افزود: در شــرایطى مى شد سپاهان برنده 
این بازى باشد ولى اتفاقاتى افتاد که خاصیت هاى خاص 

فوتبال است و به هرحال بازى را واگذار کردیم اما به نظر 
در لیگ هنوز امیدوارى هایى هست.

وى با اشاره به حذفى بودن بازى اخیر سپاهان بیان داشت: 
بازى پنج شنبه سپاهان شرایط خاصى داشت و شرایط 
بازى حذفى را نمى توان به لیگ تســرى داد و شــرایط 
متفاوت است؛ این که چگونه بازیکنان مى توانند در آن 
هوا دوندگى داشته باشند عجیب است، قصد توجیه باخت 
را ندارم ولى بازیکنان فوالد در آن شرایط عادت دارند و 
تمرین مى کنند اما بازیکنان ما عادت به 120 دقیقه بازى 

در این شرایط را ندارند و واقعا سخت است.

ســجاد شــهباززاده مهاجــم 31 ســاله ســپاهان در 
درخشان ترین فصل فوتبالى خود قرار دارد و تا اینجا 19 
گل در لیگ برتر به ثمر رسانده و از حاال آقاى گلى خود در 

لیگ بیستم را قطعى کرده است.
سجاد با نفر دوم فهرســت برترین گلزنان لیگ امسال 
(قاسمى نژاد، منشــا و عباس زاده) 8 گل فاصله دارد و 
بعید است بازیکنى در ســه بازى باقیمانده بتواند 9 گل 
بزند و بعید است شــهباززاده هم نتواند کارى در این 3 

هفته انجام دهد.
سجاد شــهباززاده چهارمین آقاى گل سپاهانى تاریخ 
فوتبال ایران پس از ادموند بزیــک، عماد رضا عراقى و 
کى روش اســتنلى برزیلى خواهد بود. ادموند بزیک در 
فصل 82-1381 با 13 گل، عمــاد رضا در فصل 89-

1388 با 19 گل و کــى روش در فصل 98-1397 با 16 
گل آقاى گل لیگ فوتبال ایران شدند. شهباززاده با 19 
گلى که زده فعًال با رکورد عماد رضا برابر شده و مى تواند 
با افزایش رکوردش بهترین آقاى گل سپاهانى فوتبال 

ایران لقب بگیرد.
شــهباززاده مى تواند رکورد بســیار بزرگ ترى هم بر 
جاى بگذارد. این مهاجم اردبیلى اگر بتواند در سه بازى 
باقیمانده ســپاهان 5 گل بزند و 24 گله شود رکورد رضا 
نوروزى در فصل 90-1389 را مى شکند و بهترین آقاى 
گل تاریخ فوتبال ایران خواهد شد. او تا همینجاى کار هم 
از رکورد آقاى گلى مهــدى طارمى، کریم انصارى فرد، 
محسن خلیلى، مهدى رجب زاده و على دایى در لیگ برتر 

پیشى گرفته و همچنان مى تواند بهتر هم شود.

تعویض طالیى محرم نویدکیا پس از گلزنى اش در یک 
چهارم نهایى جام حذفى مقابل فوالد و طلسم شــکنى 
گل نزدن هاى خود با پیراهن ســپاهان، شادى ویژه اى 

را انجام داد.
پس از گلى که 11 مرداد ماه ســال گذشته در ورزشگاه 
وطنى قائمشــهر، روح ا... باقرى در لبــاس تیم فوتبال 
نساجى مقابل پرسپولیس به ثمر رساند، این مهاجم شمالى 
فوتبال ایران در گلزنى ناکام ماند و پس از او بارها به عنوان 
بازیکن تعویضى براى نســاجى و سپس در فصل جدید 

براى سپاهان به میدان آمد اما نتوانست مجدداً گل بزند.
اما او این طلســم خود را در عدد 348 روز پایان داد و در 
یکى از حساس ترین دیدارهاى فصل سپاهان، در دقیقه 
100 با نظر محرم نویدکیا به ترکیب سپاهان اضافه شد 
تا در اوقات تلف شده شــاید بتواند تغییر نتیجه به سود 
تیمش بدهد و طالیى پوشــان را از شکست در جریان 

بازى نجات بدهد.

اتفاقى که رخ داد و روح ا... باقرى تنها با گذشت 7 دقیقه از 
زمان حضورش در میدان مسابقه، گل تساوى را به سود 
شاگردان نویدکیا رقم زد و پس از گلزنى نیز شادى ویژه 
را انجام داد و روى هوا، به شــکل حرکات کاراته اى به 
پرچم کرنر ضربه اى را وارد کرد تا این گونه شاید جشن 
پایان طلسم گل نزدن هاى خود را بر پا کند و تیمش را از 

شکست حساس نجات بدهد. 
هر چند که او در طول 120 دقیقه سپاهان را از شکست 
نجات داد اما ســرانجام بازى این تیــم اصفهانى بازنده 
میدان شــد و در ضربات پنالتى نیز طالیى پوشان موفق 
به شکست فوالد نشــدند تا به نوعى گل زیباى روح ا... 
باقرى نیز بى ثمر شــود و نتواند در قامت ناجى سپاهان 
براى صعود به مرحله نیمه نهایى جام حذفى لقب گیرد؛ 
نکته جالب درباره او در ضربــات پنالتى بود که برخالف 
تصورات، پشــت ضربات نرفــت و از دور نظاره گر کار 

همبازیان خود بود.

جالل على محمدى از پیام هاى هواداران سپاهان پس از 
شکست مقابل فوالد خوزستان قدردانى کرد.

سپاهان در شرایطى مقابل فوالدخوزســتان در ضربات 
پنالتى مغلوب شد و از رسیدن به جمع 4 تیم پایانى مسابقات 
جا ماند که محمد محبى و جالل على محمدى 2 بازیکنى 
بودند که پنالتى هایش به تور ننشست تا جشن شادى به 

جاى اصفهان در اهواز برگزار شود.
پس از ضربه جالل على محمدى که به ســمت راســت 
فروزان زده شد، بازیکنان سپاهان که قافیه را باخته بودند، 
لحظاتى بعد خودشان را به هم تیمى شان رساندند که هنوز 
نزدیکى هاى نقطه پنالتى افتاده و ناى بلند شدن نداشت تا 
به او دلدارى بدهند و بگویند که در این ناکامى و شکست 

تنها نیست.
محمد محبى با انتشــار پســتى به دلجویى از هواداران 
سپاهان پرداخت و ساعاتى پس از آن على محمدى نیز که 
چندین بار در این فصل کاپیتان طالیى پوشان هم بوده و 
از بازیکنان محبوب سپاهان به شمار مى رود، از پیام هاى 

هواداران سپاهان تشکر کرده  و به آنها قول جبران داد.

حذف شدن سپاهان فاجعه نیست 

5 گل تا رکورد برترین آقاى گل ایران

کاراته، باقرى و شادى گل خشن در آره نا
 سپاهانى ها شریک غم و اشک جالل

گلر ذوب آهــن در مورد اینکه خطر ســقوط این 
تیم کمتر شــده گفت: بله خدا را شــکر توانستیم 
یک فاصله 3 امتیازى ایجاد کنیم ولى هنوز خطر 

وجود دارد. 
مهدى امینــى ادامه داد: نبایــد خیالمان از چیزى 
راحت باشــد. اگر بازى این هفته مقابل نساجى را 
که یک بازى خیلى حساس و شش امتیازى است 
بتوانیم پیروز شویم دیگر مى شود گفت تا حد زیادى 
خطر سقوط رفع شده و دو بازى بعدى را با آرامش 

بیشترى به میدان مى رویم. 
وى در مورد وضعیت شهاب گردان خاطرنشان کرد: 
در جریان وضعیت محرومیتش نیستم و امیدوارم 
کمیته انضباطى اجازه دهــد در بازى هاى پایانى 
همراه تیم باشد. من از زمان سپاهان با شهاب گردان 
هم تیمى بودم و یکى از گلرهاى بزرگ و با تجربه 
فوتبال ایران است و از او خیلى چیزها یاد گرفتم و 
خیلى هم به من روحیه و انگیزه مى دهد. برخالف 
اینکه اکثر گلرهاى یک و دوم تیم ها رابطه خوبى 
شاید با هم نداشته باشند من 
همیشــه با آقا شهاب 
ارتباط خوبى داشــتم 
و دوســتان صمیمى 

هستیم.

گلر ذوب آهن:

نساجى را ببریم 
خیالمان از سقوط 
راحت مى شود

روح ا... باقــرى در دیــدار حذفى ســپاهان – فوالد 
نیمکت نشــین بود ودر وقت هاى اضافــى وارد زمین 

شد.
باقرى در این دیدار توانست تنها پس از دقایقى بعد ورود 
به زمین، گل بزند واین گل اولیــن گل طالیى روح ا... 
باقرى بود و البته تعویض طالیــى نویدکیا که باهوش 

سرشار خود تیم را تجدید روحیه کرد.
اگر این گل به ثمر نمى رسید، سپاهان در همان دقایق 
اضافى بازى را واگذار مى کرد و همیشه این حسرت در 

دل هواداران باقى مى ماند که اى کاش بازى به پنالتى 
مى رفت.

روح ا... باقرى مدت زیادى نیمکت نشست و بدون حاشیه 
واعتراض به کار خود ادامه داد و در یکى از حساس ترین 
بازى هاى فصل سپاهان با اولین گلش با پیراهن طالیى 

دل هواداران سپاهان را شاد کرد. 
گفتنى اســت باقرى ســابقه بازى در تیم هاى نیروى 
زمینى، پاس همدان، سیاه جامگان، شهر خودرو، مس 

کرمان، خونه به خونه، استقالل و نساجى را دارد.

نور چشمى جدید سپاهانى ها و هوادارانش!

یک روزنامه قطرى اعالم کرد مهدى قائدى آخرین بازیکن در فهرست 
لژیونرهاى الدحیل خواهد بود.

فرجانى ساسى، ستاره تونسى پیشــین تیم الزمالک روز جمعه وارد 
دوحه شد تا روند پیوستنش به الدحیل را طى کند. بر اساس گزارش 
رسانه هاى تونسى فرجانى ساسى قرارداد سه ساله اى با الدحیل قطر با 

دستمزد سه میلیون یورویى امضا خواهد کرد.
الدحیل در بخش بازیکنان خارجى اش میشل اولونگا (کنیا) و ادمیلسون 

جونیور (بلژیک) را حفظ کرد و نام تایى، بازیکن کره اى نیز پس از 
پایان دوره قرضى بازى در السد به این تیم بازگشت. فرجانى 

ساسى نیز به عنوان بازیکن عربى جایگزین مهدى بن عطیه 
در فهرســت الدحیل مى شــود. تنها یک جــاى خالى در 
فهرست لژیونرهاى الدحیل باقى مى ماند که انتظار مى رود 
این بازیکن مهدى قایدى، عضو باشــگاه استقالل و تیم 

ملى فوتبال ایران باشد.
بر اساس این گزارش، مهدى قایدى یک بازیکن برجسته 
و نوظهور است که از ســال 2017 در ترکیب تیم استقالل 

ایران بازى مى کند. 
از میان بازیکنان خارجى فصل گذشته الدحیل دوره قرضى 
بازى على کریمى، هافبک ایرانى در این تیم به پایان رسید. 
مهدى بن عطیه پس از دو فصل الدحیل را ترك کرد و قرارداد 
دودوى برزیلى هم پایــان یافت. الدحیل ابتــداى ماه آینده 
میالدى براى برپایى اردویى راهى اتریش خواهد شد و انتظار 

مى رود سرمربى جدید این تیم در روزهاى آتى معرفى شود.

مرح
پرسپ
اســ
نیمه
حاال
نوید
برتر
هفتم
کنار

 قطرى اعالم کرد مهدىقائدى آخرینبازیکن در فهرست
دحیل خواهد بود.

سى، ستاره تونسى پیشــین تیم الزمالک روز جمعه وارد 
روند پیوستنش به الدحیل را طى کند. بر اساس گزارش

ونسى فرجانى ساسى قرارداد سه ساله اى با الدحیل قطر با 
 میلیون یورویى امضا خواهد کرد.

خش بازیکنان خارجى اش میشل اولونگا (کنیا) و ادمیلسون 
ک) را حفظ کرد و نام تایى، بازیکن کره اى نیز پس از 

ىىىىىانى رضى بازى در السد به این تیم بازگشت. فرج
 عنوان بازیکن عربى جایگزین مهدى بن عطیه 
ت الدحیل مى شــود. تنها یک جــاى خالى در
ونرهاى الدحیل باقى مى ماند که انتظار مى رود 
تیم مهدى قایدى، عضو باشــگاه استقالل و

یران باشد.
ن گزارش، مهدى قایدى یک بازیکن برجسته 
7ت که از ســال 2017 در ترکیب تیم استقالل

ى کند. 
کنان خارجى فصل گذشته الدحیل دوره قرضى 
ریمى، هافبک ایرانى در این تیم به پایان رسید. 
طیه پس از دو فصل الدحیل را ترك کرد و قرارداد 
لى هم پایــان یافت. الدحیل ابتــداى ماه آینده 
اتریش خواهد شد و انتظار اردویى راهى ى برپایى

ربى جدید این تیم در روزهاى آتى معرفى شود.

باشوى آبى ها، آخرین لژیونر الدحیل

مشورت یونانى ها با کریم انصارى فرد 
براى جذب کاپیتان سپاهان

انصارى فرد مشاوره گرفته است.
این وب سایت نوشت: از 

میالد محمدى (خنت) 
تا احســان حاج صفى 
(ســپاهان). بــه نظر 
مى رسد باشگاه آ.ا.ك 
آتن در جستجوى یک 
فصل چپ براى مدافع

جدید خود است. 
نیکن دو باز

اما حاج صفى یک شرط مهم
زمانى یک پیشنهاد اروپایى بر
ترك کند. طبق گفته بعضى
0آ.ا.ك زیر 400 هزار دالر خواه
با توجه به آنچه در داخل و اطر
چشمگیرتر صحبت مى شود،
انصارى فرد نقش کاتالیزورى
حاج صفى را داشته است. مطم
ایران خودسرانه نبوده زیرا این
خواستند با حاج صفى ص
این وب سایت در پ
مدیران آ.ا.ك گ
میالد محمدى
و او بدون هیچ
استک کرده
آ.ا.ك به مدت
یافتن مدافع
ب ســرانجام
رسید. کسىک
کریم انصارىف

شاید با هم نداشته باشند من 
همیشــه با آقا شهاب 
ارتباط خوبى داشــتم 
و دوســتان صمیمى 

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

برابر راى شماره 140060302026002819 مورخ 1400/03/02 هیات چهار آقاى 
ابراهیم جمالیان خوراسگانى به شناسنامه شماره 116 کدملى 1291315365 صادره 
اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 250,70 مترمربع 
پالك شماره 11255 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/27 - م الف: 1158159 - اداره ثبت اســناد و امالك منطقه شمال 

اصفهان /4/214

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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . 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 1009مورخه  1400/02/22 آقاى محمد فخرائى فرزند قربانعلى نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه سفتکارى شده  به مساحت 140/80 مترمربع مجزى شده از 
پالك شــماره 502 اصلى  واقع در قطعه 6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضیان از طریق انتقال قطعى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/12- تاریخ انتشار دوم: 1400/04/27 - 1157189 / م الف - مهدى 

صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /4/216

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

راى شماره 140060302026005050 مورخ 1400/04/07 هیات چهار آقاى مرتضى 
بنى چقائى به شناسنامه شماره 1332 کدملى 1285756967 صادره اصفهان فرزند 
قنبر على نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 75,78 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رســمى اســداله طوطیان. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1158140 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /4/218

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 حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى 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 اقدامــات 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003607 مــورخ 1400/03/17 اعظــم کاله 
دوزان فرزند مصطفى بشــماره شناســنامه 66573 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1281764884 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 202/36 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى شاپور ایروانى فرزند محمدعلى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157520 - مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/220

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 حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى 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 اقدامــات 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027002954 مــورخ 1400/03/03 محمد مهدى 
خراسانى فرزند مجید بشماره شناسنامه صادره از اصفهان بشماره ملى 1271597871 
در ششدانگ یکباب انبار احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 14 فرعى از 
اصلى 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 662/15 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى عبدالرحیم حسینى زاده. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157386 - مهدى 

شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/222

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

برابر راى شــماره 140060302026004499 مورخ 1400/03/27 هیات دو آقاى 
مهدى جاللى ماربینى به شناسنامه شماره 885 کدملى 1189206331 صادره اردستان 
فرزند رضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 32,16 
مترمربع از پالك شماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالکیت محمود نشاسته گر
و راى شماره 140060302026004498 مورخ 1400/03/27 هیات دو خانم منیره 
ماندنى ماربینى به شناسنامه و کدملى 1180017730 صادره اردستان فرزند مرتضى 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32,16 مترمربع از پالك 
شماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت محمود نشاسته 
گر. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
 توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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: 
1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157370 - اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/224

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

برابر راى شماره 139960302026024263 مورخ 1399/11/30 هیات خانم طاهره 
مشتاقیان به شناسنامه شماره 17 کدملى 1291076387 صادره اصفهان فرزند کاظم 
بصورت ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 119 مترمربع از پالك شماره 15189 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت ناصر سهیلیان خوابجانى. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157510 - اداره ثبت اســناد و امالك منطقه شمال 

اصفهان /4/226

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

برابر راى شــماره 140060302026001935 مورخ 1400/02/13 هیات یک خانم 
پروانه یزدانى کچوئى به شناسنامه شماره 26 کدملى 1170995853 صادره لنجان 
فرزند على رضا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 61,32 مترمربع از پالك 
شماره 18 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشــد. لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157153 - اداره ثبت اســناد و امالك منطقه شمال 

اصفهان /4/228

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

برابر راى شــماره 140060302026001749 مورخ 1400/02/07 هیات دو آقاى 
خانم آزاده کالنترى دهقى به شناسنامه شماره 56961 کدملى 1280994207 صادره 
اصفهان فرزند فرج بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع از 
پالك شماره 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق قرارداد واگذارى وکالتنامه متعدد و موافقت شهردارى با کسر 
از سند شهردارى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157412 - اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/230

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 حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى 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 اقدامــات 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003698 مــورخ 1400/03/18 مهــدى جانى 
پوربروجنى فرزند آقاجان بشــماره شناســنامه 8472 صادره از بروجن بشماره ملى 
4650084751 در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 130 فرعى از اصلى 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/32 
مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى على ترکیان کردآبادى 
فرزند حســنعلى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/27 - م الف: 1157279 -مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/247

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

برابر راى شــماره 139860302026022209 مورخ 1398/12/19 و راى اصالحى 
شــماره 139960302026007972 مورخ 1399/04/19 هیات یک آقاى محمود 
ترك مورنانى به شناســنامه شــماره 1445 کدملى 1285529944 صادره اصفهان 
فرزند رضا به صورت ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 13,40 مترمربع از پالك 
شــماره 13306 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى میباشــد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/27 - م الف: 1157449 - اداره ثبت اســناد و امالك منطقه شمال

 اصفهان /4/245

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 140060302027004955 مورخ 1400/4/20 حسن جنید فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 912 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1287746081 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك ......... فرعى از 
اصلى 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 66/43 مترمربع. خریدارى 
طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/11 - م الف: 1165269 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اســناد و 

امالك شرق اصفهان /4/282

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

راى شماره 140060302026003563 مورخ 1400/03/12 هیات یک آقاى محمود 
مباشرى دمنه به شناسنامه شــماره 28 کدملى 1159810311 صادره فریدن فرزند 
هیبت اله  بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 114مترمربع از پالك شماره 
59 فرعى از 14874 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 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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11 - م الف: 1165274 - اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/284

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

راى شماره 140060302026002761 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى روح 
اهللا حیدرى به شناسنامه شماره 2216 کدملى 1293148555 صادره اصفهان فرزند 
غالمرضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 262,35 مترمربع پالك 
شماره 126 فرعى از 14457 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى 

خانم فاطمه چینى.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11 - م الف: 1165340 -رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/288

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

راى شماره 140060302026002601 مورخ 1400/02/29 هیات چهار آقاى حسین 
على احمدى قوهکى به شناسنامه شــماره 21 کدملى 1159667543 صادره فریدن 
فرزند احمد  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 45,75 مترمربع پالك 
شماره 273 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى 

احمد زارعى.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/11 - م الف: 1165397 - اداره 

ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/292

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى بهین صنعت آرشا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
1874 و شناسه ملى 14007826522 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/10/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : على نصر اصفهانى به شماره ملى 
1293216852 و سید کیوان شیخان به 
شماره ملى 1293076351 و هاجر نصر 
اصفهانى به شماره ملى 1285168712 
بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردید . رسول مومن 
زاده به کد ملى 1292967609 و ســید 
شهروز نیک فر کد ملى 1292805021 
به ترتیب به ســمت بازرســان اصلى و 
بازرس على البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1165102)

آگهى تغییرات
شرکت طبیعت سبز دانژه سهامى خاص 
به شــماره ثبت 50172 و شناسه ملى 
10260686433 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/03/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : فهیمه انتظارى به کدملى 
0065595750 و داود شــاهمرادى به 
کدملى 1292934972 و امیر حســین 
عامرى به کدملى 5409975871 و على 
صادقى ریزى به کد ملى 1171218087 
بعنوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
محمدشاکر ستوده پورحسن به کدملى 
1292796741 و حســین محمدى به 
کدملى 1091629390 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشــار 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 

(1165835)

آگهى تغییرات
شــرکت طبیعت ســبز دانژه سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 50172 و 
شناســه ملــى 10260686433 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محســن جوادى 0066639549 
به ســمت مدیرعامل خــارج از اعضا و 
امیر حســین عامرى5409975871 
به ســمت رئیس هیات مدیــره و داود 
شــاهمرادى1292934972 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و على صادقى 
ریــزى 1171218087 به عنوان عضو 
اصلى هیــات مدیره و فهمیــه انتظارى 
0065595750 به ســمت عضو اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مدیر عامل و رئیس هیات 
مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است . 
ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1165841)

آگهى تغییرات
شرکت سیم و کابل مدار الك سهامى 
خاص به شماره ثبت 8921 و شناسه 
ملــى 10260300126 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ 1400/01/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : احســان رزم پور به کدملى 
1281909157 و محمود رزم پور به 
کدملــى 0048634700 زهره ذوق 
به کدملــى 1286541522 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. فرشــید 
پوینده به کدملــى 1288139721 و 
جواد مظاهرى مزرعه شورى به کدملى 
5658874807 بترتیــب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1165861)

آگهى تغییرات
شرکت هما صنعت آپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 55742 و شناسه ملى 
14005648382 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/03/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : نادر نادرى کتکى به کدملى 
6299654422 و ســروگل پرندوش 
گندمانــى به کدملــى 6299711361 
و مــژگان نــادرى کتکى بــه کدملى 
4640102895 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد. مریــم تربتیان بــه کدملى 
1292176873 و اصغر بى ریا به کدملى 
1293318330 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند . روزنامه کثیر 
االنتشــار 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 

(1165871)

آگهى تغییرات
شرکت سیم و کابل مدار الك سهامى خاص به شماره 
ثبت 8921 و شناســه ملــى 10260300126 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شعبه 
شرکت در استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله چرخاب ، کوچه 
یدالهى[18] ، خیابان فردوسى ، پالك - 178 ، طبقه 
همکف کدپستى 8144853917 با مدیریت احسان 
رزم پور به کدملى 1281909157 تاسیس گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1165864)

آگهى تغییرات
شرکت شفا صدر ســپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 37587 و شناســه ملــى 10260551593 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1000000 ریال به 
5000000000 ریال از طریق مطالبات حال شــده 
و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت 
مبلغ5000000000ریــال نقــدى اســت که به 
500000ســهم با نام عادى 10000ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1165834)
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تحقیق جدیدى نشان داده یک شــب کم خوابى براى 
مختل شدن سالمت روانى و جسمى تان کفایت مى کند و 
کمبود خواب پیاپى مى تواند این آثار منفى را تشدید سازد.

سومى لى، یکى از محققان دست اندرکار در این پژوهش 
مى گوید: کمبود خواب مداوم باعث کاهش احساســات 
مثبت، افزایش احساســات منفى و وقوع مکرر و شدید 

عالئم فیزیکى مى شود.
به گفته ســازمان کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هاى 
آمریکا، افراد بزرگســال هر شــب باید حداقل 7 ساعت 
خواب داشته باشند. نداشتن خواب مناسب آثار منفى اى 
دارد که در تحقیقات به اثبات رسیده و میان کمبود خواب 
و باالتر بودن ریســک انواع مشکالت پزشکى همچون 
بیمارى هاى قلبى عروقى، دیابــت، چاقى و زوال عقل 

ارتباط وجود دارد.
با این حال، آثار روزمره کمبود خواب مداوم چندان مورد 

پژوهش قرار نگرفته است. تمرکز این تحقیق جدید به طور 
خاص بر روى آثار منفى روزانه کمبود خواب یعنى داشتن 
خواب شبانه کمتر از 6 ساعت است. این تحقیق همچنین 
به این موضوع مى پردازد که آیــا کمبود خواب پیاپى بر 

روى سالمت روزانه هم اثرى فزاینده دارد.
تحقیقات دانشمندان نشان داد کمبود خواب به مدت تنها 
یک شب منجر به افزایش مشــکالت جسمى و روانى 
و کاهش سالمتى شــده بود. با این حال، با چندین شب 
کمبود خواب پیاپى، به خصوص بعد از 3 شب، اثرات آن 

بیشتر شده بود.
لى در این باره مى گوید: وقتى کمبود خواب تقریباً هر روزه 
یعنى مزمن شود، از آنجا بدن و ذهن دیگر تحمل خود را 
از دست مى دهند. تحقیق به ما نشــان مى دهد کمبود 
خواب پیاپى منجر به ترمیم ناقص بدن و انباشت فشارها و 
تنش هاى جسمى مى شود و درنتیجه سالمت روزانه شما 

را تقلیل مى دهد.
با افزایش تعــداد روزهاى کمبود خواب مداوم، شــدت 
آثار جسمى شدید آن از جمله دردهاى بدنى، مشکالت 
معده اى روده اى و عالئم تنفسى مانند گلو درد و آبریزش 

بینى هم افزایش پیدا مى کند.
این تحقیــق مهر تأییدى اســت بــر آنچــه تاکنون 
مى دانســتیم، اینکه خواب یکى از ارکان اصلى سالمت 
است و باید به خواب خود توجه، فرصت کافى براى خواب 
ایجاد کرد، به این موضوع واقف بود که اگر کمبود خواب 
داشته باشید، حال خوبى نخواهید داشت. احتماًال هر چه 
کمبود خواب بیشتر باشد وضعیت بدترى پیدا خواهید کرد، 

بنابراین خواب را باید در اولویت خود قرار دهید.
دانشمندان مى گویند مى خواهند بدانند با بازگشت خواب 
به وضعیت عادى چقدر طول مى کشد تا آثار منفى کمبود 

خواب بر سالمت فروکش کند.

حتى یک شب کم خوابى هم 
خطرناك است

علیرضا یارقلى متخصص طب ایرانى درباره این موضوع که عالئم بیمارى هاى مفصلى در تابستان با باد 
کولر و پنکه  افزایش مى یابد گفت: زندگى ماشینى باعث شده اتاق هاى ما در تابستان سردتر از زمستان باشد. 
زندگى ماشینى و بدن هاى ُپر و بدانباشته باعث شده تا در تابستان زیر کولر و پنکه باشیم و طاقت گرما نداشته 
باشیم و این امر موجب سردى اولیه مزاج بدن مى شود و شاهد درد و کوفتگى مفاصل هستیم در فازهاى 

بعدى دچار ریزش ماده و ورم مفاصل هم مى شویم که خطرناك تر است.
وى توصیه کرد: نباید به طور مستقیم با باد پنکه و کولر در تماس باشیم. در این ایام ورزش فراموش نشود 
چون ورزش مى تواند بدن را گرم کرده و اســتخوان و عضالت را از درد و کوفتگى نجات دهد.بهتر است 

دریچه هاى کولر اتاقى که پدران و مادران در آن استراحت مى کنند بسته باشد.
در یک خانه افرادى با مزاج هاى مختلف زندگى مى کنند هرچه سن باال مى رود مزاج به سمت سردشدن 
مى رود. افراد زیر 25 سال مزاج گرم و تر دارند و تا 40 سال گرم و خشک و تا 60 سالگى مزاج، سرد وخشک 
مى شود . بعد از این سن رطوبتى به بدن اضافه مى شود که موجب دست و پا درد افراد مسن مى گردد و با سرما 
فرآیندهاى التهابى روماتیسم و دردى مفاصل به آن اضافه مى شود و به دلیل اضافه وزن و کاهش متابولیسم 

چرخه اى از بیمارى ها به وجود مى آید.

باد مستقیم کولر چه بالیى سرتان مى آورد؟

اسوتالنا فوس متخصص تغذیه در روسیه معتقد است که کدو سبز خطرات تصلب شرایین و تشکیل سنگ 
صفرا را کاهش مى دهد.

کدو ســبز یکى از کم خوراکى ترین مواد غذایى در جهان است که باید به آن توجه بیشترى شود و استفاده 
بیشترى از آن کرد. کدو سبز، سرشار از کاروتنوئیدها، لوتئین و ایزومر زیگزانتین آن است. این مواد قادر به 

جمع شدن در بافت هاى چشم هستند و از بینایى محافظت مى کنند.
اسید هاى اسکوربیک و فولیک زیادى در کدو سبز وجود دارد که به ترتیب 17 و چهار پنج درصد از نیاز روزانه 
و همچنین 11 درصد نیاز روزانه پتاســیم را تامین مى کنند. همچنین حاوى فیبر غذایى و آب الزم براى 

عملکرد طبیعى روده است.
کدو سبز منبع خوبى از آنتى اکسیدان هاى لوتئین و زئاگزانتین است که ضد پیرى هستنند و از سلول هاى 
بدن و پوست، در برابر رادیکال هاى آزاد محافظت مى کنند و با خوردن هر روز کدو سبز، شما بیشتر جوان 

خواهید ماند.

کدو سبز بخورید

مصرف هر گونه مواد خوراکى اگر به اندازه کافى و معقول باشد نه تنها خطرى براى بدن ندارد بلکه مفید نیز 
است، اما چنانچه همین ماده خوراکى بیشــتر از حد معمول و نادرست مصرف شود، مضرات بسیارى براى 

بدن در پى دارد.
چاى سیاه نیز از این قاعده مستثنى نیست و مصرف بیش از حد آن آسیب هاى فراوانى به بدن وارد مى کند. 
اولین نقطه در بدن که مورد آسیب مصرف بیش از حد چاى قرار مى گیرد، میناى دندان است که به عنوان 

یکى از عوامل مهم در تیره شدن و پوسیدگى دندان به شمار مى رود.
در چاى سیاه ماده اى به نام تئین وجود دارد که موجب افزایش ضربان قلب مى شود و مصرف بیش از حد آن 

براى افرادى که ضربان قلب آن ها بیشتر از 80 است، توصیه نمى شود.
 به دلیل وجود همین ماده در چاى و درصورت مصرف بیش از حد موجب تهییج اعصاب و بروز عصبانیت 

شده و در برخى خانم ها موجب بروز اضطراب مى شود.
از آنجا که چاى سیاه حاوى مقادیر زیادى کافئین و تئین مى باشد به افراد مبتال به زخم معده توصیه مى شود 

که مصرف آن را کاهش دهند و یا حداقل 3 ساعت بعد از غذا چاى بنوشند.
این مسئله مهم است که چاى در چه ساعتى از روز مصرف شود و توصیه این است که به علت خالى بودن 

معده افراد یک ساعت قبل از غذا از نوشیدن چاى پرهیز کنند.
بالفاصله بعد از غذا نباید چاى مصرف شود، مصرف چاى بالفاصله پس از غذا به کاهش جذب اسید فولیک، 
آهن و کلسیم در بدن منجر شده و به مرور مشــکالتى همچون پوکى استخوان در افراد را به دنبال خواهد 

داشت.
 البته مصرف کم چاى سیاه در طول روز به عملکرد بهتر کلیه و آرامش اعصاب کمک مى کند و ما ایرانى ها 

باید یاد بگیریم که هر ماده اى را به مقدار کم و به میزان تعیین شده مصرف کنیم.
 

مصرف چاى مى تواند خطرناك باشد

نگه داشــتن قلب در نظم کارى مناسب براى حفظ یک 
زندگى سالم بسیار مهم است اما دانستن اینکه درون این 

عضو حیاتى چه مى گذرد کمى دشوار است.
یک آزمایش آســان مى تواند به شــما کمک کند تا از 
ســالمت قلب و گردش خون خود مطمئن شوید. براى 
این کار تمام آنچه شما نیاز دارید یک کاسه بزرگ یا یک 

حوضچه آب سرد و تعدادى مکعب یخ است.
براى این منظور یک راه آســان وجود دارد که مى تواند 
به شما کمک کند تا ظرف 30 ثانیه سالمت قلب خود را 
بررسى کنید؛ در گام  اول، شما باید یک کاسه یا حوضچه 
پیدا کنید که به اندازه کافى بزرگ باشد تا هر دو دست خود 

را به طور کامل داخل آن فروبرید. کاسه یا حوضچه را با 
آب بسیار سرد پر کنید، براى نتیجه دقیق تر، چند مکعب 

یخ کوچک به آن اضافه کنید.
هر دو دست خود را به مدت 30 ثانیه کامًال در زیر آب قرار 
دهید، وسوسه نشوید که مدت زمان بیشترى این کار را 
انجام دهید. فروبردن دست شــما در آب به شما کمک 
مى کند بدانید که بدن شــما هنگام مواجهه با ســرماى 
اجبارى چه واکنشى نشــان مى دهد. در این شرایط دو 
احتمال وجود دارد که نشــان مى دهد عملکرد قلب و یا 

روده شما خوب است یا خیر.
اگر نوك انگشتان دست شما قرمز شد، خوشحال باشید 

چرا که این بدان معناست که بدن به احتمال زیاد مشکل 
اکسیژن رســانى به خون ندارد و نشان مى دهد که قلب 
و گردش خون شــما هر دو سالم هســتند؛ اما اگر نوك 
انگشتان شما کمرنگ به نظر برسد یا رنگ مایل به آبى 
داشته باشد،  احتماال بدن شما مشکل گردش خون داشته 
و گلبول هاى قرمــز، میزان اکســیژن کمترى دریافت 

مى کنند.
براى افزایش گردش خون مى توانید انگشتان خود را گرم 
کرده یا آنها را ماساژ دهید تا به حالت عادى برگردند. بعد از 
انجام این کار اگر هنوز مشکل دارید، توصیه مى شود حتما 

به پزشک مراجعه کنید.

بر اســاس نتایج مطالعه جدید که توســط 
محققان روان شناســى دانشــگاه تگزاس 
در آســتین، آمریکا انجام شــده است، قرار 
گرفتن در معرض ســرب در دوران کودکى 
ممکن است منجر به شخصیت هاى نابالغ و 

ناسالمت در بزرگسالى شود.
تد شووابا، دانشــجوى فوق دکترا گروه روان 
شناسى دانشگاه تگزاس در آستین گفت: به 
طور کلى بین قرار گرفتن در معرض ســرب 
و ویژگى هاى شخصیتى ارتباط تاثیرگذارى 
برقرار است زیرا شخصیت ما همه جا همراه 
ماســت. حتى تاثیــر منفى ناچیز ســرب بر 
ویژگى هاى شــخصیتى و تمام تصمیمات 
و رفتارهاى روزمره که شــخصیت ما بر آنها 
تاثیر مى گذارند مى توانند تاثیرات عظیمى بر 
تندرستى، بهره ورى و طول عمر داشته باشند.

در این تحقیق، محققان بین داده هاى تاریخى 
مربوط به سرب جوى موجود در آژانس حفاظت 
از محیط زیست و پاسخ پرسشــنامه آنالین 
شخصیت افراد بزرگ شده در مکان هاى مورد 
مطالعه، ارتباط برقرار کردند. نتایج نشان داد، 
بزرگساالنى که در شهرهاى ایاالت متحده با 
سطح باالترى از سرب جوى بزرگ شده اند، 
کمتر ســازش پذیر و وظیفه شناس هستند و 
در میان بزرگساالن 20 تا 30 ساله، نسبت به 
افرادى که در دوران کودکى در معرض سرب 
کمترى قرار داشتند، روان رنجورى بیشترى 

مشاهده شد.
شــوابا گفت: ســه ویژگى وظیفه شناسى، 
سازش پذیرى و روان رنجورى پایین، بخش 
عمده اى از ویژگى هاى شخصیتى بالغ و سالم 
از نظر روان شناختى اســت. این سه ویژگى 
پیش بینى کننده هاى قوى موفقیت یا شکست 
ما در روابط و کار هســتند. بــه طور معمول، 
با گذشــت عمر، افــراد وظیفه شــناس تر و 

سازش پذیرتر و کمتر روان رنجور مى شوند.
محققان براى بررسى بیشــتر اینکه آیا قرار 
گرفتن در معرض ســرب باعث بــروز این 
اختالفات مى شــود، اثرات قانــون هواى 
پاك 1970 را بررســى کردنــد و دریافتند، 
افرادى که پس از کاهش سطح سرب جوى 
متولد شــده اند، نسبت به کســانى که قبل 
از کاهش تدریجى ســرب متولد شــده اند، 
داراى شخصیت بالغ تر و از نظر روان شناختى 

سالم تر در بزرگسالى هستند.
محققان براى اطمینان از اینکه این یافته ها 
به ســادگى منعکس کننده اثرات همگانى، 
ویژگى هــاى حاصل از تجارب مشــترك 
تاریخى یا اجتماعى نیســتند، مطالعه خود را 
در اروپا تکرار کردند. اروپــا نیز بعد از ایاالت 
متحده سرب را حذف کرده است. نتایج نشان 
داد، افرادى که در مناطقى با سرب جوى بیشتر 
بزرگ شده اند در بزرگسالى نیز کمتر سازش 
پذیر و روان رنجورتر بودند، اگرچه یافته هاى 

مربوط به وظیفه شناسى تکرار نشد.

قرار گرفتن در معرض 
سرب، تأثیر منفى بر 

شخصیت دارد

على رغم آنکه از اسفنج و اسکاج آشپزخانه براى 
تمیز کردن و صیقل دادن استفاده مى شود، اما 
ممکن است خود آن ها منبع اصلى در انتقال 
میکروب ها از یک مکان به مکان دیگر باشند. 
در همین راســتا، نکاتى بــراى جلوگیرى از 
گسترش میکروب در صورت استفاده از اسفنج 

براى تمیز کردن ظروف توصیه مى شود:
اسفنج را روزانه با قرار دادن در مایکروویو یا در 
ظرف حاوى مواد ضد عفونى کننده تمیز کنید.

ترجیح داده مى شــود اســفنج بــه صورت 
روزانه تعویض شــود، به خصوص وقتى بوى 

نامطبوعى از آن بلند شود.
اسفنج را در جاى خشک نگهدارى کنید.

 از پاك کردن بقایاى آب چربى، گوشت و مرغ 
با اســفنج خوددارى کنید، زیرا این آب حاوى 

میکروب است.

اسکاچ هایى که 
میکروب را 
منتقل مى کنند

شکستن انگشتان یکى از عادت هاى بدى است که بسیارى از مردم به عنوان تالشى براى از بین بردن استرس و اضطراب 
انجام مى دهند، اما آنچه بسیارى نمى دانند تأثیرات منفى این عادت بر سالمتى است.

دکتر شریف حسین یک متخصص قلب، عروق و کاتتر، درباره خطرات شکستن انگشتان مى گوید: این عادت نادرست 
در طوالنى مدت به رباط ها و تاندون ها آسیب مى زند و منجر به قرمزى و تورم انگشتان و آرتروز و زبرى دست مى شود.

برخى از افراد بر این باورند که ترکاندن انگشتان آن ها فضاى بیشترى را در مفصل آزاد مى کند، تنش را برطرف کرده و حرکت را 
افزایش مى دهد. اما براى جلوگیرى از این کار فکر کنید با این کار انگشتان شما شکسته مى شوند. روش دیگرى براى از بین 

بردن استرس مانند تنفس عمیق، ورزش یا مدیتیشن پیدا کنید. دستان خود را با ادوات فشار دهنده دیگر مانند فشار دادن 
توپ استرس پر کنید. نوار الستیکى را روى مچ دست خود ببندید و وقتى مى خواهید به فکرشکستن انگشتان خود 

باشید، آن را شل کنید. هنگامى که انگشت شما کج شده یا شروع به تورم مى کند به پزشک مراجعه کنید، این 
احتماًال به دلیل یک بیمارى زمینه اى است و باید توسط پزشک ارزیابى شود.

فاجعه اى که با لذت صداى شکستن انگشتان همراه است
بردن استرس و اضطراب

این عادت نادرست ید:
و زبرى دست مى شود.

نش را برطرف کرده و حرکت را 
د. روش دیگرى براى از بین 

 دیگر مانند فشار دادن 
ستن انگشتان خود 

عه کنید، این 

 همراه است

سه سوته از سالمت قلبتان مطمئن شوید

یکى از اولین خطوط دفاعى شما در برابر فشار خون باال، رژیم غذایى است. به طورکلى 
یک رژیم غذایى مناسِب فشار خون ممکن است به شما کمک کند تا بدون عوارض جانبى 
ناشى از دارو ها، فشار خون شما در حد سالم بماند، عالوه بر غذا هاى خاصى که ممکن است 
به کاهش فشار خون شما کمک کنند، برخى از انواع نوشیدنى ها نیز مى توانند مفید باشند. 

محققان انگلیسى به تازگى دریافتند مصرف آب آلبالو تاثیر مشابه دارو هاى 
کاهش فشار خون دارد و مى تواند یک درمان موثر فشار خون 

محسوب شود.
محققان دانشــگاه نورثامبریا متوجه شدند: افرادى 
که 60 میلى لیتر کنستانتره آلبالوى رقیق شده با آب 

مى نوشند، فشار خون آن ها در عرض سه ساعت، 
هفت درصد کاهش مى یابد. براى کاهش 38 

درصدى خطر سکته مغزى و یا 23 درصدى 
بیمارى قلبى همین مقدار کافى است و 

مى تواند معجزه کند.

افراد زیادى در سراسر جهان به فشار خون باال مبتال هستند که در صورت درمان نشدن، 
با افزایش خطر حمله قلبى، نارسایى قلبى، بیمارى کلیه، سکته مغزى و زوال عقل مواجه 

مى شوند.
محققان علت تاثیر آب آلبالو بر پرفشارى خون را ناشى از منبع غنى این میوه از 
اسید هاى فنولیک– یک نوع آنتى اکسیدان مى دانند که به طور طبیعى در 

این میوه تولید مى شود.
همچنین با پیگیرى محققــان درباره وضعیت افراد 
دریافتند بیشترین تاثیر در فشار خون زمانى اتفاق 
مى افتاد که سطح دو اسید فنولیک، اسید وانیلیک و 
پروتو کاتکویک اسید در خون بیماران به اوج مى رسد.

آنها بیان کردند: اکثر بیمارى هاى قلبى و عروقى توســط 
عوامل خطرســازى اتفاق مى افتد که مى توان آن ها را کنترل، 
درمان و یا اصالح کرد که این عوامل خطرساز شامل فشار خون باال، 

کلسترول، چاقى، استعمال تنباکو، نبود فعالیت بدنى و دیابت مى شود.

قاتل فشار خون باال معرفى شد

ک کنند، برخى از انواع نوشیدنى ها نیز مى توانند مفید باشند. 
ررارو هاى  یافتند مصرف آب آلبالو تاثیر مشابه د

تواند یک درمان موثر فشار خون 

ا متوجه شدند: افرادى 
بالوى رقیق شده با آب

 عرض سه ساعت، 
8 براى کاهش 38

3ا 23 درصدى
ى است و 

محققان علت تاثیر آب آلب
اااساساساساساساساسساساسید هاى فنولیک–ی
این میو

پر
ب آنها
عوامل خط
درمان و یا اصال
کلسترول، چاقى، استعم
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برگزاري  یکصدو چهارمین مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ متقاضیان محترم  می توانند از روز چهارشنبه  مورخ 1400/04/23تا  پایان  روز  دو شنبه مورخ 1400/05/04 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  
روز سه شنبه  مورخ 1400/05/05 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) همچنین به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت (www.ssa-s.ir)قابل رویت مى باشد .

مالحظات:
1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  14003127610  بدون پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه 
ملک از روز چهار شنبه  مورخ  1400/04/23 الی  روز دو شنبه   مورخ 1400/05/04    در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز سه شنبه مورخ 1400/05/05  از 

ساعت 8 الی 11 صرفًا در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى اخذ خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق  می گردد.

3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.
4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)
6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد

7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45 صبح روز سه شنبه  مورخ 1400/05/05 در محلهاي تعیین شده می باشد.
8 -بازگشایی کلیه پاکتهاي ارائه شده در دفتر فروش اصفهان در روز سه شنبه  مورخ 1400/05/05 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل  اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى -خیابان حسین آباد - پالك 40  به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
01 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (چهارشنبه مورخ 1400/05/06) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي
حصه غیر نقديزمان تحویل ملک (پیش پرداخت)

(باقیمانده در اقساط ....)
تخفیف پرداخت 

نقدي
12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف
14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب
16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

مهلت شرکت در مزایده از روزچهار شنبه مورخ 1400/04/23 تا ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1400/05/05 مى باشد . لیست امالك (به شرح زیر )

روزنامه
چهار شنبه   مورخ    1400/04/23    روزنامه جام جم          -   دو شنبه  مورخ 1400/04/28روزنامه ایران    -     شنبه مورخ  1400/05/02  روزنامه جام جم         -     دو شنبه  مورخ  1400/05/04  روزنامه ایرانسراسرى
شنبه     مورخ 1400/04/26   روزنامه کیمیاى وطن      -  یک شنبه مورخ   1400/04/27  روزنامه نصف جهان    -   شنبه   مورخ  1400/05/02  روز نامه اصفهان زیبا   استانى

   آگهى فروش امالك به صورت مزایده                                                    سازمان اموال و امالك ستاد

توضیحات شرایط پرداخت مبلغ پایه 
(ریال)

متراژ اعیان
(ششدانگ)

متراژ عرصه 
(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده آدرس ردیف 
روزنامه

مورد واگذارى سه دانگ مشاع از شش دانگ که رعایت عقب نشینى در ضلع شمال و توافق با شرکاى مشاعى 
و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار خواهد بود(با شرایط 20 درصد نقد و الباقى در اقساط 30 ماهه) طبق توضیحات 215،000،000،000 0 570 مسکونى ساختمان و 

زمین 1158 اصفهان- خیابان چهارباغ باال - بن باز سرور- پالك دوم 
سمت راست - از سمت خیابان نیکبخت بن بست جوادیه 1

ششدانگ مالکیت و سرقفلى یک باب مغازه داراى پارکینگ و انشعاب برق اختصاصى و آب مشترك که پس از 
اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکى و متعاقبٌا اخذ سند مالکیت مابه التفاوت متراژ محاسبه خواهد شد.در 

صورت خرید نقدى انتقال سند مالکیت پس از اخذ سند تفکیکى واحدها خواهد بود.
د 40،000،000،000 72,61 0 تجارى مغازه 2173

اصفهان - خیابان امام خمینى (ره)- کوچه مهران - شماره 
38 - مجتمع تجارى ادارى مسکونى نگار- واحد 2 - طبقه 

همکف
2

مورد واگذارى بصورت وضع موجود و داراى عقب نشینى بوده که هرگونه توافق با شهردارى و ادارات و 
سازمان هاى مربوطه بر عهده خریدار مى باشد و با توجه به واگذارى منافع بصورت اجاره تا مورخ 1400,06,30 به 

غیر و استفاده آموزشى از ملک زمان تحویل ملک پس از اتمام قرار داد اجاره  و تخلیه ملک مى باشد. 
د 90،000،000،000 724 3515 ادارى ساختمان و 

زمین 2367 شهرستان فریدن - شهر داران - بلوار صیاد شیرازى - 
میدان پانزده خرداد - جنب اداره گاز 3

اصفهان - خیابان حکیم نظامى - خیابان حسین آباد - پالك 40                         تلفن :3-36283540            نمابر :36283544 دفتر فروش


