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چند روش براى 
ضدعفونى کردن 
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شاید پارك هاى اصفهان تعطیل شوند
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دعا کنید زلزله نیاید
آمادگى نداریم!

حمایت از مستأجران
 کمیته امداد اصفهان

ابتالى 9000 پرستار به 
کرونا در بیمارستان ها

5

شیوع تدریجى تب 
کنگو ارتباطى با 

ویروس کرونا دارد؟

از آنجایى که همه اقشار جامعه بضاعت 
تهیه ماسک را ندارند و از طرفى در 

بسیارى از مواقع این امکان وجود دارد
 که از یک ماسک چند بار استفاده شود، 
به همین علت تصمیم گرفتیم مطلبى...

رئیس اداره بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان 
و حیوانات وزارت بهداشــت از ابتالى 30 نفر به 
تب کنگو و دو مورد فوتى از ابتداى ســال جارى 

تاکنون خبر داد.
بهزاد امیرى درباره بیمــارى تب کریمه کنگو و 
مشابهت هاى عالئم آن با ویروس کرونا، گفت: 
از سال گذشــته تعداد 119 بیمار شناسایى و 11 
نفر به علت ابتال به این بیمارى فوت شــدند، از 
ابتداى سال جارى تاکنون هم 30 نفر بیمار مبتال 
شناسایى شده و متأسفانه دو نفر فوت شدند، در 
طى 21 سال گذشــته همواره استان  سیستان و 

بلوچستان بیشترین آمار ...
4

جمع آورى ماسک از زباله ها در اصفهان صحت نداردجمع آورى ماسک از زباله ها در اصفهان صحت ندارد
رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:
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استاندار: مردم رعایت نکنند محدودیت ها بر مى گردد

یوسف صیادى:
گرجستانى دلش نمى آمد 
به من سیلى بزند

مدتهاست تمام شده بزرگوار
 سپاهان بازى خوبى برابر پارس جنوبى جم انجام داد اما نهایتاً با نتیجه 
مساوى یک-یک متوقف شد. به این ترتیب اختالف امتیاز سپاهان با 
پرسپولیس صدرنشین به 14 امتیاز افزایش پیدا کرد. این اختالف در 
فاصله شش هفته به پایان رقابت هاى لیگ بسیار زیاد است؛ با وجود 
این، امیر قلعه نویى در نشست خبرى بعد از بازى گفته: «رقابت براى 

قهرمانى هنوز تمام نشده است.» 100 درصد روحیه رقابت...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آسیبى به کاخ 
هشت بهشت وارد 

نشده است

چالش اینستاگرامى «قاب» ویژه نوجوانان
3

حاج صفىحاج صفى
 در راه استقالل؟ در راه استقالل؟

 بضاعت 
 در

دارد ود
ده شود، 
مطلبى...
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نادر بدریان دهاقانى –  شهردار دهاقان                                              

آگهى مزایده (مرحله اول)
شهردارى دهاقان با عنایت به مجوز شــماره 224شوراى  محترم اسالمى شهر در 
نظردارد تعداد26پالك زمین مسکونى واقع در ضلع شرقى  مجموعه مسکن مهر 
(مجتمع مسکونى امام سجاد (ع) )  را از طریق برگزارى مزایده به فروش برساند.
متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى  53338201-4 
تماس یا به امور مالى شهردارى مراجعه نمایند .یادآور مى شود  متقاضیان مى توانند 
پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/05/04 به دبیرخانه 

محرمانه شهردارى ارایه نمایند .
شماره تلفن هاى تماس :4 -031-53338201   

 م.الف:917218
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رئیس کل سازمان نظام پرستارى گفت: براساس آمار 
موجود 9000 نفر از پرستاران در بیمارستان ها به کرونا 

مبتال شده اند.
محمد میرزابیگى ادامه داد: حدود 70 هزار پرستار براى 
140 هزار تخت دولتى داریــم. بالغ بر 60 تا 70 درصد 
این پرستاران مدت هاســت که به دیدار خانواده هاى 
خود نرفته اند، امــا با این تعاریف مــردم همچنان به 
رعایت نکردن پروتکل هاى بهداشتى ادامه مى دهند. 
مقیم بودن  چند ماهه پرستاران در بیمارستان به معنى 
روبه رو شدن با  خستگى زیاد جسمى، روحى و روانى 
و همچنین گذراندن بیشــترین زمان در کنار بیماران 

کرونایى است.
میرزابیگى تصریح کرد: همین امر موجب شده است تا 
9000 نفر از این پرستاران به کووید- 19 مبتال شوند 
و ما با کمبود نیرو رو به رو شویم. در حال حاضر از این 
9000 نفر، بالغ بر 4000 نفر هستند که با این بیمارى 
دســت و پنجه نرم مى کنند و عمًال از چرخه خدمت 
خارج شده اند. در حال حاضر که مجوز استخدام 3000 
پرستار از طرف سازمان برنامه و بودجه داده شده است 
به سرعت مورد بررســى قرار مى گیرد تا بتوان جاى 
آن 4000 نفرى که از گردانه خدمت خارج شــده اند 

را پر کرد.

رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور در مورد احتمال 
وقوع زلزله در پایتخت گفت: دعــا کنید در تهران زلزله 
نیاید! براساس گزارشى که دوستان اعالم کردند، آمادگى 
تهران براى مقابله با زلزلــه با وجود همه اقدامات 18/8 

درصد است.
 اســماعیل نجار که صبح دیروز در جلسه ستاد محلى 
پیشــگیرى هماهنگى و فرماندهى عملیات پاســخ به 
بحران سخن مى گفت، ادامه داد: این سئوال مطرح است 
در صورتى که زلزله در تهران اتفاق بیافتد، آیا نیروهاى 
امدادى و اورژانسى مى توانند از مسیرها و خیابان هاى 
شهر تهران به محل هاى حادثه برسند یا خیر که کار بسیار 

سخت و پیچیده اى است. وى با بیان اینکه بنده همواره 
اعالم کردم دعا کنید در تهران زلزله نیاید، گفت: بعضًا 
این حرف بنده مورد تمســخر قرار گرفته و حتى یکى از 
رسانه ها، آرم روى لباس بنده را تغییر داده و دو دست به 
نشانه دعا بر روى لباس بنده طراحى کرد اما بنده باز هم 
عرض مى کنم که باید دعا کنیم که در تهران زلزله نیاید!

نجار همچنین با اشــاره به اینکه چنانچه زلزله باالى 7 
ریشترى در تهران بیاید شــرایط سخت و دشوارى را در 
پى خواهیم داشت، گفت: بنابر اعالم سازمان مسئوالن 
بهشت زهرا(س) تعداد قبور حدود 25 هزار قبر پیش بینى 

شده است اما کافى نیست.

ابتالى 9000 پرستار به کرونا 
در بیمارستان ها

دعا کنید زلزله نیاید
آمادگى نداریم!

قرنطینه غیرکرونایى
   روزنامه خراسان | چند روز پیش صحبت 
درباره سرنوشت طراحان و چاپ کنندگان سئواالت 
که تا هنگام برگزارى آزمون در قرنطینه هســتند 
در فضاى مجازى مطرح شــد و رئیس ســازمان 
سنجش آموزش کشــور درباره وضعیت طراحان 
و چاپ کنندگان ســئواالت کنکورهاى مختلف 
گفته: «قرنطینه آزمون هاى سراســرى باز نشده 
است و افراد و طراحان ســئوال تا پایان برگزارى 
آزمون ها در قرنطینه باقى خواهند ماند.» این در 
حالى اســت که قرار بود کنکور دکترا اسفند سال 
گذشته برگزار شود و طراحان سئوال از همان زمان 
تا کنون در قرنطینه به ســر مى برند. این موضوع 
باعث شد بسیارى از کاربران از مسئوالن مربوطه 
بخواهند راه هاى جایگزینى را انتخاب کنند تا نیازبه 

قرنطینه کردن افراد نباشد. 

استخدام نمى کنیم
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | دبیــر 
چهارمین دوره آزمون استخدام بخش خصوصى 
گفت: صداوسیما درخواستى براى استخدام ده هزار 
نیرو از طریق آزمون استخدامى بخش خصوصى 
نداشته و خبر منتشر شده تکذیب مى شود. پیش 
از این برخى در فضاى مجازى به نقل از این مقام 
مسئول نوشته بودند سازمان صداوسیما براى جذب 

ده هزار نیرو اعالم نیاز کرده است.

خطر عطسه 
   باشــگاه خبرنگاران جوان | على اکبر 
حق دوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژى ستاد مبارزه 
با کرونا گفت: یک نفر آلوده  در مترو اگر عطســه 
کند مى تواند ده نفر را بــه کرونا مبتال کند و رفتار 
اجتماعى مردم آمار مبتالیان را متغیر مى کند. هنوز 
مستندات علمى درباره جهش این ویروس وجود 
ندارد و آن چیزى که آمار هــا را باال و پایین کرده 

رفتار اجتماعى مردم است. 

واردات عطر ممنوع شد
   رکنا | نایــب رئیس انجمــن واردکنندگان 
فرآورده هاى بهداشتى، آرایشى و عطریات ایران 
از ممنوعیت واردات عطر در ســال جارى خبر داد 
و گفت: این در حالى اســت کــه 90 درصد عطر 
موجود در بازار از طریق واردات تأمین مى شــد و 
حاال وضعیت این کاال هم همانند سایر محصوالت 
آرایشى بهداشتى مى شود که با ممنوعیت واردات، 

قاچاق آنها افزایش یافته است.

با کرونا کنار مى آییم!
   بهار | رضا داوري اردکانی، رئیس فرهنگستان 
علوم در گفتگو بــا روزنامه «اعتماد» در خصوص 
کرونا گفت: ما تحملمان در این زمینه بیشتر است، 
بنابراین اگــر کرونا زحمت را کم نکنــد، باید با او 
بسازیم یعنی به افزایش تلفات کرونا عادت  کنیم 
و آمار آن را در کنار آمار تلفات بیماري هاي قلبی، 

سرطانی و... قرار دهیم و کم کم با آن کنار آییم. 

قم دوباره قرمز مى شود؟
   ایســنا | رئیس دانشــگاه علوم پزشکى قم 
گفت: میزان ســرایت ویروس کرونــا در قم در 
هفته هاى اخیر سه تا پنج برابر افزایش یافته است که 
در این شرایط تجمعات باید به حداقل ممکن برسد 

و مردم نیز پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنند.

پزشکان ورشکسته
   رکنا | محمد رضا ظفرقندى، رئیس سازمان 
نظام پزشکى ایران با بیان اینکه کرونا بسیارى از 
پزشکان را ورشکست کرده است گفت: روزى سه 
مطب اعالم تعطیلى مى کنند و پزشکان این شغل 

را کنار مى گذارند.

قول روحانى به رهبرى
   انتخــاب | حسن روحانى، رئیس جمهور در جلسه 
هیئت دولت گفــت: من در اینجا خدمــت مقام معظم 
رهبرى قول مى دهم که دولت با تمام توان تا روز آخر مثل 
روز اول و با همان روحیه بدون توجه به حاشیه سازى ها 
خدمت به مردم را ادامه مى دهد. هدف همه  قواى سه گانه 

این است که نگذاریم آمریکا و صهیونیست موفق شود.

عقب نشینى 
   تسنیم | حدود ده نماینده مجلس که پیگیر طرح 
استیضاح رئیس جمهور و متقاعد کردن دیگر نمایندگان 
براى حمایت از این طرح بودنــد، از پیگیرى این طرح 
منصرف شدند. حجت االسالم جواد نیک بین، نماینده 
مردم کاشمر و از طراحان طرح استیضاح رئیس جمهور، 
با تأیید این خبر، گفت: با توجه به بیانات اخیر مقام معظم 
رهبرى مبنى بر کمک به دولت براى رفع مشــکالت، 
تصمیم گرفتیــم به جاى طرح اســتیضاح، طرح هاى 

اقتصادى را دنبال کنیم.

حق الوکاله هاى نجومى
   عصرایران | غالمحسین محسنى اژه اى، معاون 
اول قوه قضاییه در برنامه تلویزیونى «بدون توقف» که 
اخیراً روى آنتن رفت گفته است: ما داشتیم افرادى را که 
در یک پرونده ده میلیارد حق وکالــت گرفتند، یکى از 
پرونده هایى که همین روزها محاکمه مى شود سه وکیل 
دارد هر کدام 1/5 میلیــارد گرفتند، خب باید جلوى این 
گرفته شود یا یک ســقفى براى آن مشخص شود، این 
پول ممکن است خود قاضى را هم وسوسه کند، این پول 

حقوق چند سال یک قاضى است. 

نگرانى براى 4 استان
   ایســنا | وزیر بهداشت با اشاره به ارائه گزارشى از 
وضعیت استان هاى درگیر کرونا به رئیس جمهور و در 
جلسه دیروز هیئت دولت گفت: بیمارى در استان هاى 
کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
خوزستان تا حد زیادى کنترل شده است و موارد ورودى 
به بیمارستان ها بسیار کمتر از قبل است و بیماران بسترى 
و مرگ و میر رو به کاهش اســت. البته در استان هاى 
مازندران، خراسان رضوى، تهران و البرز جاى نگرانى 
داریم و امیدواریم بتوانیم در این استان ها نیز بیمارى را به 

زودى کنترل کنیم. 

2500 آژانس گردشگرى 
تعطیل شدند

   روزنامــه همشــهرى | براساس آمارى که 
رئیس انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرت هوایى 
و جهانگردى ایران داده اســت، نیمى از 5000 شرکت 
خدمات مســافرتى و آژانس هاى گردشــگرى کشور 
تعطیل شده و دفاتر خود را بسته اند. سیاستگذارى غلط 
وزارت میراث فرهنگى در مدیریت بحران گردشگرى و 
ناتوانى معاونت گردشگرى در هدایت وضعیت بحرانى 
گردشــگرى نیز به گفته حرمت ا... رفیعى، آتش بحران 
گردشــگرى را تشــدید کرد و اینگونه کرونا توانست 
2500 شرکت خدمات مسافرتى کشور را براى همیشه 

تعطیل کند.

وزیر اسبق کار درگذشت
   ایلنــا | ابوالقاسم سرحدى زاده، سیاستمدار ایرانى، 
دبیرکل و بینانگذار حزب اسالمى کار، نماینده سه دوره 
مجلس شوراى اسالمى و وزیر کار و امور اجتماعى در 
دولت اول و دوم دفاع مقدس بر اثر بیمارى درگذشت. 
در دوران وزارت ســرحدى زاده بحث هاى زیادى میان 
وزارت کار و شوراى نگهبان پیرامون حق بیمه کارگران 
کارگاه هاى زیر پنج نفر به وجود آمد که همین بحث ها 
بعدها زمینه ساز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام 
شد. او نماینده تهران در مجلس هاى سوم، پنجم و ششم 
بود که در مجلس ششم، ریاست کمیسیون اجتماعى را 
هم برعهده داشت اما در همین دوره بر اثر سکته مغزى از 

ادامه فعالیت در مجلس بازماند.

خبرخوان

«امروز، ایران از امن ترین کشــورهاى منطقه اســت»، 
«رضایت مردم از عملکرد دولت بیشــتر شــده است»،  
«سیاست هاى صحیح و دقیق در بانک مرکزى در نظر 
گرفته شده است»، «با توجه به سیاســت ها و اقدامات 
مســئوالن اقتصادى تورم روند کاهنده داشــته که این 
نشان دهنده اقدامات مناسب انجام شده در سیاست هاى 
پولى و ارزى توسط بانک مرکزى است»، «زندگى مردم 

سخت شده است» و... 
عبارت هایى کــه در باال خواندید جمله هایى اســت که 
اسحاق جهانگیرى در پنج ماه اخیر از خود صادر کرده و 
خواندن آنها ذهن هر انسانى را با هر رنگ و نژاد و مذهب 

و ملیتى مشوش مى کند.
این احتمال وجود دارد که جهانگیرى در یکى از مناطق 
باالى شهر تهران یک کشــور دیگرى به نام «ایران2» 
براى خود تأســیس کرده و حرف هایى که مى زند درباره 
ایران خودش اســت. چون در ایران اصلى، آتش سوزى، 
دزدى، کیف قاپــى، زورگیرى، کرونا، زلزلــه، بى ثباتى 
اقتصادى، دخترُکشى و خودکشى به امرى روزانه تبدیل 
شده و بعید مى دانم که با این آپشن ها ما امن ترین منطقه 

باشیم و امارات ناامن باشد. اگر با این شرایط فعلى ما امن 
به حساب بیاییم پس امارات و عمان و کویت بهشت برین 
محسوب مى شوند و هر کس در این جهان انسان خوبى 

باشد بعد از مرگ به کویت مى رود!
به راستى چگونه مى شــود که زندگى مردم سخت شده 
باشد اما رضایت آنها از عملکرد دولت بیشتر شده باشد؟! 
به احتمال زیاد جهانگیــرى در اینجا هم از مردم و دولت 
کشــور خودش یعنى «ایران2» ســخن به میان آورده؛ 
کشــورى که خودش رئیس جمهور آن است و چون در 
ایران اصلى معاون رئیس جمهور است، بودجه خوبى براى 

آنجا مى گیرد.
میزان خوش بینــى و امیــد و رضایــت جهانگیرى از 
وضعیت کشــور به حدى اســت که احتمال وجود یک 
اختالل تک قطبى با عنوان «سوییس پندارى» در درون 
جهانگیرى را قوت مى بخشد یا اینکه او هر روز فقط نیم 
ساعت از خانه خارج مى شود و در خیابان هاى الهیه قدم 
مى زند. فقط در آنجاســت که سیاست هاى پولى و ارزى 
بانک مرکزى جواب داده، مــردم از دولت راضى اند و با 
ثروتى که دارند در مقابل تحریم هــاى آمریکا مقاومت 

مى کنند. 

اختالل «سوییس پندارى» در جهانگیرى!

شــاید نزدیک ترین مصداق این روز هــاى بى  عدالتى، 
مقایسه حق مسکن کارگران و نمایندگان مجلس است. 
این درست که مبلغى که به حساب نمایندگان واریز شده 
ودیعه اســت و  ماجرایى متفاوت با حق مسکن کارگران 
دارد، ولى با این حال بســیارى از کارگران این پرســش 
را دارند چرا چنین تســهیالتى براى  آنان نه حاال و نه در 
سال هاى گذشته که شرایط اقتصادى کشور بهتر بود در 
نظر گرفته نشده است.  همانطور که همگان مى دانند در 
ابتدا هنگام تعیین میزان افزایــش حقوق کارگران براى 
حق مســکن صد هزارتومان (!) در نظر  گرفته شد که در 
طول سال مى شــود یک میلیون و 200 هزار تومان! اما 
پس از اعتراض ها عنوان شــد که مجدداً جلساتى برگزار 
مى  شود و حق مسکن کارگران افزایش مى یابد. اکنون هم 
پس از برگزارى جلساتى مقرر شد حق مسکن کارگران از 
صد هزار تومان  به 300 هزار تومــان افزایش یابد. لیکن 
مشکل اینجاست همین میزان افزایش هم هنوز معطل 

ابالغ است و کارشکنى هایى صورت  مى گیرد.

باید تأکید کنم که اگــر هم این میــزان افزایش ابالغ 
شود حق مسکن یک کارگر در طول سال سه میلیون و 
600 هزار تومان مى  شود. ضمنًا ناچارم خاطرنشان کنم 
میانگین قیمت مسکن در تهران در حال حاضر مترى 20 
میلیون تومان است و اگر با کمتر از   یک میلیارد تومان وارد 
یک مشاور امالك شــوید اگر با اردنگى بیرونتان نکنند 
حتماً با یک کنایه سنگین شما را بدرقه مى کنند به  گونه اى 
که گوشتان قرمز شود!   اما سوزش این بى عدالتى زمانى 
بیشتر مى شود که بدانیم همین چند روز  پیش نمایندگان 
محترم مجلس در شــرایطى که غالبشان ساکن تهران 
هســتند و یا در پایتخت منزل دارند 200 میلیون تومان 
ودیعه  مسکن به جیب مبارك زدند تا مشکل آن کارگرى 
که قرار است حق مسکن اش از صد هزارتومان به 300 
هزار تومان برسد را  پیگیرى کنند!   به قول یکى از دوستان 
این 200 هزارتومان افزایش حق مســکن کارگران در 
عالم واقع مسکن نمى شود، اما حداقل هزینه  ماسک یک 
خانواده در طول یک ماه را تأمین مى کند که خداى ناکرده 

گرفتار کرونا و بیمارى نشوند.

فاصله حق مسکن کارگران با نمایندگان مجلس

رئیس اداره بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان و حیوانات 
وزارت بهداشت از ابتالى 30 نفر به تب کنگو و دو مورد 

فوتى از ابتداى سال جارى تاکنون خبر داد.
بهزاد امیــرى دربــاره بیمارى تــب کریمــه کنگو و 
مشابهت هاى عالئم آن با ویروس کرونا، گفت: از سال 
گذشته تعداد 119 بیمار شناسایى و 11 نفر به علت ابتال به 
این بیمارى فوت شدند، از ابتداى سال جارى تاکنون هم 
30 نفر بیمار مبتال شناسایى شده و متأسفانه دو نفر فوت 
شدند، در طى 21 سال گذشته همواره استان  سیستان و 
بلوچستان بیشترین آمار ابتال و مرگ ناشى از این بیمارى 
در کشور را داشته است، اما توجه داشــته باشید که این 
بیمارى ارتباطى با کرونا نــدارد و تاکنون این موضوع به 

اثبات نرسیده است.
امیرى در ادامه گفت: بیمارى تب خونریزى دهنده کریمه 
کنگو یک بیمارى ویروسى است. مخزن و ناقل ویروس 
CCHF در طبیعت کنه هاى سخت و عمدتاً گونه اى به 
نام هیالوماست. این کنه ها حدود 800 روز عمر مى کنند 
و مى توانند ویروس را از طریق تخم به نسل بعدى شان 
انتقال دهند. زمانى که ایــن کنه ها حیوان را مورد گزش 
قرار مى دهند، ویروس را به بدن دام منتقل مى کنند. دام 
طى مدت دو هفته ناقل ویروس خواهد بود و ممکن است 
عالمتى بروز ندهد. چنانچه در طى این مدت، دام توسط 
انسان بدون استفاده از وســایل حفاظت فردى و بدون 
رعایت نکات بهداشتى ذبح شود انسان در معرض خون و 
ترشحات دام آلوده قرار مى گیرد و به این طریق احتمال 

انتقال بیمارى به انسان وجود دارد.

 CCHF بهزاد امیرى در مورد روش هاى انتقال ویروس
گفت: انسان به چند روش به این ویروس آلوده مى شود؛ 
اول اینکه کنه آلوده به طور مستقیم انسان را مورد گزش 
قرار دهد و بعد تماس با ترشحات، خون و بافت بدن حیوان 
آلوده، له کردن کنه آلوده با دســت و همینطور تماس با 

خون و ترشحات بدن انســان مبتال به بیمارى از عوامل 
آلوده شدن انسان خواهد بود.

رئیس بیمارى هاى واگیر بین انســان و حیوان در مورد 
تشــابهات عالئم این بیمارى با ویــروس کرونا گفت: 
به علت همین تشــابهات در اردیبهشــت ماه امسال با 

دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور مکاتبه کردیم که به 
علت تشابه برخى عالئم اولیه این بیمارى با کرونا اطالع 
رسانى الزم و ارتقاى نظام مراقبت به عمل آید، اما این 
بیمارى با کرونا ارتباطى ندارد و تاکنون این موضوع به 

اثبات نرسیده است.

شیوع تدریجى تب کنگو 
ارتباطى با ویروس کرونا دارد؟

   محمدرضا ستوده/ روزنامه جهان صنعت |

   سید علیرضا کریمى/ روزنامه آفتاب یزد |

چندى پیش محمود احمدى نژاد در گفتگویى، از عملکرد 
دوران ریاست دولت خود در حوزه موسیقى دفاع کرد. او در 
بخشى از سخنانش به دیدار اسفندیار رحیم مشایى، معاون 
وقت خویش که این روزها در زندان است، با محمدرضا 

شجریان اشاره کرد. 
همایون شــجریان، فرزند محمدرضا شجریان در پاسخ 
به این ســخنان، مى گوید: «مالقاتى که در مصاحبه به 
آن اشــاره مى کند، این تصور را پیش مى آورد که پس از 
انتخابات 88، دیدارى با معــاون اول رئیس دولت نهم 
اتفاق افتاده و از ســوى پدر هم هیچگاه به آن اشاره اى 
نشده است. قویًا چنین مطلبى را تکذیب مى کنم. به هیچ 

وجه این گونه صحت ندارد.»
او افزود: «خاطرم اســت در ســال 87 اواخر دوره اول 
دولت و پیش از انتخابات بعدى، ماجرایى که به نظر پدر 
برنامه ریزى شده مى توانست باشد، عصبانى شان کرده 
بود. پس از عمل جراحى ریه کــه عده اى از هنرمندان و 
بازیگران به دیدار و عیادت پدر مى روند، یکى از  هنرمندان 
پیشکسوت با معاون یادشده ســرزده وارد مى شود و پدر 
متعجب از حضور ایشان، بر خالف میل و به شرط ادب، 
سکوت مى کنند و چیزى نمى گویند. از جزییات خواسته 
ایشــان بى اطالع هســتم، همینقدر مى دانــم که گویا 
پیشنهادهایى مطرح مى شود که پدر با بى اعتنایى با آنها 

مخالفت مى کنند و ایشان جمع را ترك مى کند.»

همایون شجریان: پدرم پیشنهادات رحیم مشایى را رد کرد 
   پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا |

رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه کنفرانسى خبرى در 
باغ رز کاخ سفید با صحبت درباره طیفى از مسائل شامل 
بازار بورس، بازیابى اقتصادى و چین برگزار کرد؛ با این 
حال کاربران توییتر متوجه یک نکته غیرعادى در ظاهر 
«دونالد ترامپ» شــدند. به نظر مى رســید که او رنگ 

جدیدى به موهایش زده است.
کاربران توییتر با دیدن تصاویر مربوط به این کنفرانس 

خبرى در باغ رز کاخ سفید این پرسش را مطرح کردند که 
آیا دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به موهایش رنگ 

جدیدى زده است؟
در این کنفرانس خبرى به نظر مى رسید که رنگ موى 
ترامپ خاکسترى اســت. به این ترتیب کاربران توییتر 
پرســیدند، چرا رنگ موهاى او مثل قبل زرد و نارنجى 

نیست؟ یکى از این کاربران پرسید: «آیا تلویزیون رنگى 
من خراب شــده و یا رئیس جمهور چهل و پنجم آمریکا 
ســرانجام دســت از رنگ کردن موهایش به آن رنگ 

وحشتناك نارنجى برداشته است؟»
تعدادى از کاربران اینترنتى سناریوهاى مختلفى را براى 
توضیح اتفاقى که براى موهاى این رئیس جمهور 74 ساله 
آمریکا افتاده مطرح کردند. عده اى  گفتند: «شاید استفاده 
از اسپرى رنگ موى خود را فراموش 
کرده است و یا شــاید لوازم آرایش 

پوست و موى او تمام شده است!»
یک کاربر دیگــر توییتر گفت: «به 
نظر مى رسد دونالد ترامپ بهترین 
تصمیم دوران ریاست جمهورى خود 
تا کنون را گرفته است؛ یعنى دست 
از رنگ کردن موهایش به نارنجى 
برداشته اســت.» کاربر دیگرى نیز 
پرســید: «چرا گاهــى رنگ موى 
ترامپ خاکسترى اســت؟ آیا این 
قرار است به ما یک ترامپ جدى را 

نشان دهد؟»
ترامپ ســال 2011 در مصاحبه اى با مجله «رولینگ 
استون» درباره رازهاى پشت آرایش صورت و موى خود 
گفت: «آنچه من انجام مى دهم این است که ابتدا موهایم 
را با شــامپوى هد اند شولدرز شســته اما آن را خشک 
نمى کنم. بنابراین اجازه مى دهم خودش خشک شود، این 

حدود یک ساعت طول مى کشد.»

رنگ موهاى «ترامپ» عوض شد! 
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آخرین قیمت طال و سکه
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به اینکه 
قیمت طال همسـو با اونس جهانـى و نـرخ دالر رو به 
افزایش اسـت، گفت: امید مى رود با تصمیمات جدید 
در حوزه بازار ارز، قیمت دالر و به دنبال آن قیمت طال 
کاهش یابد. هوشـنگ شیشه بران با اشـاره به آخرین 
قیمت طال در بازار اصفهان، اظهار کرد: تا ساعت 13 روز 
چهارشنبه  هر قطعه سکه طرح قدیم 10 میلیون و 150 
هزار تومان، سـکه طرح جدید 10 میلیون و 900 هزار 
تومان، نیم سکه 5 میلیون و 430 هزار تومان، ربع سکه 
3 میلیون و 180 هزار تومان، سکه گرمى یک میلیون و 
720 هزار تومان و هر گرم طالى 18 عیار یک میلیون 

و 18 هزارتومان در بازار اصفهان قیمت گذارى شد.

ابتالى کادر درمان 
بیمارستان اشرفى به کرونا 

رئیس مجمع بیمارستانى شهرستان خمینى شهر گفت: در 
یک هفته اخیر با وجود رعایت همه موارد بهداشتى، هشت 
نفر از نیروهاى کادر درمان بیمارسـتان شـهید آیت ا...  
اشرفى به کرونا مبتال شدند و از چرخه درمان حداقل به 
مدت 14 روز خارج شدند. على اکبر جنگجو ، اظهار کرد: 
از دو هفته گذشته تاکنون میزان ابتال به ویروس کرونا 
در شهرستان خمینى شـهر افزایش یافته و از وضعیت 
زرد به نارنجى تغییر پیدا کرده است.  ظرفیت بیمارستان 
شهید اشرفى محدود است و اگر مردم رعایت نکنند با 

مشکل پذیرش بیمار مواجه مى شویم.

«برق» باز هم «جان» گرفت
زن 28 ساله اصفهانى بر اثر برق گرفتگى جان باخت. 
فرمانده انتظامى شهرسـتان اصفهان گفت: این خانم  
هنگام شستن حیاط منزل مسـکونى ، به علت اتصال 
برق جـان خـود را از دسـت داد. سـرهنگ محمدرضا 
خدادوسـت افـزود:  جسـد متوفـى نیز توسـط عوامل 
مربوطه براى اقدامات قانونى به پزشکى قانونى انتقال 

داده شد.

بازسازى سقف مخزن آب 
به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه فریدن، به منظور 
ارتقـاى کیفیت آب شـرب روسـتاى اوزنبالغ، سـقف 
مخزن روسـتاى مذکـور بازسـازى شـد. همچنین در 
اقدامى دیگر، در راستاى حفاظت از منابع آب و رعایت 
اصول پدافند غیر عامل آبفا منطقه  اقدام به دیوار کشى 

وفنس کشى مخزن اوزنبالغ نمود.

آمادگى براى برگزارى 
انتخابات انجمن صنفى 

سرپرسـت مخابـرات منطقـه اصفهـان اظهـار کرد: 
مخابرات منطقه اصفهان با تامین کلیه  پیش نیازهاى 
الزم، آمادگى کامل بـراى برگزارى پرشـور انتخابات 
انجمن صنفى این منطقه را داراسـت. ناصر مشایخى 
افزود: با اقدامـات صورت گرفته همه تـوان مجموعه 
مخابرات براى برگزارى هر چه بهتر این انتخابات بسیج 
شده و امیدوارم شاهد حضور پر شور همه کارکنان عزیز 
در این فرآیند باشیم. گفتنى است در این جلسه  وزیریان 
و سلیمانى راد از اعضاى هیات موسس این انجمن نیز به 
ارائه دغدغه ها و نقطه نظرات خود در راستاى برگزارى 

هر چه بهتر این انتخابات پرداختند.

برگزارى 500کد درسى 
در دانشگاه نجف آباد 

رئیس دانشگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد با توجه به 
برگزارى آزمون هاى پایان نیم سال به صورت مجازى 
گفت: روزانه 500کد و مشخصه درسى در چهار مقطع 
زمانى در این واحد دانشگاهى برگزار مى شود. امیررضا 
نقش اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا موضوع آموزش 
در این دانشگاه و مجموعه سما تعطیل نشد و با حرکت 
جهادى و پرانگیـزه کارکنان بـا سـرعت و در کمتر از 
72سـاعت زیرسـاخت هاى مـورد نیاز فراهـم و مرکز 
آموزش الکترونیکى در این واحد دانشگاهى راه اندازى 

شد.

خبر

جانشین رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: با توجه به تأمین مواد اولیه براى تولید ماسک 
سه الیه در واحدهاى تولیدى استان اصفهان، میزان تولید 
این محصول در سطح اســتان به 500 تا 700 هزار عدد در 
روز رسیده است. ماسک هاى پارچه اى نیز همچنان توسط 
واحدهاى صنفى تولید و به بازار عرضه مى شــود. ابراهیم 
جلیلى با اشاره به ابالغیه ستاد ملى مقابله با شیوع ویروس 
کرونا در خصوص الزامى شدن استفاده از ماسک در اماکن 
عمومى و واحدهاى تولیدى، اظهار کرد: دستورالعمل ستاد 
ملى مقابله با شیوع ویروس کرونا و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى به همه واحدهاى تولیدى فعال در استان 

اصفهان ابالغ شده است. وى تصریح کرد: با توجه به اینکه 
فعالیت کارگران در صنایع در حالت عادى براى بهره بردارى 
از ماشین آالت و تجهیزات مختلف با رعایت فاصله است، 
این روزها لزوم رعایت فاصله گذارى اجتماعى در دســتور 
کار واحدهاى خدماتى همچون رستوران هاى کارخانجات 

و صنایع اصفهان قرار گرفته است.
وى ادامه داد: معاونت غذا و داروى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى میزان تولید و توزیع ماسک در استان اصفهان 
را مدیریت مى کند و داروخانه ها، بیمارستان ها و درمانگاه ها، 
براى استفاده از ماسک در هنگام ارائه خدمات به عموم مردم 

الزام قانونى دارند.

استاندار اصفهان گفت: متاسفانه به دلیل رعایت نکردن 
پروتکل هاى بهداشتى از سوى مردم شرایط خوبى در 
استان حاکم نیست در صورتى که این مهم رعایت نشود 

ناچار به برگرداندن محدودیت ها خواهیم بود.
عباس رضایى افزود: به علت عدم رعایت برخى از افراد 
و هم استانى ها وضعیت نســبت به روزهاى قبل بدتر 
شــده و بنابراین تمام هم و غم ما این است که وضعیت 
را به حالت طبیعى برگردانیم. از این رو از مردم فهیم و 
بزرگوار اســتان مى خواهیم توجه الزم را در خصوص 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى داشته باشند تا ناچار به 

محدودسازى نباشیم.

استاندار اصفهان گفت: ما قصد نداریم از ورود مردم به 
پارك ها جلوگیرى کنیم اما اگر مردم رعایت نکنند و در 
اجتماعات و مهمانى هاى دورهمــى در پارك ها ادامه 

دهند ناچار به جلوگیرى از ورود آن ها خواهیم بود.
وى با بیان اینکه اگر مــردم رعایت نکنند طى روزهاى 
آینده برغم میل باطنــى محدودیت ها را برمى گردانیم، 
گفت: مردم باید نسبت به کرونا حساس باشند متاسفانه 

همچنان این ویروس در میان ما وجود دارد.
رضایى ادامه داد: همچنین آن دســته از رســتوران ها، 
فســت فودها و مراکز تجمعى از جمله باغ تاالرها که 

رعایت نمى کنند پلمب مى شوند.

 شاید پارك هاى اصفهان 
تعطیل شوند

تولید روزانه 500 تا 700 هزار 
ماسک در اصفهان

رییس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: تاکنون 
گزارشــى مبنى بر جمع آورى ماسک هاى استفاده شده 
از زباله ها در این استان نداشتیم و در صورت مشاهده با 

خاطیان برخورد خواهیم کرد.
طى روزهاى گذشــته خبرى در فضــاى مجازى مبنى 
بر اینکه برخى از ســودجویان ماســک هاى استفاده و 
دورانداخته شــده را جمع آورى و پس از شســت و شو و 
اتوکشیدن دوباره آن ها را به فروش مى رسانند منتشر شد 
که تنش میان افکار عمومى و نگرانى در بین مردم را در 

شرایط حساس کرونایى به همراه داشت.
طاهره چنگیز رییس دانشــگاه علوم پزشــکى استان 
اصفهان در حاشیه چهلمین جلســه ستاد استانى مقابله 

با کرونا در گفت و گو بــا «ایرنا» در این خصوص افزود: 
اگر این موضوع را مشاهده کنیم با کمک نهادهاى ناظر 
برخورد قانونى خواهیم کرد. به گفته وى شاید این اخبار 
که در فضاى مجازى منتشر شــده و نگرانى مردم را به 
همراه داشته است در شــهرى به غیر از اصفهان باشد 
اما تاکنون این موضوع در اســتان اصفهان مشــاهده 

نشده است.
چنگیز گفت: خوشبختانه در اصفهان بحث زباله گردى به 
آن شکل که در برخى از شهرهاى کشور به صورت علنى 
مشاهده مى شود وجود ندارد که این موضوع به سیستم 

جمع آورى زباله بازمى گردد.
چنگیر با بیان اینکه معاونت غــذا و دارو توصیه هایى را 

براى جنس پارچه ماسک تعیین کردند، خاطرنشان کرد: 
در این راستا پارچه هاى نخى که تاحدودى بافت متراکم 
مانند پارچه هاى چلوار و کتان دارد، مى تواند مورد استفاده 
قرار بگیرد. رییس دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان 
گفت: ماسک پارچه اى باید دو الیه داشته باشد و در الیه 
وسط دستمال کاغذى  به عنوان فیلتر در نظر گرفته شود 

و مرتب دستمال کاغذى را تعویض کرد.
وى اضافــه کرد: نکته مهم این اســت که بــا توجه به 
محدودیت فراوانى که در تولید ماســک هاى سه الیه 
یکبار مصرف وجود دارد، امکان دسترســى همه مردم 
به این ماسک ها وجود ندارد و باید مردم بیشتر به سمت 

استفاده از ماسک هاى پارچه اى حرکت کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان: 

جمع آورى ماسک از زباله ها 
در اصفهان صحت ندارد

به دنبال انتشــار گزارشــى در رســانه هاى اصفهان 
مبنى بــر اینکه عمارت هشــت بهشــت بــه دالیل 
مختلف با خطــر تخریب مواجه شــده اســت،  مدیر 
امور فرهنگى و ارتباطــات اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دســتى اســتان گفت: در حال 
حاضــر هیچ فرســودگى در این بنــاى تاریخى وجود

 ندارد.
شــهرام امیرى افزود: محافظت از فضاى داخلى کاخ 
به طور کامل در اختیار ســازمان گردشگرى و میراث 
فرهنگى است که این امر با استقرار تیم حفاظتى به طور 
کامل و دقیق در حال انجام اســت، اما فضاى بیرونى و 
اطراف که مربوط به پارك شهید رجایى است در اختیار 
سازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى است که در 

این حوزه باید تعامالت الزم با این سازمان انجام شود.
این کارشــناس میــراث فرهنگى ادامــه داد: ما براى 
جلوگیــرى از وارد آمدن احتمالى آســیب به بدنه کاخ 
یکسرى حفاظ نشــکن و مقاوم شیشــه اى گرداگرد 
ایوان هاى کاخ نصب کردیــم، اما به هر صورت فضاى 
اطــراف این عمارت بــه صورت پــارك و محل عبور 

گردشگران و شهروندان است و نمى توانیم به طور کامل 
بر نحوه حضور مردم در این محدوده تسلط داشته باشیم.

امیرى تأکید کرد: یکى از موارد مطرح شده درباره ورود 
آســیب به بدنه بیرونى کاخ، بازى هایى نظیر والیبال در 
این محدوده است که امکان برخورد توپ با ساختمان 
وجود دارد که در این باره با شهردارى وارد تعامل شده ایم 
که با نصب گلدان هاى سیمانى بلند که پایه آن بر زمین 

نباشد  در اطراف عمارت هشت بهشــت دیگر فضایى 
براى انجام بازى هایى از این دست در اطراف کاخ وجود 

نداشته باشد.
او تأکید کرد: از طرفى حضور نیرو هاى گشــت نیروى 
انتظامى هم براى نظارت و جلوگیرى از ورود آســیب 
به بدنه کاخ ضرورى اســت البته این امر نباید آرامش 

شهروندان و گردشگران را مختل کند.
مدیر امور فرهنگى و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگى 
با اشاره به اینکه کاخ هشت بهشت بر روى یک سکوى 
2 مترى و در محدوده فضاى تاریخى چهارباغ قرار دارد 
افزود: در سالیان گذشته بخشى از فضاى چهارباغ عباسى 
به پارك شهید رجایى تبدیل شده و عمارت هشت بهشت 
نیز در محدوده همین پارك قرار دارد و به دلیل آبیارى 
فضاى ســبز پارك امکان نفوذ آب بــه بدنه کاخ وجود 
داشــت که ما با همکارى شــهردارى تصمیم گرفتیم 
فضاى اطراف کاخ را به صورت آسفالت و راهرو درآوریم 
و تا حد ممکن بدنــه کاخ را در برابر نفوذ رطوبت ایزوله 
کنیم و از ایجاد فضاى باز وســیع براى استقرار یا بازى 

شهروندان جلوگیرى شود.

آسیبى به کاخ هشت بهشت وارد نشده است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) با مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان دیدار و در 
خصوص تفاهمنامه 4000 واحد مسکن محرومین 

استان گفتگو کرد.
مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
در این دیدار اتمام موفقیت آمیز واحدهاى مددجویان 
را از اولویت هاى مهم برشــمرد و گفت: به همین 
منظور بهترین کار تمرکز بر متراژهاى بین 40 تا 60 

متر براى این واحدهاست.
غالمحسین خانى افزود: مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد اصفهان در روستاهایى که زمین موجود 
است، تخفیف ویژه خرید زمین براى واحدهاى مربوط 
به تفاهمنامه سازمان برنامه و بودجه و کمیته امداد، 

دریافت خواهند کرد.
خانى با اشــاره به تفاهمنامه ســاخت 1150 واحد 
مســکونى براى مددجویان کمیته امداد در روستاها 
و شــهرهاى با جمعیت زیر 25 هزار  نفر خاطرنشان 
کرد: در صورت فراهم بودن شــرایط، بنیاد مسکن 
به مددجویان براى خرید زمین در مناطقى که بنیاد 

داراى زمین اســت، 20 درصــد تخفیف اختصاص 
خواهد داد.

وى تصریح کرد: قیمت زمین ارائه شده توسط بنیاد با 
قیمت بازار آزاد زمین تفاوت دارد و این قیمت در اصل 
هزینه آماده سازى زمین است که با ارائه تخفیف 20 
درصدى بر روى آن اختالف بسیار باالیى با قیمت 
همان زمین در بازار خواهد داشت و لذا تخفیف واقعى 
ارائه شده به مددجویان کمیته امداد بسیار بیشتر از 20 

درصد خواهد بود.
کریــم زارع، مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان 
هم با اشاره به تعداد باالى مددجویان اصفهانى فاقد 
مسکن مناســب، گفت: 1150 واحدى که به جامعه 
تحت حمایت در مناطق روستایى و شهرى با جمعیت 
کمتر از 25 هزار نفر اختصاص یافته است به تنهایى 
نمى تواند نقش عمده اى در ارتقاى وضعیت مسکن 
این نیازمندان ایجاد کند و با قول مساعد مدیرکل بنیاد 
مسکن استان قرار بر این شد که تعدادى از مددجویان 
(مازاد بر 1150 واحد) از ســهمیه 3000 واحدى که 

توسط بنیاد در حال ساخت و اجراست استفاده کنند.

معــاون آب و خــاك وزیر جهــاد کشــاورزى در 
شهرضاوجود 350 هزار چاه غیرمجاز در کشور، آب 

کشاورزى را به غارت مى برد.
معاون آب و خاك وزیر جهاد کشــاورزى در بازدید 
از قنات هاى َوَصف منظریه و روستا هاى زیارتگاه و 
وشاره و کانال هاى آبرسانى نورى و مادیان در روستاى 
هونجان شهرضا گفت: 400 هزار حلقه چاه مجاز و 

350 هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد.

علیمراد اکبرى افزود: چاه هاى غیر مجاز ساالنه بیش 
از 10 هزار میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینى را 

به غارت مى برند.
وى بابیان اینکه اگر معضل چاه هاى غیر مجاز حل 
نشود با تخلیه ســفره هاى آب زیر زمینى، کشور به 
سمت خشکى و خشکسالى سوق داده مى شود از تمام 
ارکان دولت، قوه مقننه و قضاییه خواست براى حل 

این معضل وارد عمل شوند.

14 میلیارد و 700 میلیون تومان تســهیالت قرض 
الحسنه تامین ودیعه مسکن به خانوارهاى اجاره نشین 

تحت حمایت کمیته امداد اصفهان اختصاص یافت.
 مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان با 
اعالم اینکه 15 هزار و 744 خانوار از مجموع خانوارهاى 
تحت حمایت این نهاد، اجاره نشــین هستند، اظهار 
کرد: در شرایط اقتصادى کنونى و با توجه به افزایش 
قیمت مسکن، شرایط خانوارهاى اجاره نشین به ویژه 

خانوارهاى نیازمند تحت حمایت کمیته امداد سخت 
شده است.  کریم زارع با تاکید بر اینکه حمایت از این 
خانوارها براى تامین مسکن مناسب از برنامه هاى مهم 
کمیته امداد استان اصفهان است، گفت: 14 میلیارد و 
700 میلیون تومان با همکارى بنیاد مستضعفان براى 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه تامین ودیعه مسکن 
به جامعه تحت حمایت این نهاد در استان اختصاص 

یافته است.

مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان گفت: خطوط حمل و 
نقل عمومى و BRT باید در خیابان هاى آتشگاه و شهید 

اشرفى اصفهانى (کهندژ) تقویت و راه اندازى شود.
علیرضا رفیعى با بیان اینکه خیابان آتشگاه به عنوان 
محور خروجى و ورودى غرب شــهر اصفهان و وجود 
اماکنى چون کوه تاریخى آتشگاه و عمارت منارجنبان 

نیاز به هتل و فروشــگاه هاى بزرگ زنجیره اى دارد، 
گفت: شــهروندان این منطقه حق طبیعى اســتفاده 
از امکانات رفاهى بیشــتر را دارنــد و خطوط حمل و 
نقل عمومى و BRT باید در خیابان هاى آتشــگاه و 
شهید اشــرفى اصفهانى (کهندژ) تقویت و راه اندازى

 شود.

راننده جوان در تصادف شدید مینى بوس با خودروى 
پراید جان باخت. جانشــین آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى درچه گفت: در این حادثه که نیمه 
شب سه شــنبه در خیابان رزمندگان شهر درچه رخ 
داد، یک دستگاه مینى بوس به یک خودروى پراید 

برخورد کرد. 

مهدى عابدى افزود: گروه امداد و نجات آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهر درچه با بریدن قطعات پراید، 
راننده جوان محبوس شــده در خودرو را خارج و به 
بیمارستان منتقل کردند. اما این جوان که بعد از حادثه 
عالئم حیاتى بسیار کمى داشت، صبح روز چهارشنبه 

 در بیمارستان فوت کرد.

دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان 
با مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

غارت هزار میلیارد مترمکعب از 
منابع آب زیرزمینى کشور

حمایت از مستأجران کمیته امداد اصفهان

راه اندازى خط  BRT در آتشگاه 

مرگ راننده جوان در درچه

مدیر خانه نوجوان گفت: با توجه بــه اینکه دانش آموزان 
در ایام شیوع کرونا وابستگى زیادى به فضاى مجازى به 
ویژه اینستاگرام پیدا کردند، خانه نوجوان وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برنامه اى 
هدفمند، آموزشى و مؤثر با عنوان «قاب» را ویژه نوجوانان 
برنامه ریزى کرد. اسما سادات نکویى با بیان اینکه براى 

تقویت هوش چندگانه به دنبال روش عملیاتى بودیم، اظهار 
کرد: برنامه «قاب» که توسط خانه نوجوان و با همکارى 
فرهنگســراى مجازى برگزار مى شود به دنبال بیان یک 
مسئله در موضوعات ادبى، هنرى، موسیقى و... و ایجاد یک 

چالش اینستاگرامى است.
وى تصریــح کــرد: نوجوانــان مــى تواننــد از اول 

مــرداد، چهارشــنبه هــاى هر هفتــه ســاعت 17 به 
آدرس اینســتاگرامى خانــه نوجــوان بــه نشــا نى

KHANE_NOJAVAN_ESF @ مراجعــه کــرده و 

بازخورد نقد خود در مورد موضوع ارائه شــده را به وسیله 
دابسمش، عکس، ویدیو، قطعه موسیقى یا نقاشى با هشتگ 

«قاب» به اشتراك بگذارند.

چالش اینستاگرامى «قاب» ویژه نوجوانان



0404فرهنگفرهنگ 3806پنج شنبه  26 تیر  ماه   1399 سال هفدهم

پیش تولید فیلــم «قهرمان» بــه کارگردانى اصغر 
فرهادى در شیراز متوقف شد و گروه بخشى از کار را 

در تهران پى مى گیرد.
ثمین مهاجرانــى روابط عمومى فیلم ســینمایى 
«قهرمان»، در گفتگویى اعالم کرد: «گروه بعد از 
بخشــى از کار در تهران، براى ادامه  پیش تولید به 
شیراز سفر کردند اما از زمانى که طبق اعالم رسمى، 
شــیوع بیمارى کرونا افزایش پیدا کرد، تصمیم بر 
این شد که براى حفظ سالمتى عوامل و ادامه پیش 

تولید در شــرایط ایمن تر، گروه به تهران برگردند و 
بخش هایى از پیش تولید که با حفظ پروتکل هاى 
بهداشتى قابل انجام است در تهران ادامه پیدا کند 
تا با بهبود شــرایط، دوباره براى ادامه پیش تولید و 

فیلمبردارى، به شیراز سفر کنند.»
محســن تنابنــده و امیــر جدیــدى دو بازیگرى 
هستند که حضورشــان در فیلم «قهرمان» قطعى 
اســت و به زودى بازیگران دیگر این فیلم معرفى 

خواهند شد.

یوسف صیادى که این روزها سریال مشترك او و زنده یاد سیروس گرجستانى از شبکه آى فیلم بازپخش مى شود، با 
روایت خاطره اى از این هنرمند فقید، از تجربیات خود درباره نقش آفرینى در ژانر کمدى سخن گفت.

صیادى به بهانه پخش دوباره سریال «سه دنگ سه دنگ» که پس از درگذشت زنده یاد سیروس گرجستانى در 
برنامه پخش شبکه آى فیلم قرار گرفته است، از همبازى بودنش با مرحوم گرجستانى در این سریال گفت 

و از سکانسى یاد کرد که قرار بود از این هنرمند فقید سیلى بخورد. 
او در  سخنانى اظهار کرد: وقتى شــنیدم که ایشــان فوت کرده اند خیلى متأثر شدم و یاد روزهاى 
همکارى در «سه دونگ سه دونگ» افتادم. در یک سکانس ایشان باید مرا کنار مى کشید و پس از 
بگو و مگویى یک سیلى به گوش من مى زد. به من نگفته بودند که قرار است سیلى بخورم تا صحنه 
طبیعى تر باشد. مرحوم گرجستانى اما آمد و گفت که به من سفارش کرده اند که نگویم و سیلى بزنم، 
ولى نتوانستم، به هر حال قرار است بزنم و ببخشــید. من هم گفتم استاد، این چه حرفى است؟ 
شما اختیار دارید. بزنید و محکم هم بزنید. ایشان سر آن صحنه سیلى را به من زد و بعدش آنقدر 
عذرخواهى کردند که خودم شرمنده شدم. من جز خوبى و محبت و مهربانى چیزى از ایشان ندیدم. 
او همچنین درباره بازخوردها و واکنش هاى مخاطبان نسبت به این سریال، بیان کرد که واکنش ها 
در کوچه و خیابان نشان مى داد که مردم ارتباط خوبى با سریال برقرار کرده اند. قصه سریال براى 
مردم باورپذیر و شخصیت ها هم آشنا بودند. کاراکترها به تیپ شباهت نداشتند و شبیه مردم کوچه 
و بازار بودند. شاهد احمدلو هم به عنوان کارگردان، بازیگر خوبى را دور هم جمع کرده و مهره ها را 

درست چیده بود. از سوى دیگر بازیگران هم به خوبى با هم هماهنگ شده بودند.
او یادآور شد: من نیز در این سریال نقش دایى جوان خانواده را بازى مى کردم که به تایلند رفته و 
جنس آورده بود و مى خواست قاچاقى بفروشد. تیپ جوان هایى که براى پول درآوردن به هر درى 
مى زنند و مى خواهند یک شبه پولدار شوند. البته او انسان بدى نیست و فقط براى پول درآوردن 
اشتباهاتى مى کند و براى خودش و اطرافیانش دردسر مى آفریند، اما ذاتًا انسان بدى نیست و 
حتى مهربان و خوش قلب هم هست. او چون مى خواهد خالف جهت آب شنا کند و بدون دردسر 

به همه چیز برسد خودش و دیگران را دچار مشکل مى کند.
صیادى همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا کمدى ژانر مورد عالقه او است، بیان کرد: همچنان 
کمدى را دوست دارم و ترجیح مى دهم در این ژانر فعالیت بیشترى داشته باشم. فکر مى کنم کمدى، 

نیاز امروز جامعه ماست و مردم از این نوع کارها استقبال بیشترى مى کنند.

«بنکسى»، هنرمند ناشناس انگلیسى با اثرى تازه که در 
آن مردم را به ماسک زدن تشویق کرده است به راه هاى 

زیرزمینى شهر لندن بازگشته است.
در ویدیویى که بنکســى در صفحه اینستاگرام خود 
منتشر کرد، شخصى که به نظر خود این هنرمند مرموز 
است در لباس نظافتچى مترو در حالى دیده مى شود 
که از مسافران مى خواهد از او دور شوند. در این میان 
نام هنرمند نیز روى درب محل اســتقرار راننده قطار 

نقش بسته است.
این اثر که عنوانش به طور کنایه آمیز «اگر ماســک 
نزنید-نمى گیرید» اســت تعدادى موش گسترش 
دهنده بیمارى همه گیر و چندین موش با ماســک را 

نشان مى دهد. در این تصویر به نظر مى رسد یک موش 
صحرایى در حال عطســه کردن در قطار است. در پایان 
این ویدیو کلمات «مــن در قرنطینه ام» در دیوار کنارى 
ایستگاه مترو ظاهر مى شود و به دنبال آن عبارت «اما من 
دوباره بلند مى شوم» در هنگام بسته شدن درهاى قطار با 

ترانه اى از یک گروه راك انگلیسى نمایش داده مى شود.
اداره حمــل و نقل لندن درباره ایــن ویدیو گفت این اثر 
هنرى چند روز پیش در راستاى سیاست سختگیرانه ضد 
دیوارنگارى از مترو پاك شده است. آنها البته تأکید کردند 

این فرصت را به بنکسى مى دهند تا نسخه جدیدى از این 
پیام خود را در مکان مناسبى ارائه دهد.

بنکسى که اصالتاً اهل بریستول است در ابتداى فعالیتش 
اغلب موش ها و میمون ها را در ایســتگاه هاى مترو با 

اسپرى نقاشى مى کرد.

در ســال هاى اخیر ابوالفضل صفرى، تهیه کننده جوان 
تلویزیون به همراه احمد معظمــى در مقام کارگردان و 
مرتضى متولى در مقام مشاور تهیه و تولید، سه گانه اى 

را با موضوعات امنیتى براى تلویزیون تولید کرده اند.
آنها در اولین پروژه که «ســارق روح» نام داشت، سراغ 
فرقه هاى انحرافى رفتند. پس از مدتى شاهد تولید سریال 
«ترور خاموش» بودیم. در این سریال مافیاى موادمخدر 
به تصویر درآمد. حاال در ســومین همکارى، این گروه 
دست روى ماجراى داعش گذاشــته اند و «خانه امن» 
با محوریت جاسوسى و امنیتى، ســوژه داغ خاورمیانه را 

هدف گرفته است. 
«خانه امن» جزو آثار پرلوکیشــن تلویزیون محســوب 

مى شود و بیش از 50 بازیگر جلوى دوربین رفته اند.
حمیدرضا پــگاه که یکــى از بازیگران ایــن مجموعه 
تلویزیونى است درباره سریال «خانه امن» توضیح داد: 
من شبیه این نقش را بازى کرده بودم، اما در «خانه امن» 
روابط خانوادگى این مأمور امنیتى کــه نقش آن را ایفا 
مى کنم پررنگ تر است و با ماجراى داعش مواجه مى شود. 

این بازیگر درباره آخریــن کار خود ادامــه داد: آخرین 
کارم سریال «هست و نیســت» آقاى سهیلى زاده بود، 
پیشنهاداتى داشــتم، اما جذاب نبودند. چند بار قرار بود با 
آقاى معظمى همکارى داشته باشم، اما شرایط مهیا نشد 

و اولین همکارى ما در خانه امن شکل گرفت.
پگاه درباره ساخت آثارى با موضوعات امنیتى اظهار کرد: 
کار هاى امنیتى جذابیت و پیچیدگى خاص خود را دارند. 
البته به دلیل محدودیت هــا نمى توانیم در بخش هایى 
ورود کنیم و به همین علت این آثار کمتر ساخته مى شود.

امین زندگانى دیگر بازیگر سریال «خانه امن» هم درباره 
حضورش در این مجموعه گفت: دى ماه 98 من به پروژه 
ملحق شدم و فیلمنامه را مطالعه کردم. البته من سال ها 
براى چنین نقشى پیشنهاد داشتم، اما هیچ وقت فیلمنامه 
من را جذب نمى کرد. نویسنده این سریال متبحر است و 
در این زمینه کارنامه درخشانى دارد و سریال هاى قبلى 
او نیز با استقبال مخاطبان همراه شده است. براى همین 

حضور در این پروژه را پذیرفتم.
بازیگر ســریال «پناه آخر» درباره نقش خود در سریال 
«خانه امن» اظهار کرد: فقط مى توانم در این حد بگویم که 
نقش یک مأمور امنیتى را بازى مى کنم که وارد یکسرى 
مسائل خاص مى شود. زندگانى درباره استقبال مخاطبان 
از سریال هاى امنیتى توضیح داد: کار هاى پلیسى و امنیتى 
در تمام دنیا همیشه مخاطب داشته و جذاب بوده اند البته 
محدودیت هایى براى ساخت این آثار وجود دارد؛ چرا که 
نگاه ها، نگاه هاى خاص و متفاوتى است. بعضى اوقات 
این محدودیت ها کار را براى ســازنده ســخت مى کند. 
همچنین برخى از ارگان هــاى نظامى و انتظامى تمایل 
ندارند قهرمــان پرورى در آنها اتفــاق بیافتد که یکى از 
ویژگى هاى این ژانر کارى اســت و خیلى دوست دارند 
حقیقت قصه مأموران امنیتى حفظ شود. درصورتى که اگر 
به یک زبان مشترك برسیم، بعضى اوقات این قهرمان 

بازى ها براى دراماتیک کردن یک اثر نیاز است.

تازه ترین خبرها از فیلم جدید اصغر فرهادى

بهرام افشارى، بازیگر جوان سینما، تلویزیون و تئاتر با 
انتشار عکسى از خود با ماسک، صفحه اینستاگرامش 
را به روزرسانى کرد. افشارى در 6 خرداد سال 1366 
در همدان متولد شد؛ او تاکنون ازدواج نکرده و مجرد 
است. از ســال 1382 کار تئاتر را در سطح آماتور در 
همدان آغازکرد و به گفته خــود بازیگرى در تئاتر را 
بخاطر دور شــدن از روزمرگى انتخاب کرد. اما کم 
کم به این حرفه عالقه مند شــد و در ســال 1388 
بزرگ تریــن تصمیم زندگى خــود یعنى هجرت از 
همدان به تهران و شرکت در کالس هاى بازیگرى 

حمید سمندریان را گرفت.
با این مهاجرت و تغییر رویه توانست خود را به سطح 
حرفه اى بازیگرى نزدیک کرده و فعالیت خود را در 
زمینه تئاتر بیشتر کند. قسمت اعظم فعالیت هنرى او 
در تئاتراست. به طورى که در طى چند سال اخیر اکثراً 

در جشنواره تئاتر فجر حضور پر رنگى داشته است.
بهرام افشارى حدود 2 متر (198 سانتیمتر ) قد دارد و 
از این رو در ابتداى ورود به عرصه بازیگرى به دلیل 
قد بلند خــود دچار عدم اعتماد به نفس شــده بود و 
بخاطر همین حالت بازدارندگى از ســوى خودش 

برایش ایجاد شده بود.
از طرفى اطرافیان و اهل ســینما و تئاتر همیشه این 

مشــکل بلندى قد او را مانعى براى پیشــرفت وى 
مى دیدند و روى این موضوع تأکید داشتند. اما جالب 
است بدانید که برخى از کارگردان ها از جمله منوچهر 
هادى که در ابتدا نظر مثبتى بر فعالیت بهرام افشارى 
در سینما را نداشتند بعد ها از وى در آثار خود در سینما 

استفاده کردند.

تیپ کرونایى بهرام افشارى در ماشین الکچرى 

میترا ابراهیمى که خبر ازدواجش با پیمان قاســم 
خانى همسر ســابق بهاره رهنما در فضاى مجازى 
منتشر شده بود، نسبت به این خبر واکنش نشان داد 
و مطلبى بلند را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. 

در بخشى از این مطلب آمده:
«با تمام اعضاى خانواده ام در گیر ویروس کشنده 
کرونا بودیم که خبر پخش شد.  سیل تماس از سوى 
کســانى که در یک ماه قرنطینه ما حالى نپرسیده 
بودند و حاال صاحب نظر بودند.کامنت ها که "راسته 

واقعًا؟" 
بیاییم بازیچه خبرى که عمداً پخش شده نباشیم و 
هرچى به ذهنمان رســید ننویسیم و بدون شناخت 
با آبروى کســى بازى نکنیم. ما مردمى که زندگى 
خصوصى ترى داریم نباید گول این رســانه هاى 

دروغگو را که معلوم نیست به چه قیمتى خودشون 
رو مى فروشند، بخوریم.

ما مردم بیچاره اى هستیم در این شرایط اما بیچاره 
بودن را دوست داریم اگر به خبر ازدواج یک هنرمند 
 در  این رکود اقتصادى و خطر مرگ هر کداممان این 
همه واکنش نشــون بدیم. اصًال کرده یا نکرده چه 

تأثیرى در زندگى ما داره؟
و اما جواب ســئوال متأســفانه مهم: خیر! فعًال که 
صفحه دوم شناسنامه من سفیده. اون عکس ها هم 
که زحمت کشــیدن پخش کردن هم عکس هاى 
اکران مســتند کامى بود، فیلمى که به کمک تهیه 
کننده اى به غایت انســان و عزیز به ثمر رسید. من 
قول مى دم هروقت تصمیم به ازدواج گرفتم از همه 

دوستان نگران اجازه بگیرم.»

میترا ابراهیمى: من با پیمان قاسم خانى
 ازدواج نکرده ام!

یوسف صیادى:

گرجستانى 
دلش نمى آمد 
به من سیلى بزند

یوسف صیادى که این روزها سریال مشترك او و زنده یا
روایت خاطره اى از این هنرمند فقید، از تجربیات خود د
صیادى به بهانه پخش دوباره سریال «سه دنگ سه
برنامه پخش شبکه آى فیلم قرار گرفته است،
و از سکانسى یاد کرد که قرار بود از این هنر
او در سخنانىاظهار کرد: وقتىشــنیدم
همکارى در «سه دونگ سه دونگ» افت
بگو و مگویى یک سیلى به گوش من م
طبیعى تر باشد. مرحوم گرجستانى اما آم
ولى نتوانستم، به هر حال قرار است بز
اختیار دارید. بزنید و محکم همب شما
عذرخواهى کردند که خودم شرمنده ش
اوهمچنین درباره بازخوردها و واکنش
در کوچه و خیابان نشان مى داد که مر
مردم باورپذیر و شخصیت ها هم آشنا
و بازار بودند. شاهد احمدلو هم به عنو
بود. از سوىدیگر بازیگ درست چیده
او یادآور شد: من نیز در این سریال نق
جنسآورده بود و مى خواست قاچاقى
مى زنند و مى خواهند یک شبه پولدا
اشتباهاتى مى کند و براى خودشو
حتى مهربان و خوش قلب هم هست
به همه چیز برسد خودش و دیگران را دچا
صیادى همچنیندر پاسخبه این پرسش
کمدى را دوست دارم وترجیح مى دهم
نیاز امروز جامعه ماست و مردم از این

گرجس
دلش نم
به من سی

گفتگو با مأموران امنیتى سریال معمایى تلویزیون

«خانه امن» از چه حرف مى زند؟

پس از رضا بهرام، آصف آریا و ســهراب پاکزاد، به 
تازگى یاســین ترکى و احســان خواجه امیرى نیز 

مبتال به کرونا شــده اند تا شــمار خوانندگان جوان 
مبتال به کرونا در ایران به پنج نفر برسد. در این میان 

محمدرضا اعرابى، خواننده جوان اصفهانى هم اوایل 
ماه جارى در اثر ابتال به همین بیمارى درگذشت.

اما یاســین ترکى این روزها در 
قرنطینــه قــرار دارد و جزئیات 
دقیقى از میزان پیشــرفت این 
ویروس در بــدن او وجود ندارد 
اما او درمان دارویى را هم دنبال 
مى کند. این خواننده، آهنگساز و 
ترانه سراى جوان موسیقى پاپ 
پــس از اعالم جــواب آزمایش 
«کوویــد -19» تحت درمان 

قرار گرفته است.
گفتنى است، از میان اهالى سینما 
نیز چهره هایى نظیر بهاره رهنما، 
لیال بلــوکات، کیانوش گرامى، 
پیمان قاســم خانى، منوچهر هادى و یکتا ناصر به 

بیمارى کرونا مبتال شده اند.

5 خواننده جوان ایرانى به کرونا مبتال شدند

على رهبرى و آرین بهــارى، خوانندگان گروه پازل 
اولین حضور ســینمایى خود را به عنوان بازیگر در 
«ُگل به خودى» تجربه مى کنند. فیلمبردارى «ُگل 
به خودى» به کارگردانى احمد تجرى و تهیه کنندگى 

على قائم مقامى در تهران ادامه دارد.
این فیلم در ژانر کودك و نوجوان ساخته مى شود و 
گروه پازل عالوه بر حضور على رهبرى و آرین بهارى 
به عنوان بازیگران فیلم، ساخت موسیقى متن را نیز بر 
عهده دارند. همچنین یکى از قطعات جدید این گروه 

در «ُگل به خودى» رونمایى مى شود.

فیلمنامه این اثر نوشته مشترك احمد تجرى و الله 
قهرمانى است و فضایى عروســکى موزیکال دارد. 
داســتان «ُگل به خودى» قصه آمــال و آرزو هاى 
تعدادى کودك است که در پرورشگاه زندگى مى کنند 
و به کمک چند عروسک وارد ماجرا هایى فانتزى و 

جذاب مى شوند.
فیلمبردارى «ُگل به خودى» به نیمه رسیده و تاکنون 
شــقایق فراهانى، شادى عزیزى، ســتاره حسینى، 
مهســا ایرانیان و غزاله اکرمى جلوى دوربین على 

رنجبر رفته اند.

خوانندگان پازل بند بازیگر «گل به خودى» شدند

«بنکسى» هم طرفدار ماسک زدن است

گیتى معینى، بازیگر سریال هاى طنز سیما از ایفاى نقش 
در فیلم تازه نرگس آبیار خبر داد. معینى درباره عالقه اش 
به نقش هاى متنوع عنوان کرد: همیشــه دوســت دارم 
نقش هاى متفاوت را بازى کنم ولــى نمى دانم چرا مرا 

به عنوان یــک زن جیغ جیغو شــناخته اند و فقط چنین 
نقش هایى را پیشنهاد مى دهند! من از پس همه نوع نقش 
برمى آیم و توانایى اش را دارم. با بازى در ژانر طنز مشکلى 
ندارم اما نه اینکه بخواهم فقط جیغ بکشــم. خودم هم 
حالم بد مى شود. نمى دانم چرا بعضى از کارگردانان چنین 

چیزى را از من مى خواهند.
وى که پیش از ایــن در رادیو حضور فعال ترى داشــت 
درباره فعالیــت کمترش در تلویزیون گفت: بخشــى از 
کارم را در رادیــو متمرکــز کــرده ام. از ســوى دیگر، 
دستمزدها پایین اســت و برخى از تهیه کننده ها همین 
را هــم نمى دهند و پــول ما را 
مى خورند. دستمزدهاى نجومى 
براى تازه از راه رسیده هاست که 
چشم هاى رنگى دارند. به ما که 
دیگر پیر و از کار افتاده هستیم 
دســتمزدهایى در حد دهه 60 
پیشنهاد مى دهند و تازه، همان 
را هم پرداخــت نمى کنند. البته 
خوشبختانه ســه ماه است که 
سر فیلم ســینمایى نرگس آبیار 

هستم.
بازیگر «خانه به دوش» با اشاره 
به اینکــه در ســال هاى اخیر 
نقش ها بیشتر براى جوانان نوشته مى شود، گفت: همیشه 
نقش هاى اول و تأثیرگذار را براى جوانان مى نویســند و 
امثال من، مى شویم مادر و مادربزرگ آنها و در حاشیه قرار 
مى گیریم، خوشبختانه در کار خانم آبیار یک نقش اصلى 

دارم که نمى توانم جزئیات چندانى از آن را توضیح دهم.

گیتى معینى:

نمى دانم چرا مرا به عنوان یک زن جیغ جیغو 
شناخته اند!

  محمدامین شکارى / خبرگزارى صبا |

  الهام قبادى / باشگاه خبرنگاران جوان |

  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر |

  فاطمه خلیلى / خبرگزارى ایسنا |
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فقدان مدارك
دو فقره وکالت قطعى فروش ، سند کمپانى و برگ سبز خودرو سوارى 
پژو مدل RD مدل 1381 به شماره موتور 22328105357 و شماره 
شاسى 81705061 به شــماره پالك 22 – 339 ى 55 متعلق به 
حمیدرضا پیرهادى به شماره ملى 0042983444 فرزند على مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تیم هاى ســپاهان اصفهان و تراکتور تبریز روز 
جمعه حســاس ترین دیدار هفته بیست  و پنجم 

لیگ برتر را برگزار مى کنند.
هفته بیست  و پنجم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، 
جام خلیج فارس، فردا جمعه 27 تیر ماه با برگزارى 
شش دیدار ادامه مى یابد که در یکى از این بازى ها 
سپاهان اصفهان در ورزشگاه یادگار امام(ره) به 

مصاف تیم تراکتور تبریز خواهد رفت.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در حساس ترین بازى 
هفته بیست وپنجم، به مصاف تیم چهارم جدول 
رفته و مهمان تیم تراکتور تبریز اســت. دیدارى 
حساس و سرنوشت ســاز که نتیجه آن مى تواند 
معادالت قهرمانى پرسپولیس را پیش انداخته و 
جنگ مدعیان کسب سهمیه را به اوج خود برساند.
سپاهان هفته گذشته مقابل پارس جنوبى براى 
ســومین بازى متوالى تن به تســاوى داده و 42 
امتیازى شد و با استفاده از تفاضل گل بهتر نسبت 
به شــهرخودرو در رده دوم جــدول جاى گرفته 
است. زردپوشــان اصفهانى در صورت به دست 
آوردن 3 امتیاز دیدار مقابل تراکتور با توجه به نتایج 
بازى هاى پرســپولیس-فوالد و پارس جنوبى-

شــهرخودرو مى توانند فاصله مناســبى با سایر 
مدعیان ایجاد کنند و خیالشان از کسب سهمیه 

آسیایى تا حدودى راحت شود.
در آن سو سرخپوشان تبریز نیز که هفته گذشته 
مقابل استقالل تن به تســاوى داد، 41 امتیازى 
است و قصد دارند با شکست دادن سپاهان به رده 

دوم جدول برسند.
تقابل ســپاهان و تراکتور را مى توان گل سرسبد 
بازى هاى هفته بیســت وپنجم دانست. دیدارى 
که نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزار کننده، براى 
سایر مدعیان از جمله شهرخودرو، فوالد و حتى 

استقالل نیز حائز اهمیت است.
فاصله یک امتیازى تراکتور و ســپاهان و رقابت 
نزدیک تیم هــاى دوم تا هفتم جــدول در کنار 
بازى هاى باقیمانده آنها تا پایان نیم فصل این بازى 

را به اوج حساسیت رسانده است.
سپاهان در چند هفته گذشته شرایط خوبى نداشته 
و با افت نسبى مواجه شده است؛ این تیم که پیش 
از شیوع کرونا و تعطیلى لیگ، فاصله 10 امتیازى 
با پرسپولیس داشت، با شروع مجدد لیگ تنها یک 
پیروزى به دست آورده و دو تساوى پیاپى فاصله 
امتیازى زردپوشان را با صدر جدول به 14 امتیاز 

رساند تا شانس قهرمانى سپاهان در شش هفته 
مانده به پایان رقابت ها عمًال از بین رفته و براى 

کسب نایب قهرمانى و سهمیه آسیایى بجنگد.
ســپاهان در شــرایطى راهى تبریز مى شود که 
در فــاز هجومى با مشــکل روبه رو اســت، تیم 
قلعه نویى فوتبال هجومى را به نمایش مى گذارد 
و موقعیت هاى پرشــمارى را خلــق مى کند اما 
عمده مشکل این تیم در فاز هجومى کاهش نرخ 
بهره ورى و افت فاحش مهاجمان است که موجب 
شده تا سپاهان ســخت گل بزند و فرصت هاى 

گلزنى را یکى پس از دیگرى از دست بدهد.

از طرف دیگر اشتباهات عجیب و غریب مدافعان 
سپاهان باعث شده تا دروازه این تیم به راحتى باز 
شــده و تیم قلعه نویى در جمع آورى امتیازات به 

مشکل بر بخورد.
در آن ســو تراکتور تیم پر مهره اى اســت که از 
بازیکنان بــزرگ و بــا کیفیت بســیارى بهره 
مى برد، حضور ســتاره هاى بزرگى مانند دژآگه، 
شجاعى، اسدى و انصارى تراکتور را تبدیل به تیم 
پرستاره اى به ویژه در خط میانى کرده و مى توانند 

هر تیمى را آزار دهند.
ســرخ هاى تبریز بعد از پیــروزى مقابل صنعت  

نفت آبادان، هفته گذشته مقابل استقالل تن به 
تساوى داده و بازیکنان این تیم انگیزه زیادى براى 

پیروزى در این دیدار دارند.
تراکتور در بخش هجومى از مهره هاى با کیفیتى 
بهره مى برد، اما نقطه ضعف اصلى این تیم را باید 
در همین فاز هجومى جستجو کرد. قرمزپوشان 
تبریز مثل سپاهان على رغم خلق موقعیت هاى 
بســیار، ســخت گل زده و از کمبود یک مهاجم 
چهارچوب شــناس در پیــکان خــط حمله رنج 

مى برند.
آمــار 27 گل زده در 25 بــازى قبلــى به خوبى 
نشــان دهنده مشــکل تراکتور در گلزنى بوده و 
همین امر مى تواند شرایط را به نفع سپاهان تغییر 
دهد. از طرف دیگر شاگردان الهامى در فاز دفاعى 
نیز با مشکل روبه رو هستند، تراکتورى ها اگر چه با 
دریافت 20 گل عملکرد قابل قبولى در فاز دفاعى 
دارند، اما زمانى که تحت فشــار قرار مى گیرند، 
تمرکز خود را از دست داده و دست به اشتباهات 
مرگبارى مى زنند که موجب فروپاشى تیمى آنها 
مى شود. نقطه ضعفى که مى تواند فرصت مناسبى 
براى قلعه نویى و تیمش به شمار آمده و بازگشت 

قدرتمندى به لیگ داشته باشند.
بــازى ســپاهان و تراکتور را مى تــوان بازى 
لحظه ها دانســت؛ هر دو تیم از پرمهره ترین 
تیم هاى حاضر در لیگ بــوده و در هر دو فاز 
هجومى و دفاعى عملکردى نزدیک به هم را 

به ثبت رسانده اند.
حضور ســتاره هاى بزرگ در دو تیم و حساسیت 
باالى بازى، موجب مى شود تا سرنوشت بازى به 
تک لحظه ها گره بخورد و هر تیمى که بتواند از 
فرصت هاى به وجود آمده بهره بیشترى بگیرد، 

مى تواند پیروز این دیدار باشد.

سپاهان و تراکتور فردا به مصاف هم مى روند

در انتظار جدال نفسگیر در تبریز

هافبک ســپاهان مى گوید آماده بازى کردن اســت و هر زمان 
قلعه نویى صالح بداند براى موفقیت تیمش تالش خواهد کرد.

علیرضا نقى زاده در گفتگویى درباره شــرایط سپاهان بیان کرد: 
شرایط بدى نداریم. تمریناتمان را دنبال مى کنیم و آماده مسابقه 
بعدى مى شویم. البته همه ما از بدشانسى تیم مان ناراحتیم و واقعًا 

ذهنمان درگیر شده که چرا اینقدر موقعیت هدر مى دهیم.

وى ادامه داد: در بازى با پارس جنوبى همه شــاهد بودند که تیم 
سرتر میدان بودیم و باید چند گل به حریف مى زدیم اما متأسفانه 
بدشانس بودیم و یک توپ هم به شکلى که باور نمى کردیم وارد 
دروازه مان شد. حقمان در بســیارى از بازى ها 3 امتیاز بوده اما با 

بدشانسى مساوى کردیم و نمى دانم چه باید بگویم.
هافبک سپاهان که از مصدومیت گذر کرده درباره شرایط بدنى اش 
گفت: شرایط خوبى دارم. تعطیالت کرونایى فوتبال زمان مناسبى 
در اختیارم قرار داد تا به سمت بهبودى بروم و االن وضعیتم خوب 
است. جا دارد از کادر پزشکى ســپاهان و دکتر مجید صادقى که 
خیلى براى سالمتى ام زحمت کشیدند، تشکر کنم. همچنین بیاض 
پورممى، مربى بدنساز تیم هم خیلى زحمت کشید تا به شرایط ایده 

آل گذشته برگردم.
نقى زاده درباره حضورش در ترکیب سپاهان تأکید کرد: من آماده 
بازى کردن هستم و هر زمان قلعه نویى صالح بداند آماده ام تا به 
ترکیب برگردم. بسیار دوست دارم به تیمم کمک کنم و مهره اى 
مثمرثمرباشــم و امیدوارم هرزمان بازى کردم بهترین بازى ام را 
انجام دهم و جواب اعتماد کادرفنى را بدهم. وى در پایان درباره 
آینده سپاهان افزود: ما با بدشانسى از کورس قهرمانى لیگ برتر 
عقب افتادیم. در ادامه مسابقات هم اما تالشمان را خواهیم کرد تا 
بهترین اتفاقات را رقم بزنیم. همچنین در حذفى و آسیا نیز براى 
موفقیت تالش مى کنیم تا بتوانیم هواداران خوبمان را خوشحال 

کنیم.

علیرضا نقى زاده: 

نمى دانم چه باید بگویم
 
 
 

 

 
 

 سپاهان بازى خوبى برابر پارس جنوبى جم انجام داد اما نهایتًا با نتیجه مساوى یک-
یک متوقف شــد. به این ترتیب اختالف امتیاز سپاهان با 

پرسپولیس صدرنشین به 14 امتیاز افزایش پیدا کرد. این 
اختالف در فاصله شش هفته به پایان رقابت هاى لیگ 
بسیار زیاد است؛ با وجود این، امیر قلعه نویى در نشست 
خبرى بعد از بازى گفته: «رقابت براى قهرمانى هنوز 
تمام نشده است.» 100 درصد روحیه رقابت تا آخرین 

لحظه را ستایش مى کنیم، اما در عمل رقابت 
قهرمانى مدت هاست تمام شده؛ حتى 

هفته ها قبــل از گل خالقى فر به 
نیازمند. این رقابــت زمانى به 
پایان رسید که سپاهان حاضر 
نشد برابر پرسپولیس به میدان 
بیاید. آن زمــان فاصله فقط 
5 امتیاز بود و پرســپولیس 
زخم خورده از دو ناکامى 
پیاپى آسیایى در اصفهان 
حاضر شد. سپاهان اما 
حضور در «تونل» را 
برگزید و به همین 
راحتى فصل تمام 

شد.

مدتهاست تمام شده بزرگوار

طبق اخبار برخى رسانه ها شایعاتى به گوش مى رسد مبنى بر اینکه فردى از سوى یک 
مربى سرشناس در تماس با احسان حاج صفى از او درخواست کرده براى فصل آینده 
برنامه ریزى نکند، زیرا این احتمال وجود دارد تا به استقالل برود. ماجراى عجیب ترى 
هم رقم خورده است. شایعه شده بعد از دیدار استقالل و تراکتور، احسان حاج صفى در 
هتل محل اقامت تیمش با هروویه میلیچ، مدافع استقالل دیدار کرده است. این دو در 
باشگاه پاناتینایکوس یونان همبازى بودند و طبیعى است که رابطه صمیمانه اى داشته 
باشند. گویا در این مالقات، حاج صفى به میلیچ گفته از سوى یک مربى، پیامى دریافت 
کرده که فصل آینده به استقالل بیاید و از این رو، در لیگ بعدى در تراکتور نمى ماند. 
باید دید این اتفاق چطور رخ مى دهد و آیا اصًال قرار بر تغییر باشگاه توسط حاج صفى در 

لیگ بیستم هست یا نه.

حاج صفى در راه استقالل؟

محمد کریمى که در لیگ هجدهم به سپاهان پیوست، ســه فصل دیگر در این تیم 
ماندنى شد.

محمد کریمى یکى از بازیکنان جوان و آینده دار تیم فوتبال خونه به خونه بود که با ناکام 
ماندن این تیم در صعود به لیگ برتر با اسکوچیچ، با نظر امیرقلعه نویى راه اصفهان را در 
پیش گرفت و در لیگ هجدهم با اعتماد این مربى یکى از پدیده هاى لیگ لقب گرفت.

کریمى در اولین فصل حضور در سپاهان موفق به ثبت هفت پاس گل شد، تا بهترین 
پاسور لیگ شود ولى در لیگ نوزدهم و با حضور امید نورافکن کمى زیر سایه این بازیکن 

قرار گرفت و کمتر فرصت حضور در بازى هاى سپاهان به او رسید.
با این حال این هافبک پس از شــروع دوباره رقابت هاى لیــگ برتر به ترکیب اصلى 
تیم رسیده و پنالتى زن اول تیم هم شده است؛ هر چند در آخرین مسابقه مقابل پارس 
جنوبى جم پنالتى اش را از دست داد تا در ادامه 3 امتیاز سپاهان با گل خالقى به یک امتیاز 
تبدیل شود، با نظر مدیران باشگاه قرارداد این بازیکن سه فصل دیگر با تیم تمدید شد.

کریمى 24 ساله فصل گذشته در 23 بازى براى سپاهان راهى میدان شد و نقش مهمى 
در عنوان نایب قهرمانى طالیى پوشان داشــت ولى در این فصل در شرایطى که پنج 
بازى تا انتهاى فصل باقى مانده، ده مرتبه در ترکیب سپاهان راهى میدان شده و دو بار 
هم گلزنى کرده که گل او مقابل شاهین بوشهر در اصفهان را مى توان یکى از زیباترین 

گل هاى فصل قلمداد کرد که از میانه زمین و با تیزهوشى این هافبک به ثمر رسید.
پیش از این قرارداد امید نورافکن نیز با سپاهان به مدت سه سال قطعى شده بود وحاال 
این تمدید قرارداد که پیش از پایان بازى هاى فصل انجام شد، نشان مى دهد طالیى 
پوشان اصفهانى عزمى جدى براى کسب موفقیت و به دست آوردن ششمین قهرمانى 

در لیگ بیستم دارند. 
در همین راســتا دیروز کریمى در دفتر نیکفر، سرپرست و رئیس هیئت مدیره باشگاه 

حاضر شد و قراردادش را به مدت سه فصل دیگر تمدید کرد.

نیکفر همچنان تمدید مى کند

تیم فوتبال ذوب آهــن در هفته بیســت  و پنجم 
رقابت هاى لیگ برتر میزبان تیم ماشین ســازى 

تبریز است.
طبق برنامه اعالمى هفته بیست  و پنجم از فصل 
نوزدهم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال، جام خلیج 
فارس، قرار بود امشــب پنج شــنبه 26 تیرماه با 
برگزارى دو دیدار آغاز شــود اما مسابقه تیم هاى 
پرسپولیس و فوالد طبق اعالم جدید سازمان لیگ 
با تأخیر 48 ساعته و روز شنبه برگزار خواهد شد و 
بدین ترتیب بازى هاى این هفته با مصاف تیم هاى 
ذوب آهن اصفهان و ماشین سازى تبریز در ورزشگاه 

فوالدشهر استارت خواهد خورد.
تیم فوتبال ذوب آهن در شــش هفتــه مانده به 
پایــان رقابت هاى لیگ نوزدهــم، باید به مصاف 
تیم ماشین سازى تبریز برود، دیدارى حساس و 6 
امتیازى که با توجه به نتایج ذوب آهن و ماشین سازى 
در هفته هاى گذشــته و فاصله یک امتیازى آنها، 
کسب پیروزى در آن براى هر دو از اهمیت باالیى 
برخوردار بوده و مى تواند جایــگاه آنها را در جدول 

رده بندى تغییر دهد.
سبزپوشــان اصفهانى در شــرایطى آماده مصاف 
با ماشین سازى مى شــوند که هفته گذشته مقابل 
شاهین  شهردارى  بوشهر برد پرگل و ارزشمندى 
به دست آورده و به دنبال کسب دومین برد پیاپى 
هســتند. شــاگردان بوناچیچ در طول هفته هاى 
گذشته شش برد، هفت تســاوى و 11 شکست را 
به دســت آورده و با 25 امتیاز در رده دهم جدول 

جاى دارند.
در آن سو ماشین سازى در طول نیم فصل دوم بردى 
نداشته و تنها دو تساوى و شش شکست را به دست 
آورده و مقابل ذوب آهن دنبال تغییر این روند است. 

ماشین سازى در حالى به اصفهان سفر مى کند که 
هفته گذشته مقابل پرسپولیس پنجمین شکست 
پیاپى را تجربه و مهاجرانى سرمربى این تیم پس 
از دو هفته حضور بر نیمکت ماشین ســازان تبریز، 
از سمت خود اســتعفا کرد تا شرایط ماشین سازى 

بحرانى تر از قبل شود.
بوناچیچ در دومین حضور رسمى اش روى نیکمت 
ذوب آهن ریسک بزرگى کرده و تغییرات عمده اى در 
ترکیب این تیم اعمال کرد که مهمترین آن استفاده 
از معراج اسماعیلى به جاى مهدى خلیل در درون 
دروازه بــود، تغییراتى که در نهایــت جواب داده و 
سبزپوشان اصفهانى با دست پر از بوشهر بازگشتند. 
اما تغییرات بوناچیچ محــدود به ترکیب ذوب آهن 

نبوده و ســرمربى کروات این تیم با تغییر تاکتیک 
به موقع روى کیفیت بازى تیمش نیز تأثیر گذاشت.

سبزپوشــان اصفهانى که از ابتــداى فصل بازى 
مالکانه را به نمایش مى گذاشــتند، مقابل شاهین 
بوشــهر رو به ارائه بــازى واکنش گرایانه آورده و 
مالکیت توپ و میدان را به حریف سپردند و از نقاط 

ضعف تیم مقابل به بهترین نحو بهره گرفتند.
شاگردان بوناچیچ با تغییر تاکتیک به موقع، نه تنها 
توانستند بازى با کیفیتى را به نمایش گذاشته و از 
منطقه خطر دور شوند، بلکه عنوان بهترین تیم هفته 
را از آن خود کردند تا امیدوارى ها به بهبود شرایط 

ذوب آهن بیشتر از قبل شود.
موفقیت تغییرات بوناچیــچ این احتمال را به وجود 

مى آورد که این هفته هم تیمش را با همان تاکتیک 
بازى با شــاهین به میدان بفرستند و به جاى بازى 
مالکانه، رو به بازى واکنش گرایانه بیاورد؛ تاکتیکى 
که با توجه به قدرت ذوب آهن در بازیکنان کنارى 
و حضور بازیکنــان پا به توپ و پرســرعتى مثل 
اسماعیلى فر، پهلوان، مهدى پور در میانه میدان و 
ایوان مارکوویچ در پیکان خط حمله این تیم انتخاب 

درستى به نظر مى رسد.
سپزپوشان اصفهانى در فصل جارى با وجود نتایج 
ضعیفشــان در فاز هجومى عملکرد قابل قبولى 
داشته اند، از طرف دیگر عملکرد ایوان مارکوویچ در 
چند هفته گذشته و به ثمر رساندن چهارگل در سه 
بازى، شرایط سبزپوشان اصفهانى را در فاز هجومى 

بهبود بخشیده است.
خبر خوب دیگــر براى بوناچیچ بازگشــت دارکو 
بیدوف، مهاجم صربستانى ذوب آهن است، بیدوف 
که به دلیل شیوع کرونا به کشورش بازگشته بود، 
روز شنبه وارد ایران و در تمرینات ذوب آهن حاضر 
شد. بازگشت یکى از مؤثرترین بازیکنان ذوب آهن 
در نیم فصل دوم، خبر خوبى براى بوناچیچ به شمار 
آمده و مى تواند دست این مربى را در فاز هجومى 

باز کند.
در آن سو، ماشین سازى تیمى است که اگرچه فصل 
را خوب آغاز کرده بود اما در ادامه روند نزولى داشته 
و نتایج ضعیفى را به دست آورده است. ماشین سازان 
تبریز در فصل جارى شرایط مشابهى با ذوب آهن 
پشت ســر گذاشــته و نیمکت این تیم با تغییرات 

عجیب و غریبى روبه رو بوده است. 
ماشین سازان تبریز فصل را با خطیبى آغاز کردند 
اما این مربــى در نیم فصل جاى خــود را به احد 
شیخ الرى داد، هرچند وى نیز چندان روى نیمکت 
ماشین سازى دوام نیاورد و مهاجرانى جانشین او شد. 
نکته عجیب تر آنکه مهاجرانى پس از شکست مقابل 
پرسپولیس از سمت خود اســتعفا کرد تا در آستانه 
دیدار با ذوب آهن، شرایط ماشین سازى بحرانى تر 

از قبل شود.
تقابل ذوب آهن و ماشین سازى براى هر دو تیم از 
حساسیت باالیى برخوردار است. ذوبى ها قصد دارند 
با شکست دادن ماشین سازى و کسب امتیاز کامل، 
عالوه بر بهبود جایگاه خود، روند ناکامى هایشان 
را به دست فراموشى ســپرده و به لیگ بازگردند. 
ماشین سازان تبریز نیز به دنبال پایان بخشیدن به 
ناکامى هاى اخیرشان هستند و قصد دارند نخستین 

پیروزى شان را در نیم فصل دوم جشن بگیرند.

جدال سبزهاى ذوب آهن و ماشین سازى امشب در فوالدشهر

کدام سبز پررنگ تره؟



0606آگهىآگهى 3806 سال هفدهمپنج شنبه  26 تیر  ماه   1399

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت 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 به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شماره 0212 مورخ 99/02/13 هیأت : آقاى سمیع اله آکنده فرزند نعمت اله شماره 
شناسنامه 712 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 105,4 مترمربع شماره پالك 3233 فرعى 
از پالك 3 اصلى واقــع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالک رسمى على مینایى
2) رأى شماره 625 مورخ 99/03/31 هیأت : خانم الهه رحمن فرزند محمد شماره شناسنامه 
943 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 74,50 مترمربع شــماره پالك 3234 فرعى مفروز و 
مجزى شــده از 504 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى کیوان گلى بیدگلى
3) رأى شماره 650و651 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى محمدرضا گرم آبى فرزند اسمعیل 
شماره شناسنامه 45 و خانم زهرا ســالمى فرد بیدگلى فرزند رضا شماره شناسنامه 7357 
(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 75 مترمربع شماره پالك 3235 فرعى مفروز 
و مجزى شده از 489 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل . مالکین رسمى
4) رأى شــماره 635 مورخ 99/03/31 هیأت : خانم توران مجیدى بیدگلى فرزند آقاعلى 
شماره شناسنامه 187 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 151 مترمربع شماره پالك 3236 
فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى 

از مالکین رسمى عیسى اربابى و حسن مجیدى
5) رأى شماره 636 مورخ 99/03/31 هیأت : موقوفه مسجد صادقیه به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه به شناسه ملى 14003505268 با نمایندگى آقاى احمد رهنما آرانى نسبت به 
ششدانگ یکباب مسجد بمساحت 710 مترمربع شماره پالك 3237 فرعى مفروز و مجزى 
از 1 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخــش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . 

ابتیاعى از مالکین رسمى عباس ایمانى و مرتضى جندقیان
6) رأى شــماره 560و561 مورخ 99/03/24 هیأت: آقاى ســجاد یاهو فرزند ابوالفضل 
شــماره شناســنامه 0014376342 و خانم نرگس صادقیان ویدوجــى فرزند ابوالفضل 
شــماره شناســنامه 1250449685 (بالمناصفه) ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 160 
مترمربع شــماره پالك 1003 فرعى مفــروز و مجزى از 102 فرعــى از پالك 6 اصلى 
واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رســمى

 رحمت اله وفادار
7) رأى شــماره 559و562 مورخ 99/03/24 هیــأت: آقاى جواد رمضــان زاده بیدگلى 
فرزند ماشااهللا شماره شناسنامه 6330 و خانم صدیقه عقیقى بیدگلى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 144 (بالمناصفه) ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 188 مترمربع شماره پالك 
1004 فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى مشاعى حسین آباد بیدگل
8) رأى شماره 558 مورخ 99/03/24 هیأت: آقاى ابراهیم مبینى بیدگلى فرزند مانده على 
شماره شناسنامه 2371 ششدانگ قطعه زمین محصور با اعیان احداثى بمساحت 411,60 
مترمربع شــماره پالك 1005 فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از پالك 6 اصلى واقع 
در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى (محمد و 

رضا و مهدى) همگى کیهان
9) رأى شماره 557 مورخ 99/03/24 هیأت: خانم مریم رمضانى بیدگلى فرزند حسین على 
شماره شناسنامه 6190002218 ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 160 مترمربع شماره 
پالك 1006 فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى نصراله داعى
10) رأى شماره 640 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى حسین مســاح منفرد بیدگلى فرزند 
محمد شماره شناسنامه 279 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 111 مترمربع شماره پالك 20 
فرعى مفروز و مجزى شده از 1 فرعى از پالك 549 اصلى و شماره پالك 22 فرعى مفروز 
و مجزى شده از 971 فرعى از پالك 893 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى آقاى محمد حامدآبادى و خانم فاطمه منعمیان
11) رأى شــماره 620و621 مــورخ 99/03/29 هیــأت : آقاى محمد اصغــرى فرزند 
محمدحسین شماره شناسنامه 234 و خانم صدیقه گل پیرا فرزند حسن شماره شناسنامه 
105 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصل به آن بمساحت 242 مترمربع شماره 
پالك 7 فرعى از پالك 1142 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . مالک 

رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى محمد اصغرى
12) رأى شماره 637و638 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى حسین جعفرآقازاده آرانى فرزند 
عبدالکریم شماره شناسنامه 388 و خانم جمیله بشــیرى فرزند ناصر شماره شناسنامه 18 
(بالمناصفه) ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه بمساحت 107,50 مترمربع شماره پالك 
14 فرعى مفروز و مجزى شده از 8و9 فرعى و قســمتى از مشاعات از پالك 1290 اصلى 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . مالکین رسمى
13) رأى شــماره 553 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى امید دهنوى آرانى فرزند ابوالفضل 
شماره شناسنامه 1037 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 38 مترمربع شماره پالك 15 فرعى 
مفروز و مجزى شده از 6 فرعى و مشاعات تابعه از پالك 1675 اصلى واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى مجید حداد
14) رأى شــماره 628 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى محمد صفاجو فرزند احمد شــماره 
شناسنامه 94 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 398,27 مترمربع شماره پالك 2 فرعى مفروز 
و مجزى از 1 فرعى از پالك 2179 اصلى و شماره پالك 12 فرعى مفروز و مجزى از 1 إلى 
11 فرعى و مشاعات پالك 2182 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . 

مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى مهرداد آزادپور

15) رأى شــماره 551و552 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى سیف اله غالمرضازاده آرانى 
فرزند على شــماره شناســنامه 31 و خانم صدیقه ســرکارآرانى فرزند محمدتقى شماره 
شناسنامه 419 (بالمناصفه) ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 246 مترمربع شماره پالك 
114 فرعى مفروز و مجزى شــده از 4 فرعى از پالك 2257 اصلى واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل . مالکین رسمى
16) رأى شــماره 554 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى منصور خاکى آرانى فرزند سیف اله 
شماره شناسنامه 277 ششــدانگ یکباب انبارى بمساحت 199,50 مترمربع شماره پالك 
10000 فرعى مفروز و مجزى شده از 66 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
17) رأى شماره 564 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى رجب على فتاح پور آرانى فرزند ماشاءاله 
شماره شناسنامه 208 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالك 3434 
فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از 

مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
18) رأى شماره 629و630 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى مجید صفاجو فرزند محمد شماره 
شناسنامه 11829 و خانم ام البنین شبان قمصرى آرانى فرزند نصراله شماره شناسنامه 66 
(بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 180 مترمربع شماره پالك 3436 فرعى از 
پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک 

رسمى عباس بصره
19) رأى شــماره 631 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى محمد کدیشــى آرانى فرزند نوراله 
شماره شناسنامه 6190045936 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 136,75 مترمربع شماره 
پالك 3437 فرعى مفروز و مجزى شده از 26 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى نوراله کدیشى
20) رأى شماره 622 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى مجتبى میرزائى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 771 ششدانگ یکباب انبارى مشتمل بر دوباب اتاق بمساحت 325,50 مترمربع 
شماره پالك 3438 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى جواد سعیدى
21) رأى شماره 633 مورخ 99/03/31 هیأت : خانم طیبه معظمى بیدگلى فرزند على محمد 
شماره شناسنامه 189 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 190,80 مترمربع شماره پالك 3439 
فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از 

مالک رسمى جواد سعیدى
22) رأى شــماره 574و575 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى مهدى منصورى آرانى فرزند 
کریم شماره شناســنامه 10252 و خانم زهره دالوریان آرانى فرزند على شماره شناسنامه 
11801 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 127,15 مترمربع شماره پالك 2026 
فرعى مفروز و مجزى شده از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى مشاعى مزرعه آراندشت
23) رأى شــماره 573 مورخ 99/03/24 هیأت : خانم فهیمه شکارى آرانى فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 607 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 160 مترمربع شماره پالك 2027 
فرعى مفروز و مجزى شــده از 139 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 
3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رســمى آقاى على اکبر نادرى صفا و خانم 

اکرم سربند آرانى
24) رأى شماره 568 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى رمضانعلى مهرآبادى آرانى فرزند آقا 
شماره شناسنامه 221 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 375 مترمربع شماره پالك 2028 
فرعى مفروز و مجزى شده از 348 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى آقاى آقا مهرآبادى
25) رأى شماره 566 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى محمد قنائى آرانى فرزند جواد شماره 
شناسنامه 305 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 16,90 مترمربع شماره پالك 2029 
فرعى مفروز و مجزى شده از 287 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 3 
حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى آقاى حسن قنائى و فاطمه خانم تنهائى
26) رأى شــماره 623و624 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى امیر احسن زاده آرانى فرزند 
رمضانعلى شماره شناسنامه 6190035361 نســبت به چهار دانگ و خانم محدثه سادات 
ساجدین آرانى فرزند سیداصغر شماره شناسنامه 6190104703 نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 58,85 مترمربع شماره پالك 2036 فرعى مفروز و مجزى 
شده از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل 

. ابتیاعى از مالک رسمى محمدتقى باقالکار
27) رأى شــماره 632و634 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى ســجاد مشرقى آرانى فرزند 
على محمد شماره شناسنامه 846 و خانم محبوبه ناظرحضرتى آرانى فرزند مرتضى شماره 
شناســنامه 6190004253 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 76 مترمربع 
شماره پالك 2037 فرعى مفروز و مجزى شــده از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع 
در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى مزرعه آراندشت

28) رأى شماره 627 مورخ 99/03/31 هیأت : خانم نرگس آبادیان فرزند ابوالقاسم شماره 
شناسنامه 10189 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 277 مترمربع شماره پالك 2038 فرعى 
مفروز و مجزى شده از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى آقاى ابوالقاسم آبادیان و بانو ایران فخرى
29) رأى شــماره 641 مورخ 99/03/31 هیأت : آقاى یاســر قدیرزاده آرانى فرزند عباس 
شماره شناســنامه 6190003176 ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 84 مترمربع 
شماره پالك 2039 فرعى مفروز و مجزى شــده از 278 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع 

در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى عباس عظیمى
30) رأى شــماره 639 مورخ 99/03/31 هیأت : خانم فاطمه داروغه گى فرزند ابوالفضل 
شماره شناسنامه 6190063586 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 136,15 مترمربع شماره 
پالك 2040 فرعى مفروز و مجزى شده از 128و132 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در 
آراندشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل

31) رأى شــماره 569و570 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى ماشااله منصورى آرانى فرزند 
حسین شماره شناسنامه 295 و خانم فرزانه منصورى آرانى فرزند حسین شماره شناسنامه 
395 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب کارگاه موزائیک ســازى بمساحت 369,50 مترمربع 
شماره پالك 412 فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در وشــاد بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى وراث عطیه مقنى
32) رأى شماره 701 مورخ 99/04/04 هیأت : موقوفه على سلطانى به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه به شناسه ملى 14003505268 با نمایندگى آقاى احمد رهنما آرانى نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى بمساحت 3410,50 مترمربع شماره پالك 145 فرعى 
از پالك 2701 اصلى واقع در مزرعه مجدآبــاد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى 

از مالک رسمى على سلطانى
33) رأى شــماره 555و556 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى هادى حمیدپناه فرزند عباس 
شماره شناسنامه 278 و خانم فاطمه کاظم زاده راوندى فرزند عباس شماره شناسنامه 2170 
(بالمناصفه) ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 300 مترمربع شماره پالك 402 فرعى 
مفروز و مجزى شــده از 252و393 فرعى از پالك 2704 اصلى واقع در دستجرد و غیاثیه 
بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى هادى حمیدپناه

34) رأى شماره 565و567 مورخ 99/03/24 هیأت : آقاى محسن لقب دوست آرانى فرزند 
ماشااله شماره شناسنامه 11027 و خانم محدثه رضائیان آرانى فرزند احمد شماره شناسنامه 
359 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 159,50 مترمربع شماره پالك 6482 
فرعى مفروز و مجزى شده از 5627 از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسن غیاثیان آرانى
35) رأى شــماره 654 مورخ 99/03/31 هیــأت : آقاى علیرضا رمضانــى بیدگلى فرزند 
مصطفى شماره شناسنامه 8564 ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 142 مترمربع شماره 
پالك 3238 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل و شماره پالك 6488 فرعى 
مفروز و مجزى شده از 10 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 
3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ورثه سیدمحمود میرحسینى بیدگلى 

و مالکین مشاعى معین آباد بیدگل
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/04/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/26

م الف :  898586
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- عباس عباس زادگان/4/120

حصروراثت
انیسه رضائیان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 30058 به شرح دادخواست به کالسه 
9900594 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهدى رضائیان نجف آبادى بشناسنامه 130 در تاریخ 99/2/22 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. على رضائیان 
نجف آبادى ش ش 1080939563 ، 2. انیســه رضائیان نجف آبادى ش ش 30058 ، 
3. یاســر رضائیان نجف آبادى ش ش 3678 ، 4. مونس رضائیــان نجف آبادى ش ش 
1080124861 ، (فرزندان متوفى)، 5. صفیه کریمى نژاد ش ش 627 (همســر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

914823/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/188
 حصروراثت

عبداهللا کرباسى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1774 به شرح دادخواست به کالسه 
9900629 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین کرباسى نجف آبادى بشناسنامه 937 در تاریخ 99/3/24 اقامتگاه دائمى 
خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. نصرت رجائى 
نجف آبادى ش ش 881 (همسر متوفى ) ، 2. عبداهللا کرباسى نجف آبادى ش ش 1774 ، 
3. الهه کرباسى نجف آبادى ش ش 3881 ، 4. فاطمه کرباسى نجف آبادى ش ش 2351 
، 5. مجید کرباسى  ش ش 595 ، 6. علیرضا کرباسى نجف آبادى ش ش 1105 ، 7. حمید 
کرباسى نجف آبادى ش ش 101 (فرزندان متوفى)متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 913326/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/189
 حصروراثت

ابوالقاســم حقیقى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 23243 به شــرح دادخواست 
به کالســه 9900631 از ایــن دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شادروان طیبه آل حبیب  بشناســنامه 268 در تاریخ 99/3/11 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. 
ابوالقاســم  حقیقى نجف آبــادى ش ش 23243 ، 2. صدیقه حقیقــى نجف آبادى ش 
ش 23825 ، 3. عــزت خانم حقیقــى نجــف آبــادى ش ش 1486 ، 4. مهناز حقیقى 
نجف آبادى ش ش 693 ، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
آگهى ظرف یــک ماه به شــورا تقدیــم دارد واالگواهى صادرخواهد شــد. 914149/

م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/4/190
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000101 تاریخ آگهى: 1399/04/23 شماره پرونده: 
139804002121000573 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9805499- ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 1299/4 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان (آپارتمان قطعه دوم تفکیکى) 
به مساحت 100/20 مترمربع واقع در طبقه همکف که 21/93 مترمربع آن سطح داراى 
اختالف ارتفاع 0/80 مترى از کف واحد است به آدرس: اصفهان- خیابان نشاط بازارچه 
حسن آباد حسینیه گلبندان پالك 6/1 کدپستى 8146674631 و 8146674634 که به 
شــماره دفتر امالك الکترونیک 139720302023021135 به شماره چاپى 506609 
ب/97 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال: در قسمت به طولهاى 3/12 و 4/63 متر اول 
و دوم دیوار و پنجره اســت اول و دوم به فضاى معبر شرقاً  در 7 قسمت که قسمت ششم 

آن شمالى و قسمت چهارم آن جنوبى است به طولهاى 0/77 متر و 3/83 متر و 0/15 متر 
و 4/50 متر و 1/97 و 4/49 متر و 6/78 متر اول تا چهارم دیواریســت پنجم درب و دیوار 
است ششم و هفتم دیواریست اول به فضاى معبر دوم و سوم به فضاى ملک مجاور شماره 
1298 اصلى چهارم تا ششم به راه پله مشاعى هفتم به فضاى ملک مجاور شماره 1298 
اصلى جنوبًا  به طول 8/43 متر درب و دیوار و پنجره اى است به تراس غیرمسقف غربًا به 
طول 13/48 متر دیواریست به فضاى ملک مجاور شماره یک فرعى از شماره 1299 اصلى 
و حقوق ارتفاقى له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایى آن است و این 
آپارتمان از پارکینگ یک حق العبور دارد و با استفاده از تراس غیرمسقف به مساحت 9/55 
مترمربع و مالک حق هیچگونه تغییر و ساخت و ساز ندارد و عدم دسترسى به حیاط. طبق 
نظر کارشناس رسمى پالك فوق: به صورت یک واحد آپارتمان مسکونى یک خوابه به 
مساحت 100/2 مترمربع که در یک مجموعه آپارتمان سه طبقه مشتمل بر سه واحد و در 
طبقه همکف 80+ واقع گردیده است. اسکلت ساختمان بتن آرمه، سقف تیرچه بلوك، کف 
واحد لمینت،  بدنه داخلى سفیدکارى و کاغذ دیوارى، بدنه آشپزخانه کاشیکارى و کابینت 
ام. دى. اف، سقف واحد گچبرى و رنگ آمیزى، سرویس توالت و حمام کاشیکارى،  دربهاى 
داخلى چوبى و درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم با شیشه دو جداره، نما آجر،  بدنه حیاط 
آجرنما، کف حیاط موزاییک،  پشت بام عایق، سیستم گرمایش پکیچ و رادیاتور و سیستم 
سرمایش اسپلیت (الزم به ذکر است در هنگام بازدید پکیچ و رادیاتور و اسپلیت مشاهده 
نگردید)، فاقد پارکینگ،  داراى انشعاب آب و برق و گاز و با قدمت حدود 25 سال مى باشد. 
ملکى آقاى غالمرضا محمدى که طبق سند رهنى شماره 239128 تنظیمى در دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 73 خمینى شــهر اصفهان در قبال بدهى خود رهن بانک ملى واقع 
مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فوق تا تاریخ 1400/01/14 داراى بیمه نامه 
مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 99/05/08 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى 
شود. مزایده از مبلغ پایه 5/500/000/000 ریال(پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/04/26 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او 
در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
مى گردد. م الف: 914184 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/193

مزایده اتومبیل
شــماره آگهى: 139903902003000039 تاریــخ آگهى:  1399/04/24 شــماره 
پرونــده: 139804001015001405 آگهــى مزایــده پرونــده اجرایــى شــماره 
139804001015001405 به شــماره بایگانى: 9804084- یک دســتگاه اتومبیل 
سوارى سیســتم پراید تیپ 132 مدل 1388 به رنگ سفید روغنى و به شماره انتظامى 
ایران 43 - 873 ل 28 به شماره موتور 3157694 و شماره شاسى 1422288106398 
S به آدرس: اصفهان- پارکینگ غدیر متوقف مى باشد که طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى سوارى پراید به شماره انتظامى ایران 43- 873 ل 28 سفیدرنگ مدل 1388 
به شماره موتور 315769 و شماره شاســى 106398 که برابر سابقه پارکینگ خودرو 
موصوف از تاریخ 1398/06/27 در پارکینگ غدیر متوقف است لذا باطرى فرسوده شده 
امکان روشــن کردن موتور نبود. برابر اظهارات خواهان موتور و گیربکس بدون عیب 
است. بدنه خودرو- شیشه ها- تودوزى سالم است. الستیک ها خوب است. داشبورد از 
قسمت جلوى راست بصورت طولى شکسته است. برابر گفته خواهان خودرو بیمه نامه 
دارد. متعلق به مرحوم غالمعلى نریمانى زمان آبادى که بموجب مهریه مندرج در سند 
ازدواج شماره 2870- 1355/02/23 تنظیمى دفترخانه ازدواج شماره 272 اصفهان در 
قبال طلب خانم معصومه خسرو انجم گیلده و حقوق دولتى متعلقه به موجب نامه شماره 
11718/62351545- 1398/10/14 پلیــس راهنمائى و رانندگــى اصفهان توقیف 
گردیده از ســاعت 9 الى 12 روز یکشــنبه مورخ 99/05/12 اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان تاالر نبش میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان طبقه دوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه 245/000/000 ریال 
(دویست و چهل و پنج میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشــنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوطه در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/04/26 درج و منتشــر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً  جهت شرکت در 
جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حســاب تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اصفهان و شناســه واریز (دریافت از حسابدارى اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، 
مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 99/04/26 م الف: 915173 اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/194

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات شنا شیرجه و واتر پلو استان اصفهان درتاریخ 1399/04/23 به شماره ثبت 6218 به شناسه ملى 14009284953 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء ورزش شنا شیرجه و واتر پلو از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى 
فدراسیون هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى این رشته درسطح استان-ثبت موضوع به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سروستان ، کوچه شادى ، کوچه توحید 6 [توحید2] ، پالك 17 ، طبقه همکف کدپستى 8199934154 اولین مدیران : آقاى 
پیمان گرامى به شماره ملى 1290760330 به سمت رئیس هیات بمدت 4 سال خانم سپیده بهروزفر به شماره ملى 1289541401 به سمت نائب رئیس هیات و عضو 
اصلى بمدت نامحدود آقاى مجید رجبى به شماره ملى 1280381310 به سمت دبیر هیات و عضو اصلى بمدت نامحدود و خانم سحر گرامى به شماره ملى 1290879648 
به سمت خزانه دار و عضو اصلى براى مدت نامحدود دارندگان حق امضا : حق امضا هاى مجاز هیات - اسناد بانکى واوراق بهادار وتعهد اور هیات با امضاى ثابت خزانه دارو 
امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس هیات،نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) و در غیاب نایب رئیس،دبیر هیات (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار 
از رئیس هیات ) قابل اقدام است. کلیه مکاتبات عادى و ادارى (غیر تعهدآو) با امضاى رئیس هیات و در غیاب وى نائب رئیس و یا دبیر هیات انجام مى پذیرد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه رونوشت: بازگشت به نامه شماره 99/203/2157/ص مورخ 99/3/10 اداره کل ورزش و جوانان اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (914715)

آگهى تغییرات
شرکت آریا سازه مهر آیین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 44053 و شناسه ملى 10260619225 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت الحاق شد، تولید وتوزیع وپخش لوازم بهداشتى حمام وتوالت وقطعات پالستیکى و تزریقى،تولید و توزیع وپخش لوازم 
چوبى تزیینى و ظروف آشپزخانه و وسایل کاربردى منزل،تولید وتوزیع و پخش صنایع دستى فلزى،مسى،خاتم،پرداز،فیروزه،لعاب،چوبى،پالستیک،مینا،منبت. تولید وتوزیع 
وپخش لوازم یدکى خودرو سوارى وسنگین فلزى وپالستیکى. تولید وتوزیع لوازم لوکس و تزئین خودرو.تولیدو توزیع وپخش لوازم بهداشتى،آرایشى و سلولزى.تولیدوتوزیع 
بسته بندى مواد غذایى وصنعتى. انجام کلیه امور تاسیساتى،اعم ازلوله کشى وفاضالب ساختمانى وصنعتى،عایق بندى،اتصاالت،جوشکارى،نقاشى صنعتى،عملیات کانال 
کشى آب وفاضالب بین شهرى،عملیات آماده سازى و رنگ آمیزى خطوط وتجهیزات وسازه هاى صنعتى وپاالیشگاهى.لوله کشى شهرى وساختمانى وبین شهرى گاز،طراحى 
ونظارت و اجراء فضاهاى شهرى اعم از محوطه سازى پارك ها ومعابر پیاده و سواره وانجام پیمان کارهاى شــهرى و فضاى سبز.برق کشى ساختمان وصنعتى،ساخت 
سازه هاى بتونى و پیش ساخته.ساخت تیرچه و بلوك سیمانى وبتونى وفلزى. ساخت انواع مصنوعات چوبى از قبیل ام دى اف،نوپان،مالمین وهرنوع دیگر.خریدو فروش انواع 
مصالح ساختمانى و دکوراسیون داخلى وخارجى و نصب واجراى آن.نصب واجراى سازه هاى دکوراتیو کناف،پلى استایرن،پارکت،کف پوش،سقف کاذب،دیوار پوش ازهر 
نوع وجنسى. ساخت شاخه هاى دوپوش روکش دار و چاپى ام دى اف یا پى وى سى.خریدو فروش انواع آهن آالت.اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالى و دولتى و 
خصوصى صرف جهت تحقق اهداف شرکت.ثبت کموضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .در صورت لزوم با کسب مجوز از مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (913879)

آگهى تغییرات
شرکت آریا سازه مهر آیین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 44053 و شناسه ملى 10260619225 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى شکیب ذاکرزاده1911155628 بعنوان رئیس هیات مدیره و آقاى حسین ذاکر زاده 1911215590 
بعنوان مدیرعامل و آقاى محمد ذاکرزاده1911758934 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت به امضاى مدیرعامل یا نایب رئیس یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادى و ادارى به امضاى مدیرعامل یا نایب 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (913893)

آگهى تغییرات
شرکت آریا سازه مهر آیین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 44053 و شناسه ملى 10260619225 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1399/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى شکیب ذاکرزاده کدملى 1911155628 و آقاى حسین ذاکر زاده کدملى 1911215590 و 
آقاى محمد ذاکرزاده کدملى 1911758934 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقاى مهدى شهابى به کدملى 
2980637963 وآقاى شایان شهابى به کدملى2980637963 بترتیب بسمت بازرســان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار 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 (913882)
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خواب یکى از نیازهاى ضرورى انســان است که نشاط روحى و جسمى 
انسان به واســطه آن حاصل مى شــود. اما همیشــه دلیل خواب آلوده 
بودن و خســتگى، کمبود خواب یا کار زیاد نیســت. دالیل بســیارى 
وجود دارد که مى تواند ســبب شــود شما همیشه احســاس خستگى 

کنید.
عفونت  ها 

گرچه عفونت  ها عالیم ظاهرى بســیارى دارند اما گاهى ممکن است 
عفونتى در بدن شما در حال گسترش باشد بدون آنکه شما متوجه آن باشید 
یا پزشک تشخیص داده باشد. مثًال در بیمارى مربوط به سیستم ایمنى، 

عفونت ممکن است خود را به شکل خستگى شدید بروز دهد.
آلرژى ها

جالب است بدانید هیستامین و دیگر ترکیب  هاى شیمیایى که بدن براى 

مقابله با آلرژى ترشــح مى  کند، خواب آور هستند. از سوى دیگر سرفه، 
عطسه ناشــى از بوییدن یک گل یا التهاب دستگاه تنفسى به دلیل ورود 

هاگ  ها به درون بینى سبب بى  خوابى مى  شود.
کم  خونى

اصلى  ترین کار گلبول  هاى قرمز رســاندن اکســیژن از ریه  ها به دیگر 
ارگان  هاست. وقتى فردى دچار کمبود گلبول قرمز مى  شود یا اختاللى 
در عملکرد گلبول  ها پیش مى  آید فرد دچار کم  خونى شــده و در ضمن 
به قدرى احساس خستگى مى  کند که از انجام کارهاى معمول روزمره 

برنمى  آید.
به  هم ریختگى هورمونى

در زنان، کاهش هورمون استروژن در اغلب موارد مى  تواند سبب کاهش 
وزن و خستگى  شود.

شــاید برایتان پیش آمده باشد که دلتان خواسته باشــد بدانید اگر 
چشم هایتان رنگ دیگرى، مثًال یک رنگ روشن تر یا تیره تر داشت، 
چه شکلى مى شــدید. اما کمتر کســى مى داند عواملى هست که 

مى توانند رنگ عنبیه چشم هاى ما را تغییر دهند. 
 حال روحى

احساسات شدید و قوى به بدن ما شوك وارد مى کنند. وقتى خشم 
شدید یا شــادى زیادى احســاس مى کنیم، ضربان قلب ما بسامد 
دیگرى پیدا مى کند، سرعت نفس کشــیدن ما باال مى رود و نفس 
کشیدن براى ما سخت تر مى شود. اما رنگ عنبیه چشم ها هم تغییر 
مى کند. این تغییر مى تواند شدید باشد و رنگ چشم گاهى تیره تر 
و گاهى روشن تر شود. از قرار معلوم وقت هایى که آدم ها احساس 
شادى مى کنند، چشم هاى آنها خوش رنگ ترین حالت خود را پیدا 

مى کند.
 مالنین و سن

اگر نوزادى با چشم هاى آبى مایل خاکســترى متولد شود، ممکن 
است بعدها رنگ چشم هاى او تغییر کند. چیزى که باعث آبى شدن 
چشم ها مى شــود و به آن «اثر آسمان» گفته مى شود، پایین بودن 
میزان مالنین موجود در عنبیه چشم هاست. وقتى میزان مالنین در 

عنبیه کم باشد، نورى که وارد عنبیه مى شود تجزیه مى شود و چشم 
رنگى آبى مانند پیدا مى کند. اگر با باال رفتن مقدار مالنوسیت هاى 
موجود در عنبیه افزایش پیدا کند رنگ عنبیه تیره تر مى شــود، به 
همین دلیل رنگ چشم بسیارى از نوزادان در سه تا 18 ماهگى مى 
تواند تیره تر شود. مثًال کسانى که در مناطق کوهستانى زندگى مى 
کنند اغلب با چشم هاى آبى رنگ متولد مى شوند که بعدها به فندقى 
تغییر پیدا مى کند اما این مسئله بیش از هر چیزى به رنگ چشم هاى 
والدین آنها بستگى دارد. گاهى رنگ نهایى چشم تا قبل از سن 12 

سالگى شکل نمى گیرد.
اما نوزادانى که با چشم هاى قهوه اى متولد مى شوند، هیچ تغییرى 
در رنگ چشم هاى آنها رخ نخواهد داد و رنگ چشم هایشان تا پایان 
عمر ثابت خواهد ماند. به دلیل باال بودن میزان مالنین، الیه بیرونى 
عنبیه نور را جــذب و منعکس مى کند و در نتیجه چشــم ها رنگى 
قهوه اى پیدا مى کنند. گرچه کسانى که چشم هاى تیره دارند کمتر 
دچار بیمارى هاى چشمى مى شوند، اما آنها هم باید از عینک آفتابى 
اســتفاده کنند. طبق تحقیقى که در جمهورى چک صورت گرفته، 
کسانى که چشم هاى قهوه اى دارند از نظر دیگران معموًال افراد قابل 
اعتمادترى تلقى مى شوند، در حالى که زنان چشم روشن کمتر دچار 

منفى نگرى و افسردگى مى شوند.
در هر حال، تحقیقات اخیر نشان داده 16 ژن بر رنگ چشم ها تأثیر 
مى گذارند، به همین دلیل اســت که پیش بینى رنگ چشم قبل از 

تولد کار دشوارى است.
 رژیم خام خوارى و سم زدایى بدن

در طب سنتى این نظریه مطرح است که میان رنگ عنبیه و سالمت 
اندام هاى داخلى بدن ارتباط وجود دارد. به این بخش از علم پزشکى، 
عنبیه شناسى گفته مى شود، اما از آنجایى که هنوز مدارك و شواهد 
کافى اى وجود ندارد، آن را یک شبه علم مى دانند؛ با این حال، بعضى 
پزشکان معتقدند میان یک چهارم بیرونى چشم و سالمت مغز ارتباط 
وجود دارد و دایره داخلى را با دســتگاه گوارش مرتبط مى دانند. به 
گفته این دانشمندان مصرف زیاد میوه و سبزیجات مى تواند رنگ 

چشم ها را تغییر دهد.
به گفته پزشکان، هر کسى رنگدانه هاى منحصر به خودش را دارد، 
به همین دلیل روش تغییر رنگ چشم ها براى همه یکسان نیست. 
به اعتقاد دانشمندان، اسفناج به حفظ جوانى و جلوه چشم ها کمک 
مى کند، عســل مى تواند به رنگ چشــم ها، یک طیف گرم دهد 
و غذاهاى دریایى مى تواند وضوح رنگ چشــم ها را بیشــتر کند. 

مواد غذایى دیگرى کــه مى توانند 
روى رنگ چشم ها تأثیر بگذارند روغن 

زیتون، پیاز و آجیل هستند.
 نور خورشید و محل زندگى

رنگ چشم بیشتر آدم ها قهوه اى است 
به طورى که چشــم قهوه اى ها 70 درصد از جمعیت کره زمین را 
تشکیل مى دهند و شــما مى توانید آنها را در هر قاره اى از استرالیا 
گرفته تا آمریکاى شمالى پیدا کنید. در بعضى مناطق، نسبت چشم 
قهوه اى ها به 95 درصد جمعیت مى رســد، مثل آسیا، خاورمیانه، 
آمریکاى جنوبى، اروپاى جنوبى و اقیانوســیه. در کشور آمریکا، 50 

درصد از جمعیت چشم قهوه اى هستند.
در اروپاى شــمالى چشــم آبى ها بیشتر هســتند: آنها در استونى، 
دانمارك و فنالند 85 درصد جمعیت، در آلمان 75 درصد جمعیت و 
در انگلستان 50 درصد جمعیت را تشکیل مى دهند. این رنگ چشم 
گاهى در میان مردم خاورمیانه هم دیده مى شود. در هر حال، به گفته 
محققان حوزه ژنتیک، عنبیه آبى در نتیجه جهش ژنتیکى اى به وجود 
آمده که حدود شش تا ده هزار سال قبل رخ داده است. در ابتدا رنگ 
چشم همه انسان ها قهوه اى بود اما وقوع یک جهش ژنتیکى باعث 

کاهش تولید مالنین شد. به گفته دانشمندان این اتفاق اولین بار در 
شمال غربى دریاى سیاه رخ داده.

تنها 2 درصد از جمعیت دنیا چشم سبز هستند. این رنگ در اثر مقادیر 
متوســطى مالنین و ترکیب رنگدانه هاى زرد و قهوه اى به وجود 
مى آید. چشم سبزها بیشتر در اسپانیا، ایرلند، روسیه، برزیل، ایسلند 
و پاکستان هستند. نادرترین رنگ چشم زرد است که در نتیجه وجود 

رنگدانه لیپوکروم به وجود مى آید.
 رنگ چشم آفتاب پرستى

چشم هاى بعضى افراد توانایى تغییر رنگ دارند. گرچه این پدیده تا به 
حال به طور عمیق مورد مطالعه قرار نگرفته، اما همه دانشمندان هنوز 
معتقدند این نه یک بیمارى، بلکه یک ویژگى منحصر به فرد است که 
معدود افرادى از آن برخوردارند. معموًال کســانى که چشم هاى سبز 

آبى یا فندقى دارند، رنگ چشم آن ها اصطالحًا آفتاب پرستى است. 

ن

واقعیت هایى درباره رنگ چشم 

بررسى ها حاکى از آن است که مبتالیان به بیمارى 
کووید-19 مصونیت در برابر ایــن بیمارى را پس از 
چند ماه از دست مى دهند و برهمین اساس احتمال 
آلوده شــدن مجدد فرد به کروناویروس وجود دارد. 
این یافته مى تواند امیدها را نسبت به ایجاد مصونیت 
جمعى یا حتى تأثیر واکسن هاى آینده در مهار بیمارى 

کاهش دهد.
مطالعه انجام شده در انگلیس نشان داد 60 درصد از 
مبتالیان به بیمارى کووید-19 سطح آنتى بادى الزم 
براى مقاومت در برابر عفونت هاى آینده را در مدت دو 
هفته از زمان بروز اولین عالیم حفظ مى کنند. هرچند، 

این تعداد پس از گذشت سه ماه به 17 درصد کاهش 
پیدا مى کند.

محققان انگلیســى اظهار کردند یافته هاى به دست 
آمده رد کننده مفهوم مصونیت جمعى اســت که بر 
اســاس آن برخى بر این باورند که عموم مردم را مى 
توان از طریق قــرار دادن در معــرض این ویروس 

مقاوم ساخت.
به گفته محققان، آنچــه در رابطه با کروناویروس ها 
مى دانیم این است که افراد غالباً مجدداً  به این ویروس 
آلوده مى شوند. همچنین مصونیت افراد در برابر این 

بیمارى براى مدت زمان طوالنى ادامه پیدا نمى کند.

مبتالیانمبتالیان
 به کرونا  به کرونا 

تا چه زمانى تا چه زمانى 
مصون مصون 
هستند؟ هستند؟ 

از آنجایى که همه اقشار جامعه بضاعت تهیه ماســک را ندارند و از طرفى در بسیارى 
از مواقع این امکان وجود دارد که از یک ماســک چند بار استفاده شود، به همین علت 

تصمیم گرفتیم مطلبى در مورد روش هاى مفید ضدعفونى ماسک ارائه کنیم.
روش اول: ماسک را در ظروفى که محلول ضدعفونى کننده و آب گرم در آن ریخته 
شده است قرار دهید، سپس آن را با دست بشــویید یا در ماشین لباسشویى قرار دهید. 
پس از شستشو، ماســک را در یک محیط مناسب خشــک کنید و آن را در جاى تمیز 

نگهدارى کنید.
روش دوم: ماسک خود را در محلول حاوى یک قاشق چایخورى محلول سفیدکننده 

و چهار پیمانه آب به مدت پنج دقیقه قرار دهید و سپس آن را آبکشى کنید.
روش سوم: ماسک را به مدت پنج  دقیقه با دماى 70 درجه اتو کنید.

روش چهارم: ماسک را به مدت پنج دقیقه در آب بجوشانید و سپس آن را در محل 
مناسب قرار دهید تا خشک شود.

چند روش براى ضدعفونى کردن ماسک 

عفونتى در بدن شما در حال گسترش باشد بدون آنکه شما متوجه آن باشید 
یا پزشک تشخیص داده باشد. مثًال در بیمارى مربوط به سیستم ایمنى، 

دهد. عفونت ممکن است خود را به شکل خستگى شدید بروز
آلرژى ها

جالب است بدانید هیستامین و دیگر ترکیب  هاى شیمیایى که بدن براى 

به قدرى احساس خستگى مى  کند که از انجام کارهاى معمول روزمره 
برنمى  آید.

به  هم ریختگى هورمونى
در زنان، کاهش هورمون استروژن در اغلب موارد مى  تواند سبب کاهش 

وزن و خستگى  شود.

اگر تمایل زیاد به خواب دارید این مطلب را بخوانید

آگهى تغییرات
شرکت فوالد گران تدارك الماس شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 59269 
و شناســه ملى 14007108856 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى 
با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره یا قائم مقام مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (914581)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى تیام صنعت البرز سهامى خاص به شماره ثبت 64275 و شناسه 
ملى 10103100543 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/08 
محمد سلحشورى کد ملى 1171041314 و پروین سلحشورى کد ملى 1170114652 
و آرش سلحشورى کد ملى 1160162158 به عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند . مهدى شمس کد ملى 1288433360 بسمت بازرس اصلى 
و عباس مهرى اصفهانى کد ملى 0050633902 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (914584)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى تیام صنعت البرز سهامى خاص به شماره ثبت 64275 و شناسه 
ملى 10103100543 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/02/08 محمد 
سلحشورى بشــماره ملى1171041314 به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - 
پروین سلحشورى بشماره ملى1170114652 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آرش 
سلحشورى بشماره ملى1160162158 به عنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر است . مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (914583)

آگهى تغییرات
شرکت خانه اصفهان کیا تاکسى با مســئولیت محدود به شماره ثبت 50217 و 
شناسه ملى 10260686885 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1397/03/21 خشایار کیقبادى به شماره ملى 3256648096 بسمت رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (913875)

آگهى تغییرات
شرکت تفنگساز ترابر اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 60686 و شناســه ملى 14007654764 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - الهام عمومى به شماره ملى 1290778167 بعنوان رئیس هیئت مدیره، گلى تفنگ سازى به شماره ملى 
1289116751 بعنوان مدیرعامل و فریبا تفنگ سازى به شماره ملى 1280331291 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضاى نایب رئیس هیئت مدیره و با 
مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (914539)

آگهى تغییرات
شرکت تفنگساز ترابر اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 60686 و شناسه ملى 14007654764 به استناد نامه شماره 21/19059 مورخ 1399/04/02 اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1399/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ایمان صمیمى به 
شماره ملى 1270201662 به سمت بازرس اصلى و مجتبى ریاحى زانیانى به شماره ملى1285510550 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکس ال انتخاب شدند. 
- الهام عمومى به شماره ملى 1290778167، گلى تفنگ سازى به شماره ملى 1289116751 و فریبا تفنگ سازى به شماره ملى 1280331291 به عنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (914531)

آگهى تغییرات
شرکت عمران گستر نقش جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 20322 و شناسه ملى 10260411886 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رسول تربت اصفهانى به شماره ملى 1289236496 وکدپســتى 8193616167 بسمت رئیس هیأت مدیره و مینا تقى زاده کجانى به 
شماره ملى 1293431869 و کدپستى 8193616167 بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمد خرازیهاى اصفهانى به شماره ملى 1292082348 و کدپستى 
8193616167 بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل منفرداً 

و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (914557)

آگهى تغییرات
شرکت عمران گستر نقش جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 20322 و شناسه ملى 10260411886 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1398/11/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رسول تربت اصفهانى به شماره ملى 1289236496 وکدپستى 8193616167 و محمد خرازیهاى اصفهانى به 
شماره ملى 1292082348 و کدپستى 8193616167 و مینا تقى زاده به شماره ملى 1293431869 و کدپستى 8193616167 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. علیرضا سر استاد به کد ملى 1292599294 و کد پستى 8193616167 و ایمان تقى زاده به کدملى 1287254713 و کد پستى 
8193616167 به ترتیب به سمت بازرس اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى 

شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (914558)

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات ورزشى جودو استان اصفهان 
درتاریخ 1399/04/17 به شماره ثبت 6210 به شناسه 
ملى 14009267957 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. 
موضوع: مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء ورزش جودو از 
پایه تا قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و 
آسیایى و فدراسیون جمهورى اسالمى ایران و تالش درراه 
ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى این 
رشته درسطح استان. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
مرکز اصلى: اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ،
 بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله درب کوشــک ،
 خیابان مسجد سید ، خیابان چهارباغ پایین ، پالك-  248، 
طبقه همکف کدپســتى 8136685393. اولین مدیران: 
حمید عصارزادگان به شــماره ملى 1286860601 به 
سمت رئیس هیئت براى مدت 4 سال، هانیه عصارزادگان 
به شــماره ملى 1272921778 به ســمت نایب رئیس 
هیئت، سیدهمایون طبائى به شماره ملى 1282287907 
به ســمت دبیر هیئت و هادى اســحاقیان به شماره ملى 
1292237139 به سمت خزانه دار براى مدت نامحدود 
انتخاب شــدند. دارندگان حق امضا: اسناد بانکى واوراق 
بهادار و تعهدآور هیئت با امضاى ثابت خزانه دار و امضاى 
رئیس هیئــت و در غیاب رئیس هیــات، نایب رئیس (در 
صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیئــت) و در غیاب 
نایب رئیس، دبیر هیئت (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار 
از رئیس هیئت) قابل اقدام اســت. کلیه مکاتبات ادارى 
(غیرتعهدآور) با امضاى رئیس هیئت و در غیاب وى نایب 
رئیس یا دبیر هیئت انجام مى پذیرد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (914731)
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هیچ کارى خدا را از کار دیگر باز نمى دارد و گذشــت زمان در 
او دگرگونى ایجــاد نمى کند و مکانــى او را در بــر نمى گیرد، 
هیچ زبانى قدرت وصــف او را نــدارد و چیزى از خــدا مخفى و 
پنهان نیســت. نه تعداد قطرات فراوان آب ها و نه ستارگان انبوه 
آسمان و نه ذرات خاك همراه با گرد بادها در هوا و نه حرکات 
مورچگان بر سنگ هاى سخت و نه اســتراحتگاه مورچگان ریز 

موال على (ع)در شب هاى تار.
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در 10 سال گذشته از سوى شرکت آبفا استان اصفهان صورت گرفت:

بهره بردارى از 7 تصفیه خانه 
فاضالب در استان

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: در 10 سال گذشته هفت 
تصفیه خانه فاضالب در شهرهاى خوانســار، نجف آباد، هرند، اژیه، 
داران، بویین، سده و ورنامخواست با اعتبارى بالغ بر 105 میلیارد تومان 
در مدار بهره بردارى قرار گرفت. همچنین دو پکیج فاضالب مسکن 
مهر نیز در شهرهاى نطنز و فریدونشهر با اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد 

تومان مورد بهره بردارى قرار گرفت.
هاشــم امینى با بیان اینکه در ســال هاى اخیر احداث تصفیه خانه 
فاضالب در شــهرهاى تیران و چادگان عملیاتى شده است، عنوان 
کرد: در سال گذشته فاز توســعه اى تصفیه خانه فوالدشهر اجرایى 
شد این درحالیســت که هم اکنون  احداث تصفیه خانه فاضالب در 
شهرهاى چادگان و نطنز و فاز توسعه تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر 

به پیشرفت فیزیکى 40 درصد رسیده است.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان به احداث دیگر تاسیسات 
فاضالب در استان پرداخت و تصریح کرد: در دهه اخیر احداث ایستگاه 
پمپاژ در منطقه حصه، دارك، جنوب شرق اصفهان، شهر اژیه، محله 
صفاییه مبارکه،کرکوند، محله دهنو مبارکه و محله سورچه و سیاهبوم 
مبارکه احداث و در مدار بهره بردارى قرار گرفت و چهار ایستگاه پمپاژ 
نیز در شهرهاى زیباشهر و دیزیچه و تصفیه خانه فاضالب مبارکه و 

صفاییه با بیش از 80  درصد پیشرفت فیزیکى در دست اجرا است.
وى با بیان اینکه استان اصفهان در کشور بیشترین تصفیه خانه هاى 
فاضالب را در مدار بهره بردارى دارد  اظهار داشت: استان اصفهان با 
داشتن 26 تصفیه خانه فاضالب شهرى و دو روستایى، بیشترین تعداد 

تصفیه خانه را در کشور به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: ظرفیت بهره بردارى از 
تصفیه خانه هاى فاضالب در سطح استان 778 هزار متر مکعب در 
شبانه روز مى باشد که در حال حاضر روزانه 482 هزار و 893 مترمکعب 
فاضالب جمع آورى و به تصفیه خانه هاى فاضالب منتقل مى شود.         

در 24 ساعت منتهى به 24 تیر هر 8 دقیقه 
1 نفر بر اثر کرونا در کشور فوت کرده است


