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مغز چاق ها مختل مى شودصف هاى تعویض پالك همچنان طوالنى استاکران آنالین فیلمى با بازى هدیه تهرانىشاید تهران چند هفته قرنطینه شود  یک نفر مسئولیت این داستان را قبول کند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

7 بالیى که 
مصرف زیاد نمک 
سرتان مى آورد

اصفهان روى پله سوم مرگ و میر در کشور 
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حرف هاى امیدوارکننده 
درباره کرونا

کرونا، پمپ بنزین ها را 
دوباره خلوت کرد

احتمال افزایش 
حق مسکن کارگران

 از این ماه
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عرضه قلم هاى 
انسولین در اصفهان 

با نسخه پزشک

یک پاکت چیپس، یک تکه پیتزا، یک بشقاب 
سیب زمینى سرخ شده و یک کاسه سوپ آماده، 
همگى غذاهایى هستند که اغلب افراد دوست 

دارند در خوردن آنها زیاده روى کنند؛ اما همه این 
غذاها یک چیز مشترك دارند: همه پرنمک...

معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان گفت: هیــچ بیمار دیابتیک با نســخه 
پزشــک بدون دارو نمانده است و پس از ثبت در 
سازمان  بیمه گر، قلم هاى انسولین در اختیار بیمار 

قرار مى گیرد.
ابوالفضل اصالنــى در گفت و گو بــا «مهر» با 
بیان اینکه رایج ترین انواع انســولین در کشــور 
انســولین هاى regular، و NPH کــه به صورت 
ویال هاى شیرى و شفاف هستند، تصریح کرد: با 

4تولید این ویال ها در...

فعال شدن چهار باره کانون هاى گرد و غبار اصفهانفعال شدن چهار باره کانون هاى گرد و غبار اصفهان
مدیر کل مدیریت بحران: از صنایع آالینده به ویژه کوره پزخانه ها خواسته شده کار خود را تعطیل کنندمدیر کل مدیریت بحران: از صنایع آالینده به ویژه کوره پزخانه ها خواسته شده کار خود را تعطیل کنند
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درگذشت بیش از 100 هزار ایرانى در بهار امسال

باران کوثرى: 
در جنگى نابرابر هستیم

محمد کریمى: 

از سپاهان به اروپا و تیم ملى مى روم
هافبک تیم سپاهان مى گوید در صورت صعود این تیم به مرحله گروهى 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا، حرف هاى زیادى براى گفتن خواهند 
داشت.    محمد کریمى، هافبک جوان تیم فوتبال سپاهان به تازگى و 

پس از دیدار برابر پارس جنوبى جم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان مطرح کرد

پایان مرمت 
دیوارنگاره 

مجلس پذیرایى 
شاه عباس دوم

مرگ سیاه دوباره بر مى گردد؟
طاعون حداقل در 2 کشور دیده شده است

2
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کاوه کاوه 
به فروش مى رسدبه فروش مى رسد

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

نام نشریه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/04/28

فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى 
(فشرده) یک مرحله اى

((احداث مخزن و شیرخانه2000 متر مکعبى آب شاپور آباد منطقه برخوار)) 
مناقصه شماره 99-2-54

1- شرکت آب و  فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشــرده)، احداث مخزن و شیرخانه2000 متر مکعبى آب
 شاپور آباد منطقه برخوار به شماره (2099001434000007) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.                                                                                      

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/24  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان
99/05/01سه شنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/05/11شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
99/05/12یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

شهردارى بهارستان  در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 446/ش ب مورخ 1399/04/12 شوراى محترم اسالمى 
شهر  بهارستان نسبت به اجاره چهار دستگاه وانت مزدا دو کابین با مدل 95به باال و به صورت تمام وقت همراه با 
راننده مورد نیاز  بمدت یکسال جهت انجام  امور گشــت و کنترل منطقه مرغ و محدوده شهر بهارستان از طریق 

برگزارى مناقصه عمومى با شرایط ذیل اقدام نماید.
1-پیمانکاران ملزم به ارائه گواهى آخرین تغییرات و مدارك شرکت ،گواهى تشخیص صالحیت معتبر از اداره کار 

و امور اجتماعى در رشته حمل و نقل مى باشند.
2-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 420/000/000 ریال مى باشد. 

3-پیشنهاد دهندگان مى توانند از روز شنبه مورخ 1399/04/21 تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/05/04 
اسناد مناقصه  را از سامانه الکترونیکى ســتاد اخذ نمایند .الزم به ذکر است مهلت تحویل پیشنهادات شرکت 
کنندگان ،پایان وقت ادارى روز سه شنبه  مورخ 1399/05/14 مى باشــد که  باید به دبیرخانه محرمانه حراست 

شهردارى تحویل و رسید اخذ نمایند.
4-گشایش پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 1399/05/15 راس ســاعت 14:20 بعدازظهر در محل شهردارى 

بهارستان صورت مى پذیرد .
5-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در شرایط خصوصى اسناد مناقصه درج گردیده است.

6-پرداخت هزینه درج آگهى در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى

م.الف:909694داود بحیرایى-شهردار بهارستان  

از س
هافبک
رقابت
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رئیس انجمن شرکت هاى زنجیره اى توزیع فرآورده هاى 
نفتى گفت: همزمــان با افزایش تعــداد مبتالیان کرونا و 
فوتى هاى ناشــى از آن، در یک هفته گذشته، مراجعه به 
پمپ بنزین ها کمتر و جایگاه هاى سوخت خلوت تر شده اند.

ناصر رئیسى فرد با اشــاره به اینکه همچنان پروتکل هاى 
بهداشتى در جایگاه هاى سوخت براى مقابله با کرونا اجرا 
مى شود، افزود: در مقایسه با هفته هاى گذشته مراجعه به 
پمپ بنزین ها با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا و فوتى هاى 
آن کمتر شده و تقریباً جایگاه ها خلوت تر است. وى در مورد 
احتمال کاهش مصرف بنزین همانند اســفند و فروردین 
ماه، گفت:  این موضوع به تصمیم ستاد ملى مقابله با کرونا 

بستگى دارد که محدودیت ها را تا چه حد افزایش خواهد داد.
رئیســى فرد با بیان اینکه مصرف بنزین همچنان با عدد 
85 میلیون لیتر در روز بهمن ماه فاصله دارد،   افزود:  بعد از 
شیوع کرونا مصرف بنزین در بهترین حالت به 70 میلیون 
لیتر در روز رسید که نشان مى دهد مصرف بنزین 20 درصد 

کمتر شده است.
وى ضمن تأکید بر اینکه پروتکل هاى بهداشتى کامل در 
پمپ بنزین ها اجرا مى شــود، گفت: کارکنان جایگاه هاى 
سوخت از ماســک و دستکش اســتفاده مى کنند و براى 
استفاده مشتریان نیز دســتکش یکبار مصرف و یا کیسه 

فریزر بر روى پمپ ها قرار داده شده است.

سخنگوى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: طبق 
قانون تمام دستگاه ها هر دو ماه یکبار باید اطالعات خود 
را در اختیار سامانه رفاه ایرانیان قرار دهند. حامد شمس 
اظهار کرد: در 60 سال گذشته متأســفانه مردم ما فاقد 
شناسنامه اقتصادى و اجتماعى بودند ما از 1302 داراى 
شناسنامه هســتیم اما هویت اقتصادى اجتماعى مردم 

جمع آورى نشده است.
او گفت: از ابتداى دولت یازدهــم پایگاه رفاه ایرانیان بر 
اســاس الگوهاى جهانى کار خود را آغاز کرد و در حال 
حاضر این پایگاه نه تنها یک دستاورد، بلکه بزرگ ترین 
نظام اجرایى براى دهک بنــدى تمام 83 میلیون ایرانى 

است. شــمس بیان کرد: هرکسى بر اســاس دارایى و 
تراکنش هاى مالــى خود اطالعاتش در ســامانه ثبت 

مى شود و 46 زیرپایگاه هم وجود دارد.
سخنگوى وزارت کار یادآور شد: در حال حاضر براى تمام 
مردم ایران یک پروفایل اقتصادى اجتماعى گردآورى 
شده و از ثروتمندترین تا کم برخوردارترین مردم در این 

سامانه قرار دارند.
شمس که در یک برنامه رادیویى صحبت مى کرد، گفت: 
طبق قانون تمام دستگاه ها هر دو ماه یکبار باید اطالعات 
خود را در اختیار این پایگاه قرار دهند؛ خواسته ما کمک 

بزرگ است که دستگاه ها اطالعات خود را به روز کنند.

کرونا، پمپ بنزین ها را 
دوباره خلوت کرد

ایرانى ها صاحب پروفایل 
اقتصادى اجتماعى مى شوند

اجاره شماره حساب
 ماهانه 10میلیون تومان!

   روزنامه خراسان | در روزگارى که کار به 
سختى گیر مى آید، داشتن درآمد ماهانه ده میلیون 
تومان آن هــم نه براى کار بلکه بــراى در اختیار 
قراردادن شماره حسابتان بسیار وسوسه کننده و دور 
از ذهن به نظر مى رسد. اما این اتفاق در تبلیغ یک 
سایت که ادعا مى کند براى خریدهاى کالن نیاز به 
کارت دارد دیده مى شود. در این سایت ادعا شده که 
یک تا 3 درصد از تراکنش پول به دارندگان شماره 
حساب تعلق مى گیرد که طبق آن چه خود سایت 
ادعا کرده این رقم حدود حداقل ده میلیون تومان 
در ماه خواهد بود. البته باید به کسانى که وسوسه 
شده اند شماره حسابشان را اجاره دهند گفت که 
آنها این حساب ها را براى اعمال مجرمانه اى چون 
پولشویى، سایت هاى شــرط بندى و... استفاده 
مى کنند و ظرف کمتر از یک ماه شما مى مانید و 

یک پرونده قطور کالهبردارى.

توقف تولید لوازم خانگى؟
   ایسنا | دبیر انجمن صنایع لوازم خانگى ایران 
با اشاره به محدودیت تأمین و تخصیص ارز به اقالم 
وارداتى مورد نیاز تولید در صنعــت لوازم خانگى، 
وضعیت واحدها را بحرانى توصیف کرد و گفت: در 
صورت ادامه این شرایط احتمال دارد تولید واحدهاى 

لوازم خانگى تا 45 روز دیگر متوقف شود./2208

موفق  هاى کنکور
   برنــا | محمدرضــا نیک نژاد، کارشــناس 
آموزش وپرورش درباره برگزیدگان آزمون سراسرى 
ورود به دانشگاه گفت: در دهه هاى گذشته با بررسى 
نتایج کنکور از هر صد نفر برتر کنکور هیچ دانش 
آموزى از مدارس دولتى رتبه کسب نکرده بود بلکه 
براساس ارزیابى ها 70 درصد نفرات برتر کنکور از 
مدارس تیزهوشان و سمپاد  و 30 درصد مابقى هم 

از مدارس غیردولتى بودند./2209

تخمین خیلى اشتباه!
   انتخــاب | ایرج حریرچى، معاون کل وزارت 
بهداشت تأکید کرد: قبل از شیوع کرونا در کشور 
در بیمارســتان ها پیش بینى مى شد حداکثر 10 
تا 15 درصد از بیماران به اکســیژن نیــاز دارند و 
در اکثر بیمارســتان ها، 5 تا 7 درصد از بیماران به 
اکسیژن نیاز داشتند اما بیش از 95 درصد از بیماران 
کووید-19 که در بیمارستان ها بسترى مى شوند، 
به اکسیژن نیاز دارند و تعداد زیادى اکسیژن ساز 
به قیمت حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان 
براى بیمارستان ها تهیه و تأمین شده است./2210

آنالین با لباس رسمى
   ایسنا | مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت 
آموزش و پرورش گفت که دانش آموزان موظفند با 
لباس رسمى در کالس هاى آنالین شرکت کنند. 
نورعلى عباسپور درباره تهیه لباس فرم براى دانش 
آموزان گفت: در آیین نامــه اجرایى مدارس که در 
دستور کار مدیران مدارس است، به صراحت آمده 
که تصمیم گیرى در مورد لباس فرم دانش آموزان 
با شوراى مدرسه اســت. در سال هاى گذشته هم 
هیچگونه اجبارى براى تهیه لبــاس فرم نبود، اما 
چارچوبى مشخص شــده که با عرف جامعه مغایر 
نباشد و متناسب با فرهنگ دینى و ملى باشد./2211

بدشانسى !
   خبر فــورى | پزشکان بیمارستان عمومى 
ماساچوست تأیید کردند مرد 82 ساله ده روز پس 
از بهبودى و مرخصى از بیمارســتان دوباره کرونا 
گرفت و ویروس دوبار به وى حملــه کرد. بیمار 
به مدت چهار هفته در بخــش مراقبت هاى ویژه 
بســترى بود و جان ســالم به در برد اما دوباره به 

کرونا مبتال شد.

چند درصد دولتى است؟
   برترین ها | على اکبر نیکو اقبال، دانشیار دانشگاه 
تهران در روزنامه «شرق» نوشت: برآوردهاى مختلف 
از سهم اقتصادى دولت و نهادهاى دیگر در کل اقتصاد 
ایران نشــان مى دهد که آنها بیش از 60 درصد منابع 
اقتصادى ایران را در اختیار گرفته اند. این موضوع نشان 
مى دهد که اقتصاد ایــران از بســیارى از اقتصادهاى 
کشــورهاى صنعتى و احتماًال از بعضى از کشورهاى 
سوسیالیستى دوران هاى گذشته نیز متمرکزتر و دولتى تر 

شده است./2201

کنایه به صبحانه ضرغامى
   روزنامه ایران | منصور حقیقت پور، مشاور على 
الریجانى که قبل از ضرغامى ریاست بر سازمان صدا 
و ســیما را عهده دار بود درباره صبحانه هاى سیاسى و 
فرهنگى عزت ا... ضرغامى اظهار کرد: دولت قهوه خانه 
نیســت که با صبحانه خوردن بشود مشکالت کشور را 
حل کرد. عرصه اداره کشور فکر، اندیشه، گذشت، ایثار 
و فداکارى مى خواهد. در ریاســت جمهورى روزى 20 
ساعت باید کار کرد و تحمل شنیدن سخت ترین انتقادها 
را هم باید داشت. ضمن آنکه باید با اقشار مختلف مردم 

بتوان صحبت کرد و مباحث را جلو برد./2202

تورم عربستان نیم درصد شد!
   ایســنا | با وجود افزایش مالیات بر ارزش افزوده، 
تورم عربستان به میزان محسوسى کاهش یافت. متوسط 
شاخص بهاى مصرف کننده در بزرگ ترین اقتصاد جهان 

عرب تا پایان ماه ژوئن به 0/5 درصد رسید. /2203

وزارت ادب؟! 
   بهار | حسن عباسى، تئوریسین اصولگرا که تلویحًا 
نامزد ریاست جمهورى هم شده است در توییتر نوشت: 
 عبور از نظام خسته   آموزش و پرورش فقط با ایجاد نظام 
روزآمد  وزارت ادب محقق مى شود. عصر «اجوکیشن» 
به سر آمده و قرن جدید هجرى، قرن ادب است./2204

این روزهاى رئیس سابق
   نامه نیــوز | غالمعلى جعفــرزاده ایمن آبادى، 
فعال سیاســى نزدیک به دولت درباره على الریجانى 
گفت: آقاى الریجانى مشغول استراحت و مطالعه است 
و کار خاصى انجام نمى دهد. وى درباره برنامه احتمالى 
على الریجانى براى انتخابات ریاست جمهورى 1400 
اظهار کرد: بعید مى دانم آقاى الریجانى تصمیم جدى 
در این باره گرفته باشــد، اگر تصمیمى داشت ما مطلع 

مى شدیم. /2205

اگر شوراى نگهبان بود... 
   ایکنا | حجت االسالم و المسلمین حسین ابراهیمى، 
عضو جامعه روحانیت مبــارز اظهار کــرد: در انقالب 
مشــروطه اتفاقى که افتاد این بود که فقها بر مصوبات 
مجلس نظارت مى کردند اما این با اهداف جبهه لیبرال ها 
و وابستگان به غرب در مشروطه مغایرت داشت و لذا آرام 
آرام فقها را کنار زدند و نتیجه آن رســیدن فردى مانند 
رضاخان به قدرت بود که در ســایه نبــود نهادى مانند 
شوراى نگهبان به منزله حافظ جمهوریت و اسالمیت، 

رقم خورد./2206

پس بقیه چه کاره اند؟
   ایسنا | دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح 
کرد: سازمان ملل در گزارشــى به طور رسمى اعالم 
کرد رتبه نخست کشــفیات تریاك، هروئین و مرفین 
دنیا مربوط به جمهورى اســالمى ایران است که این 
خیلى جاى تعجب دارد چون ایران نه تولید کننده، نه 
مبدأ و نه مقصد مواد مخدر و نه تنها مسیر است. وى 
افزود: وقتى 90 درصد تریاك جهان، 48 درصد مرفین 
جهان و 26 درصد هروئین جهان را ایران کشف مى کند 
سئوالى که در ذهن ایجاد مى شود اینکه پس بقیه چه 

کار مى کنند؟/2207

خبرخوان

سخنگوى سازمان ثبت احوال آمار مرگ و میر در سه ماه 
اول سال 99 در کشور را اعالم کرد.

سیف ا... ابوترابى اظهار کرد: در سه ماه اول سال جارى 

در مجموع 109 هزار و 943 ایرانى در کشور فوت کردند 
که از این آمار 62 هزار و 751 نفر مذکر و 47 هزار و 192 
مؤنث بودند. او در ادامه بیان کرد: بیشترین میزان مرگ 
و میر به ترتیب در پنج اســتان تهران (17 هزار و 610)، 
خراسان رضوى (8660)، اصفهان (7056)، آذربایجان 

شرقى (6480) و خوزستان (6382) بوده است.
سخنگوى سازمان ثبت احوال افزود: کمترین میزان مرگ 
و میر در پنج استان ایالم (687)، کهگیلویه و بویراحمد 
(752)، سمنان (976)، بوشهر (1027)، خراسان جنوبى 

(1052) و چهارمحال و بختیارى (1054) بوده است.
ابوترابى با مقایسه میزان مرگ و میر در سه ماه اول سال 
98 گفت: در بهار سال گذشته، 91 هزار و 456 نفر فوت 

کردند که در سال جارى این آمار افزایش داشته است. 

درگذشت بیش از 100 هزار ایرانى در بهار امسال

اصفهان روى پله سوم مرگ و میر در کشور

تقریبًا 673 ســال قبل بود که طاعون سیاه تمام جهان را 
درنوردید، یک بیمارى سیاه که مرگبارترین بیمارى همه 
گیر طول تاریخ نام گرفته است. براساس گزارش هاى غیر 
رسمى، مرگ سیاه در سده چهاردهم جان 50 تا 75 میلیون 
نفر را در سراسر جهان گرفت. حاال نیز در روز هاى گذشته 
خبرى از ابتالى مورد جدید به طاعون خیارکى منتشر شد. 
این خبر را ابتدا مقامات منطقه خودمختار مغولستان داخلى 
در شمال چین پس از تشخیص ابتالى یک کشاورز محلى 
به طاعون خیارکى اعالم کردند. پس از آن مقامات چینى 
از ابتالى مورد دوم به طاعون خیارکى نیز خبردادند؛ با این 
حال، با وجود نگرانى از بیمارى همه گیر کووید-19، شیوع 
دوباره طاعون خیارکى به نگرانى مردم جهان افزوده است.

مقامات بهداشتى در شهر بایان مور در مغولستان داخلى 
روز یک شنبه 15 تیر هشدار سطح سوم بهداشتى (سطح 
اول باالترین رده است) اعالم کرده اند. این هشدار شکار 
یا خوردن حیوانات وحشى را که ممکن است ناقل باکترى 
طاعون باشــند، ممنوع مى کند و این ممنوعیت تا پایان 
ســال ادامه مى یابد.  هنوز مشخص نیست این فرد چرا و 
چگونه به طاعون خیارکى مبتال شده است. همچنین به 
افراد محلى گفته شده است که هر حیوان بیمار یا مرده یا هر 
فردى را که نشانه هاى تب را نشان مى دهد یا دچار مرگ 

ناگهانى شده است، گزارش دهند.
مقامات بهداشتى محلى مى گویند خطر همه گیرى طاعون 
انسانى در این شهر وجود دارد و  مردم باید هوشیار باشند و 

هر بیمارى غیرعادى را گزارش کنند.
پس از مورد اول به فاصله چند روز، مقامات چینى ابتال و 
تشخیص مورد دوم را نیز اعالم کردند. مورد دوم، نوجوان 
15 ساله اى است که به یک مارموت (نوعى سنجاب) که 
توسط یک سگ شکار شــده بود، دست زده است. شیوع 
طاعون سیاه در چین طى روز هاى گذشته این نگرانى را 
درجهان ایجاد کرده که «مرگ سیاه» مى تواند بازگشت 

چشمگیرى داشته باشد و به سرعت در جهان شیوع یابد.
متخصصان مى گویند کــه این بیمارى بــه لطف آنتى 
بیوتیک ها تقریبًا کشنده نیست؛ با این حال، این بیمارى 
هر ساله در کشــور هاى مختلف از جمله ایاالت متحده 

آمریکا بروز مى کند.
دکتر «شانتى کاپاگودا»، پزشک بیمارى هاى عفونى در 
مرکز مراقبت هاى بهداشتى استنفورد، دراین رابطه گفته 

است: «برخالف قرن 14، ما درك درستى از نحوه انتقال 
این بیمارى داریم.»

او همچنین گفت که «مــا مى دانیم که چگونه از بروز آن 
جلوگیرى کنیم. ما همچنین مى توانیم بیمارانى را که به 
آنتى بیوتیک هاى مؤثر حساسیت دارند را درمان کنیم و 
همچنین مى توانیم به افرادى که ممکن است در معرض 
باکترى قرار بگیرند، آنتى بیوتیک بدهیم و از بیمار شدن 

آنها جلوگیرى کنیم».
براســاس گفته هاى کاپاگودا اگر این بیمارى بالفاصله 
درمان نشود، باکترى ها مى توانند در جریان خون گسترش 
یابند و باعث ایجاد طاعون سپتى سمى شوند. همچنین اگر 
باکترى ها ریه ها را آلوده کنند، مى توانند باعث ذات الریه یا 

طاعون ذات الریه شوند.
دکتر شانتى کاپاگودا گفت که «طاعون بسیار نادر است. 
این بیمارى هر ساله در سراسر جهان گزارش مى شود که 

بیشتر آنها در آفریقا، هند و پرو است.  او مى گوید «یکى از 
دالیلى که طاعون بسیار نادر است این است که باکترى ها 

در نور خورشید به خوبى زنده نمى مانند».
براساس گفته هاى شانتى کاپاگودا اگر در 24 ساعت اول 
پس از بروز اولین عالیم، آنتى بیوتیک ها تجویز شوند، آنها 
بهتر عمل مى کنند. در موارد شدید نیز، به بیماران اکسیژن، 
مایعات داخل وریدى و پشتیبانى تنفسى داده مى شود. او 
همچنین مى گوید که «خیلى مهم اســت که زود درمان 
شود، زیرا تأخیر در دریافت آنتى بیوتیک ها خطر مرگ را 

افزایش مى دهد».
آنتى بیوتیک هاى پیشــگیرانه همچنین به افرادى داده 
مى شود که هنوز طاعون ندارند، اما با حیوان یا شخصى که 
این بیمارى را دارد، در تماس هستند؛ با این حال، مطمئن 
باشــید، طاعون برنمى گردد؛ حداقل به این زودى. البته 
حتى اگر این اتفاق هم رخ دهد، مــا اکنون دانش و منابع 

کافى براى کنترل آن را داریم. کارشناســان بهداشت نیز 
مى گویند که هیچ فرصتى وجود ندارد که بیمارى همه گیر 
طاعون دوباره شیوع پیدا کند، زیرا طاعون به راحتى با آنتى 

بیوتیک ها قابل پیشگیرى و درمان است.
بنابر اعالم سازمان جهانى بهداشــت مورد مشکوك به 
طاعون خیارکى در چین به خوبى تحت کنترل قرار دارد و 

پرخطر تلقى نمى شود.
در ســال هاى اخیر موارد طاعون نادر بوده اند. اما گاه در 
مناطقى به طور مقطعــى اوج گرفته اند. مثًال در ســال 
2017 میالدى، 300 نفر در ماداگاســکار مبتال شدند. اما 
30 نفر بیشتر جان نباختند. بهار ســال گذشته نیز دو نفر 
در مغولستان بر اثر طاعون مردند. علت بیمارى، خوردن 
گوشت خام مارموت(نوعى سنجاب) بود. به نظر مى رسد 
علت ابتالى دومین مظنون به ایــن بیمارى در روز هاى 

گذشته هم تماس با همین جانور بوده است.

طاعون حداقل در 2 کشور دیده شده است

مرگ سیاه دوباره بر مى گردد؟

درحالى که پیش از این اعالم شده بود افزایش حق مسکن 
کارگران از تیرمــاه اعمال خواهد شــد و جامعه کارگرى با 
وســواس اخبار مربوط به افزایش حق مسکن را پیگیرى 
مى کند، هنوز خبرى از تصویب و اعمال این افزایش در فیش 
حقوقى تیر ماه کارگران نیســت؛ البته وزارت کار پیشنهاد 
افزایش حق مســکن را به هیئت دولت برده و وزیر کار خبر 
داده که مصوبه هفته جارى در دولت به تصویب مى رسد و به 
زودى ابالغ مى شود. در حال حاضر رقم کمک هزینه مسکن 
کارگران صد هزار تومان است که در صورت تصویب 300 

هزار تومان خواهد شد.
در حالى که بســیارى از کارشناسان بر این باورند که هیئت 
وزیران همان مصوبه شوراى عالى کار در خصوص افزایش 
حق مسکن را به تصویب مى رســانند اما مقامات کارگرى 

با توجه به افزایش سرســام آور هزینه هاى مسکن و اجاره 
بهاى کارگران از افزایش مبلغ حق مسکن در هیئت وزیران 
اســتقبال کرده اند. علیرغم آنکه بیش از چند روز به پایان 
تیر ماه باقى نمانده و جامعه کارگرى با وسواس اعالم خبر 
تصویب افزایش حق مسکن را پیگیرى مى کند هنوز خبرى 
از تصویب این مصوبه شوراى عالى کار و اعمال افزایش آن 
در فیش حقوقى تیر ماه کارگران به گوش نمى رسد. اگر چه 
وزارت کار پیشنهاد افزایش 200 هزار تومانى حق مسکن را 
که پیش از این در شوراى عالى کار به تصویب رسیده به هیئت 
دولت ارائه کرده و آنطور که وزیر کار گفته این مصوبه در دولت 
تصویب و به زودى ابالغ مى شود، اما باید منتظر ماند و دید 
که مصوبه در دستور کار هیئت وزیران قرار مى گیرد یا اینکه 

به ماه آینده موکول مى شود؟/2200

معاون ســتاد مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه موج 
دوم کرونا از موج اول خیلى سنگین تر است، گفت: درباره 

محدودیت هاى اعمال شده در تهران، فعًال بناست که این 
محدودیت ها یک هفته ادامه پیدا کند و اگر در جلسات 
بعدى نتایج به خوبى پیشرفت کند، شاید قرنطینه چند روز 

یا چند هفته بعد ادامه پیدا کند تا بتوانیم این موج دوم را 
کنترل کنیم.

رضا جلیلى خشنود با بیان اینکه موج دوم کرونا 
موج سنگینى اســت، گفت: امیدواریم با کمک 

مردم و رعایت کردن از این موج هم عبور کنیم.
معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران اظهار کرد: 
ما با دو مشــکل کمبود تخت بسترى و کمبود 
کادر درمان مواجه هستیم. کادر درمان ما اکثراً 
آلوده مى شوند یا اینکه اقوام درجه یکشان مبتال 

مى شوند که مجبورند از آنها مراقبت کنند.
معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره اینکه 
موج دوم کرونا از چه زمانى آغاز شده است، گفت: 
تقریباً از نیمه دوم خرداد با افزایش در میزان ابتال و چند روز 
بعد میزان باالیى از مرگ و میر روبه رو شدیم که نشان داد 

موج دوم موج سنگینى است./2199

احتمال افزایش حق مسکن کارگران از این ماه شاید تهران چند هفته قرنطینه شود 

رئیس کل دادگاه هاى عمومــى و انقالب زنجان گفت: 
متأسفانه برخى از زوجین داراى فرزند مشمول با استفاده 
ابزارى از طــالق توافقى در صدد اخــذ معافیت خدمت 
مقدس سربازى براى فرزندان خود هستند که باید از ادامه 

این روند، جلوگیرى شود.
قاســم یارمحمدى منفرد افزود: دادگاه هاى خانواده به 
منظور جلوگیــرى از تداوم این روند بایــد دقت الزم در 
درخواست طالق هایى که زوجین داراى فرزند مشمول 
خدمت نظام وظیفه هستند را داشته و تذکر الزم مبنى بر 
عواقب و آثار سوء استفاده احتمالى از طالق را به زوجین 
گوشزد کنند. وى با بیان اینکه برخى افراد به طور معمول 
در جهت اخذ معافیت فرزندان، دادخواست خود را در قالب 
طالق توافقى مطرح مى کنند، اظهار کرد: مسئوالن نظام 

وظیفه در خصوص درخواست معافیت با استناد به طالق 
توافقى، نگاه تردیدى داشته و موضوع را به دقت بررسى و 
پس از صدور معافیت نیز والدین فرد مذکور را رصد کنند.

یارمحمدى منفرد خاطرنشان کرد: مسئوالن نظام وظیفه 
باید رصد کنند تا در صورت مشخص شدن ادامه زندگى 
مشــترك زوجین پس از اخذ معافیت سربازى نسبت به 
پیگیرى موضوع و ابطال معافیت و تعقیب والدین و فرد 

مشمول اقدام کنند.
رئیس کل دادگاه هاى عمومــى و انقالب زنجان گفت: 
امروز کمبود سرباز وظیفه درکشور ملموس است و معرفى 
مشموالن غایب به مرجع قضایى و صدور حکم متناسب 
به منظور اجبار آنها به انجام خدمت سربازى در رفع این 

کمبود، مؤثر خواهد بود.

رصد طالق هایى که براى اخذ معافى انجام مى شود
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راه اندازى 3 مدرسه عالى 
مهارتى 

معاون آموزش هاى عمومى و مهارتى (سـما) دانشـگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد از راه اندازى سه مدرسه عالى 
مهارتى با عنوان هاى «سـالمت»، «سـاخت و تولید» 
و مشـاوره و مهارت هـاى زندگـى در ایـن معاونت خبر 
داد. شـهال روزبهانى اظهار کـرد: اکنـون در مرحله اخذ 
مجوزهاى الزم بـراى راه اندازى این مدارس هسـتیم. 
وى یکى از معضـالت جامعـه کنونى را افزایـش تعداد 
فارغ التحصیـالن بیکار به ویژه در سـطوح دانشـگاهى 
دانست و افزود: در همین راستا مدارس عالى مهارتى در 
دستور کار دانشگاه آزاد اسالمى و معاونت آموزش هاى 

عمومى و مهارتى قرار گرفته است.

برگزارى مجمع 
شرکت پاالیش نفت 

شـرکت پاالیش نفت اصفهان از کلیه سـهامداران این 
شرکت خواست در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
شرکت پاالیش نفت اصفهان که به صورت آنالین برگزار 
مى شود شـرکت کنند. در اطالعیه این شرکت آمده که 
جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام براى 
سال مالى منتهى به 29 اسفند 1398، در ساعت10پیش 
ازظهر فردا یک شنبه به صورت آنالین از طریق نشانى 

اینترنتى Live.eorc.ir برگزار خواهد شد.

مسابقه کتابخوانى
 «سنگر مدیریت»

مدیر فرهنگسـراى پایدارى گفت: مسابقه کتابخوانى 
کتاب «سنگر مدیریت» نوشته امیرحسین دهخدایى از 
سوى فرهنگسراى پایدارى وابسته به سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهـان در دو بخش 
آزمون کتبى و شـفاهى برنامه ریزى شده و ویژه عموم 
برگزار مى شود. سعید صرامى اظهار کرد:  عالقه مندان 
تا 25 مرداد فرصت دارند کتاب و پاسـخ نامه را دریافت 

کنند و تا 25 شهریور ماه به فرهنگسرا تحویل دهند.

برقرارى آب تحویلى از یزد
 به بهارستان

به گزارش روابط عمومى آبفا بهارستان، با توجه به کم 
شدن دبى از چاه هاى فلمن و در نتیجه کسرى ارتفاع 
منبع آب شهر بهارسـتان، در راسـتاى خدمت رسانى 
و رفاه حال سـاکنین شـهر با عنایت به توافق صورت 
گرفته با آب منطقه اى استان یزد، با حضور نماینده آب 
منطقه اى ایـن اسـتان و نماینـده آبرسـانى اصفهان 
برقرارى مجدد آب تحویلى از خـط یزد به میزان 100 

لیتر بر ثانیه با کلیه اصول ایمنى انجام شد.

تعویق برگزارى یک آزمون 
اداره کل آموزش و پرورش اسـتان اصفهان روز پنج شنبه 
در اطالعیه اى از تعویق دو هفته اى آزمون اسـتعدادهاى 
درخشان خبرداد. در این اطالعیه آمده است: به علت شیوع 
مجدد ویروس کرونا و تأکید بر حفظ سالمتى شهروندان 
محترم، برگزارى آزمون ورودى 1400 - 1399 پایه هاى 
هفتم و دهم مدارس کـه مقرر بود بیسـت و هفتم تیرماه 
برگزار شود، به مدت دو هفته به تعویق افتاد. نحوه و زمان 

دقیق برگزارى این آزمون متعاقباً اعالم خواهد شد.

برق دار شدن پست مدوالر
 در گز

پست مدوالر 63 به 20 کیلوولت گز با بیش از 85 میلیارد 
ریال هزینه برق دار شـد. معاون طرح و توسعه شرکت 
برق منطقه اى اصفهان گفت: در مرحله اول، این پست 
به ظرفیت 22/5 مگا وات آمپر با چهار لیدر خروجى 20 
کیلوولت برق دار شـد. امین مقدس افـزود: این مرحله 
پست در مدت شش ماه احداث شـده است. وى اضافه 
کرد: در مرحله دوم، احداث پست 63 به کیلوولت گز، با 
هدف تأمین برق پایدار و مطمئن براى شمال اصفهان 
با سرمایه گذارى بیش از 500 میلیارد ریال و ظرفیت 80 
مگاولت آمپر برنامه ریزى شده که تا قبل از پیک سال 

1401به بهره بردارى برسد.

خبر

قطار شهرى اصفهان - بهارستان تا پایان دولت دوازدهم به 
بهره بردارى مى رسد.

معاون وزیر راه و شهرســازى و مدیرعامل شرکت عمران 
شــهر هاى جدید در بازدید از روند پیشرفت اجراى متروى 
اصفهان - بهارستان و طرح اقدام ملى مسکن دو طرح کالن 
این استان گفت: طرح ملى قطار شهرى اصفهان - بهارستان 
به طول 15 کیلومتر ایســتگاه صفه اصفهان را به شــهر 
بهارستان متصل مى کند و اجراى آن جذابیت سکونت در 

این شهر جدید را افزایش مى دهد.
حبیب ا... طاهر خانى افزود: در سفر اخیر محمدباقر نوبخت 
رییس سازمان برنامه و بودجه به اصفهان بخشى از منابع 

اجراى این طرح تامین شد و بخشى دیگر هم با مشارکت 
شرکت عمران بهارستان و اداره کل راه و شهرسازى استان 
تامین مى شــود. وى گفت: همچنین پیشــبرد طرح اقدام 
ملى مســکن با حمایت دولت و وزارت راه و شهرسازى در 
شهر هاى جدید به خصوص کالن شهر ها در دست اجراست 
که ساخت 45 هزار واحد مسکونى در سه شهر جدید به ویژه 

شهر بهارستان سهم استان اصفهان است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر هاى جدید افزود: امید مى رود 
با توجه به استقبال خوب متقاضیان از این طرح ملى، بخش 
عظیمى از مشکل تامین مسکن با در دسترس قراردادن به 

اقشار متوسط و کم در آمد تسهیل شود.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
کانون هاى گــرد و غبار اصفهان با وزش باد شــدید در 
مناطق شرقى و شمالى استان براى چهارمین بار در سال 
جارى فعال و باعث افزایش ریزگردها و کاهش کیفیت 

هوا شدند.
منصور شیشــه فروش افزود: وزش باد شدید در مناطق 
شرقى و شمالى استان از سه شــنبه بیست و چهارم تیر 
جارى آغاز و باعث فعال شــدن کانون هاى گرد و غبار 
شده اســت. وى با بیان اینکه کانون هاى گرد و غبار در 
کویرهاى چهار اســتان همجوار اصفهان یعنى سمنان، 
قم، یزد و خراسان جنوبى نیز فعال شده است، اظهار کرد: 

در تابســتان وزش باد در اصفهان از شرق به غرب است 
و همین امر باعث رسیدن ریزگردها به مناطق شهرى و 

کاهش کیفیت هوا مى شود.
شیشــه فروش تصریح کرد: از صنایع آالینــده به ویژه 
کوره پزخانه ها خواسته شــده که کار خود را تعطیل کنند، 
برخى فعالیت ها مانند ورزش صبحگاهى نباید انجام شود و 
همه مردم هنگام خروج از خانه باید از ماسک استفاده کنند. 
وى با بیان اینکه از ابتداى امسال تا کنون کانون هاى گرد 
و غبار اصفهان چهار بار و به مدت 15 روز فعال شدند، تأکید 
کرد: حادترین آنها مربوط به نیمه اول تیر ماه بود که هواى 

اصفهان در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

فعال شدن چهار باره 
کانون هاى گرد و غبار اصفهان 

تاریخ راه اندازى
 متروى اصفهان - بهارستان

با ارتقاى فنى چندین سایت  bts  در سطح شهرستان 
خوانســار پوشــش اپراتور همراه اول در سطح این 

شهرستان توسعه یافت.
مســعود اســدى، رئیس اداره مخابرات شهرستان 

خوانسار  با اشاره به  گستره خدمات مخابراتى در سطح 
این شهرستان اظهار کرد: ارتقاى سایت هاى اندیشه، 
پایتخت، مسکن مهر، اداره پست، قودجان و تیدجان 
از 4G به  G4/5 واجراى فیبر قودجان - ویســت به 
طول 12 کیلومتر از اقدامات صورت گرفته در راستاى 
گسترش و ارتقاى کیفیت ارتباطات در این شهرستان 
است. وى از  نصب و راه اندازى ONU  در روستاى 
کهرت  خبر داد و افزود: به منظــور رفع قطعى هاى 
مکرر تلفن در فاصله دو روســتاى ارجنک و کهرت، 
کابل هاى این مســیر جمع آورى شــده و یک عدد 
ONU مستقل در روستاى کهرت نصب و راه اندازى 
شده اســت. رئیس مخابرات خوانسار عنوان کرد: به 
دلیل فاصله جفرافیایى دو روستاى وادشت و پایتخت 
از مرکز مخابرات ایثارگران سرعت اینترنت مشترکین 
در این نواحى پایین بود که با اجراى فیبر نورى و نصب 
دو ONU در مناطق مذکور توانستیم بر رضایتمندى 

مشترکین در این مناطق بیافزاییم.

توسعه پوشش همراه اول در خوانسار

مرمت و بازسازى دیوارنگاره مجلس پذیرایى شاه عباس دوم در کاخ چهلستون اصفهان پایان 
یافت. مدیر گروه امانى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان گفت: به 
دنبال آسیب هاى متعدد ناشى از جریان هوا و وجود گرد و غبار و همچنین آالینده هاى شیمیایى 
و ایجاد ترك در حاشیه تزیینات و پست شدن تدریجى خواص الیه هاى رنگ بر روى این اثر 
منحصر به فرد تاریخى، حفاظت و مرمت تزیینات دیوارنگاره هاى نقاشى تاالر زمستانى کاخ 

موزه چهلستون از سال 1398 آغاز شد.
هادى اللهیارى افزود: مرمتگران حوزه امانى این اداره به مدت دو ماه غبارزدایى و تمیزکارى 
سطح دیوارنگاره، تثبیت الیه هاى رنگ، تمیزکارى الیه هاى رنگ و استحکام بخشى الیه هاى 
زیرین در بخش هاى مختلف و همچنین موزون سازى رنگ با رعایت اصل برگشت پذیرى، 
را انجام دادند. وى گفت: حفاظت و مرمت تابلوى نقاشى مجلس پذیرایى شاه عباس دوم از دو 
بخش مرمت تزیینات نقاشى گل و بوته اى همراه با نقوش جانورى و مرمت تزیینات دیوارنگاره 
اصلى با عنوان مجلس پذیرایى شاه عباس دوم صفوى از ندر محمد خان پادشاه ترکستان است، 

که با تکنیک رنگ و روغن و با هنر نگارگرى کار شده است.

پایان مرمت دیوارنگاره مجلس پذیرایى شاه عباس دوم

مدیر عامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: مصرف برق در شهرستان اصفهان در روز هاى 

گرم تابستان به مرز پیک رسید.
حمیدرضــا پیرپیران اظهار کرد: طبــق پیش بینى 
هواشناسى، هواى این کالنشهر در هفته جارى چند 
درجه گرم تر مى شــود که باید با مدیریت مصرف، 
نگذاریم، میزان 1180 مــگاوات مصرف پیک برق 
را رد کند. وى با اشــاره به زمان پیک مصرف برق 
از ساعت 12 تا 17، از مشترکان خواست تا با رعایت 

الگوى مصرف تا پایان شــهریور در ساعات تعیین 
شده در مصرف برق صرفه جویى کنند تا مجبور به 

اعمال خاموشى در اصفهان نشویم.
پیرپیران افزود: استفاده از وســایل برقى همچون 
ماشــین لباسشویى و ظرفشــویى در غیر از ساعت 
پیک و سایبان براى کولر، سرویس کولر ها با استفاده 
از متخصصان برق، تنظیم درجــه 24 تا 25 درجه 
براى کولر هاى گازى و استفاده از نور آفتاب طبیعى 

ساختمان از راه هاى کاهش مصرف برق است.

اوج مصرف برق در روز هاى گرم تابستان 

نشست هم اندیشى شرکت گاز استان سازمان نظام 
مهندسى ســاختمان اصفهان با حضور مدیرعامل 
شرکت گاز و رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
برگزار شد. در این نشســت مقرر شد شابلون هاى 
تهیه شــده براى نصب کنتور به صورت استاندارد و 
با نظارت مستقیم ســازمان نظام مهندسى و توسط 
مجریان لوله کشــى گاز مورد بهره بــردارى قرار 
گیرد و کنتور و رگالتور مشــترکین توسط مجریان 
و با نظارت سازمان نظام مهندسى با رعایت ارتفاع 
استاندارد نصب شــود و در صورت مشاهده ارتفاع 
نا مناســب باید موضوع  براى اصالح سیستم لوله 
کشى به سازمان نظام مهندسى ارجاع شود و از نصب 

کنتور خوددارى شود.
همچنین در خصوص تفکیک کنتور، مصوب شــد 
ادارات و مناطق گازرســانى سطح استان، مشترك 
متقاضى را به ســازمان نظام مهندسى ارجاع کنند 
و مســائل فنى و حقوقى نظیر اخذ رضایت ســایر 
مالکان ســاختمان و... صرفًا توســط سازمان نظام 
مهندسى تصمیم گیرى شــود. در پایان، با توجه به 
الزامات ایمنى و فنــى در خصوص نصب علمک ها 
مقرر شــد امکان تخصیص 30 کنتــور جداگانه در 
مجتمع هاى مسکونى 30 واحدى امکانپذیر باشد و 
براى مجتمع هاى باالتر از این تعداد علمک باکنتور 

ورگالتور با فشار psi 2 نصب شود.

امکانپذیر شدن تخصیص 30 کنتور جداگانه در 
مجتمع هاى 30 واحدى 

صف طوالنى تعویــض پالك خودرو ها در شــهر 
اصفهان مردم را کالفه کرده است.

به گزارش خبرگزارى صدا و سیما، رئیس پلیس راهور 
استان با اشاره به حضور مردم در ساعات شبانگاهى 
در صف هاى مراکز تعویض پالك یا شــماره گذارى 
خودرو گفت: مردم چنانچه در ســاعات بعد از ظهر و 
از ســاعت 12 به بعد به مراکز تعویض پالك خودرو 

مراجعه کنند گرفتار صف هاى طوالنى نمى شوند.
سرهنگ محمدرضا محمدى با بیان اینکه در مراکز 

شماره گذارى خودرو عالوه بر تعویض پالك خدمات 
دیگرى نیز ارائه مى شــود، افزود: پاســخگویى به 
مکاتبات قضایى و استعالمات از دیگر خدماتى است 

که در این مرکز به شهروندان ارائه مى شود.
وى با اشاره به شــیوع کرونا از مردم درخواست کرد 
خانوادگى به مراکز تعویض پــالك خودرو مراجعه 
نکنند. ســرهنگ محمدى گفت: روزانه در دو مرکز 
تعویض پالك اســتان حدود 1000 خودرو تعویض 

پالك مى شوند.

صف هاى تعویض پالك همچنان طوالنى است

یک دســتگاه مینى بوس که حامل کارکنان یک شــرکت بود، روز پنج شنبه در مسیر 
اصفهان به مبارکه در  محدوده سپاهان شهر با یک دستگاه سمند تصادف کرد و واژگون 

شد. عامل واژگونى مینى بوس، ناتوانى راننده سمند در کنترل وسیله نقلیه در مسیر شمال 
به جنوب بزرگراه شهید دستجردى و برخورد خودروى وى به خودروهاى دیگر بود که 
منجر به واژگونى مینى بوس شد. راننده اتومبیل سمند از صحنه تصادف متوارى شد اما 
دقایق بعد با اطالع مردم و هوشیارى پلیس در محدوده سپاهان شهر متوقف و اتومبیل 

به توقفگاه منتقل شد.
این حادثه ساعت 7 و 9 دقیقه صبح روز پنج شنبه به اورژانس 115 اعالم و به دنبال آن 
10 واحد امدادى از اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه 14 نفر از سرنشینان 
مینى بوس شامل دو زن و 12 مرد مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اورژانسى به 

بیمارستان هاى الزهرا (س) و کاشانى منتقل شدند.
در ادامه این حادثه تصادف، یک دستگاه نیسان هم با یک دستگاه پراید برخورد کردند و یک 
تصادف زنجیره اى به وقوع پیوست. در حادثه دوم هم شش  نفر مصدوم شدند که آنها هم 
به بیمارستان هاى کاشانى و الزهرا(س) انتقال یافتند. سن مصدومان از 25 تا 45 سال است 

و در بین حادثه دیدگان تصادف دوم هم دو زن به چشم مى خورند./2212

2 تصادف، 4 خودرو، 20 مصدوم

معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
هیچ بیمار دیابتیک با نسخه پزشک بدون دارو نمانده است و 
پس از ثبت در سازمان  بیمه گر، قلم هاى انسولین در اختیار 

بیمار قرار مى گیرد.
ابوالفضل اصالنــى در گفت و گو با «مهر» بــا بیان اینکه 
 ،regular رایج ترین انواع انسولین در کشور انسولین هاى
و NPH که به صورت ویال هاى شیرى و شفاف هستند، 
تصریح کرد: با تولید این ویال ها در سه شرکت ایرانى، این 
نوع از فرآورده هاى انسولین به وفور در داروخانه هاى استان 
اصفهان عرضه شده که در برخى از مواقع متأسفانه تاریخ این 

ویال هاى انسولین منقضى مى شود.
وى اضافه کرد: دسته دوم انسولین با شش قلم انسولین در 
بازار دارویى شناخته مى شود که سه قلم انسولین نوومیکس، 
نوراپید و گالرژین (با اسم تجارى النتوس) مخاطب بیشترى 
دارد. اصالنى با اشاره به اینکه قلم هاى انسولین نوومیکس و 
نوراپید از خارج وارد مى شود، گفت: شرکتى در تهران با تکمیل 
کارخانه تولید تحت لیسانس شرکت اصلى تولیدکننده، به نیاز 
وارداتى به این دو قلم در آینده نزدیک خاتمه خواهد داد. وى 

با بیان به اینکه دو قلم نوومیکس و نوراپید متناســب با نیاز 
دانشگاه هاى علوم پزشکى و استان ها از تهران تأمین مى شود، 
اعالم کرد: از دو سال و نیم گذشته، با سهمیه بندى این دوقلم 

پرمخاطب هیچ گونه کمبودى نداشتیم.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به کمبود انسولین در سطح کشــور در آذرماه گذشته اظهار 
داشــت: در حال حاضر در مورد دو قلم نوومیکس و نوراپید 
مانند ویالهاى انسولین حالت اشباع شده نداریم اما متناسب با 
سهمیه بندى انجام شده هیچ بیمار دیابتیک با نسخه پزشک 

از این دو قلم هم محروم نیست.
وى تاکید کرد: قلم هاى نوومیکس ونوراپید به صورت سهمیه 
بندى شده در اختیار داروخانه هاى استان اصفهان قرار داده 
مى شود و پس از تأیید در ســامانه بیمه گر در اختیار مصرف 

کننده قرار مى گیرد.
اصالنى به انتظار توزیع این قلم هاى انســولین به صورت 
OTC پایان داد و گفت: توزیع قلم هاى انسولین نوومیکس 

و نوراپید حتماً با نسخه پزشک ارائه مى شود.
وى افزود: تا همین لحظه یک چهارم داروخانه هاى استان 

اصفهان تمام گروه هاى فراورده هاى انســولین را در اختیار 
دارند. معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
توصیه کرد: چنانچه بیماران دیابتیک با نبود داروى تجویز 
شده انسولین مواجه شدند گزارش آن را به سامانه 190 اطالع 

دهند تا نیاز دارویى این بیماران در اسرع وقت مرتفع شود.
وى به تولید داخلى قلم گالرژین یا النتوس هم اشاره اى کرد 
و گفت: از یک ماه گذشته این قلم با اسم تجارى «بازالین» 
توسط شــرکت «پویش دارو» تولید و با همان اثربخشى به 
بازار دارویى عرضه شده است و با تکیه بر تولید داخلى واردات 

این قلم هم محدود شده است.
اصالنى با تاکید بر اینکه وضعیت قلــم گالرژین نیز مانند 
نوومیکس و نوراپید است و به صورت سهمیه بندى در اختیار 
داروخانه قرار مى گیرد، تصریح کرد: هیچ بیمار دیابت با نسخه 
پزشــک بدون دارو نمانده اســت و پس از ثبت در سازمان 
بیمه گر، این قلم ها در اختیار بیمار قرار مى گیرد و بدون نسخه 
این قلم هاى انسولین در اختیار بیمار قرار نخواهد گرفت. وى 
افزود: مابقى فراورده هاى انسولین هم در داروخانه هاى استان 

اصفهان عرضه شده است و کمبودى نداریم.

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان مطرح کرد

عرضه قلم هاى انسولین در اصفهان 
با نسخه پزشک

آرمان کیانى
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ســال 97 ســریالى به نام «بانوى عمارت» از شبکه 
3 ســیما به روى آنتن رفت و بعد از مدت ها توانست 
توجه مخاطبان را به ســریال هــاى تاریخى جلب 
کند. این ســریال روایتى عاشــقانه را در بستر تاریخ 
ســال هاى حکومت قاجار بر ایران نشــان مى داد. 
قصه اى خانوادگى، عاشقانه در دل تاریخ قاجار. «بانوى 
عمارت» قصــه نوادگان خان قاجار بــود و چگونگى 
زندگى، معیشت، آداب و رسوم و هر آنچه به آنها مرتبط 
بود را تصویر کرده بود. نقش اصلى این سریال را حسام 
منظور ایفا کرد که تا قبل از این سریال تجربه شاخص 
تصویرى نداشت و «بانوى عمارت» اولین گام جدى او 
در عرصه تصویر به شمار آمد. او با ایفاى نقش در قامت 
«ارسالن میرزا قوانلوى قاجار» یکى از نوادگان خان 
قاجار به خوبى ظاهر شــد و بعد از بازى در این سریال 

رشد قابل قبولى در بازیگرى و انتخاب هایش داشت.
همچنین در کنــار او، مریم مؤمن نیــز دیگر بازیگر 
اصلى سریال بود که با بازى در نقش «فخر الزمان» 

به شهرت رسید.
بعد از تولید و پخش این ســریال تلویزیونى بنا بود تا 
ادامه آن نیز در قالب فصل دومش ساخته و پخش شود، 
اما این سریال با حواشى از تغییر نویسنده تا انصراف 

کارگردان و... مواجه شد.
احسان جوانمرد، نویسنده این سریال مى گوید: بعد از 
پایان نگارش فصل یک، آماده بودم تا نگارش فصل 
2 را شروع کنم اما ســازمان صداوسیما اطمینانى به 
موفقیت کار نداشت. یکســالى صبر کردم تا کار که 
به زمان پخش رسید از دوستان سازمان پرسیدم که 
کار نگارش را ادامه دهم؟ و گفتند نه باید پخش شود 
و بازخوردها را ببینیم! و در حقیقت من ناراحت شدم. 
وى ادامه داد: یکسال هیچ درآمدى نداشتم و منتظر 
بودم بگویند شــروع کن. مدام به خودم گفتم سر کار 
دیگرى نروم «بانوى عمارت» حیف است اما یکباره 
به خودم آمدم و دیدم عمرم دارد مى رود. با اینکه دلم 

نمى خواست اما کًال قیدش را زدم.
این نویســنده افزود: از طرفى مدت هــا بود با آقاى 
فتحى براى ســریال «جیران» صحبت مى کردیم و 
همان زمان قرارداد این سریال را بستیم. در ادامه در 
جلسه اى گفتند بیا شروع کن و من گفتم شرمنده ام 
و با سریال دیگرى قرارداد نوشتم و عذرخواهى کردم 
و گفتم که سریالى که دارم مى نویسم طوالنى است. 
گفتم از دستم همین برمى آید که اجازه ادامه دادنش را 

به عنوان مالک معنوى اثر به شما بدهم.

وى ادامه داد: معتقدم اگر قرار باشد سریالى ادامه داشته 
باشد دیگر بعد از چهار سال و گذر زمان جذابیتى ندارد. 
به نظرم همان زمان که نگارش فصل یک تمام شد و 
ضبط شروع شد باید مى گفتند فصل 2 را هم بنویسید و 
ادامه دهید و با یک فاصله کوتاهى بازیگران استراحت 
مى کردند و مشغول ضبط فصل دوم مى شدند و اگر 
کشش داشت و مخاطبان دوست داشتند مى توانستند 
این سریال را در فصل هاى 3 و 4 هم ادامه دهند، اما 
زمانى که ساخته مى شد کسى اعتقادى به موفقیتش 

نداشت!
اما مدتى بعد و با اینکه جوانمرد از نگارش این سریال 
کناره گیرى کرد، همچنان سازمان براى تولید فصل 
دوم «بانوى عمارت» تمایل بسیارى داشت و از طرفى 
نیز مجید موالیى، تهیه کننده نیز در گفتگوها اذعان 
کرد که این سریال را مى سازد. مدتى بعد نگارش به 
محسن قرایى و محمد داودى سپرده شد که آخرین 

کار مشترك این دو، سینمایى «قصر شیرین» بود.
با اعالم این خبر در مهرماه 98 عزیــز ا... حمیدنژاد، 
کارگردان «بانوى عمارت» در نامه اى که در اختیار 
رسانه ها قرار داد، گفته بود: به دالیل اختالف سلیقه 
حرفــه اى در کم وکیــف نگارش متــن فصل دوم 

این ســریال نبوده ام و آنچه اخیراً پس از 9 ماه براى 
نظرخواهى و تصمیم گیرى به دست من رسیده است 
برخالف خبرهاى منتشر شده از طریق تهیه کننده و 
نویسنده محترم،... فیلمنامه نیست بلکه طرح مبسوطى 
از تخیالت نویســنده با وام گرفتن سطحى از برخى 
حوادث و بعضى دیگر از شخصیت هاى سریال است؛ 
متأسفانه از زاویه دید تولید، نوشته اى بسیار سفارشى و 
غیرنمایشى است به طورى که دو تا از آدم هاى سریال 
حدود ده قســمت در یک کاه دانى به ســر مى برند و 
دیالوگ مى گویند و این گونــه پرداخت ها چیزى جز 

تحقیر مخاطب و پس زدن او را به دنبال ندارد.
با گذشت یکسال و اندى هنوز هم این طرح در سازمان 
صداوسیما قرار دارد و بناست تا در سال آینده به تولید 
برسد. اما هنوز از تغییر نویسنده و یا حتى کارگردان آن 
خبرى به میان نیامده است. شنیده ها حاکى از این است 
که حمیدنژاد قصد دارد کار دیگرى را به تولید برساند 
و اگر تکه هاى پازل را به درستى کنار هم قرار دهید 
متوجه ادامه ساخت این سریال توسط گروه دیگرى 
مى شوید،  گروهى که شاید بر حسب تغییر کارگردان و 
نویسنده،  بازیگران جدیدى را در قامت شخصیت هاى 

قبلى به همراه داشته باشد./2196

ساخت سرى دوم سریال «بانوى عمارت» 
به کجا رسید؟

احترام برومند تعدادى از عکس هاى دیده نشــده زنده یاد داوود رشیدى را در سالروز تولد این هنرمند به 
موزه سینما اهدا کرد. داوود رشیدى متولد 25 تیرماه 1312 بود که ســال ها در عرصه کارگردانى تئاتر و 
بازیگرى فعالیت کرد. او که شهریور سال 95 به دلیل ایست قلبى در منزل درگذشت، داراى نشان درجه 
یک فرهنگ و هنر بود و از جمله نمایش هایى که اجرا کرده مى توان به «در انتظار گودو»، «ریچارد سوم»، 
«پیروزى در شیکاگو»، «منهاى دو» و «آقاى اشمیت کیه؟» اشاره کرد و فیلم هاى سینمایى «کندو»، «خانه 
عنکبوت»، «گل هاى داودى»، «کمال الملک»، «مالقات با طوطى»، «زمهریر» و سریال هاى «آواى فاخته»، 

«هزار دستان»،  «گل پامچال» و «تنهاترین سردار» تنها 
بخشى از آثار او هستند.

در چهار سال گذشــته، همزمان با سالگرد درگذشت 
این بازیگر مراسمى به نام جایزه داوود رشیدى توسط 
خانواده این هنرمند برگزار شــده که امسال به دلیل 
شرایط کرونایى قرار است این مراسم مجازى و بدون 

تجمع برگزار شود.
اخیراً  گنجینه این هنرمند با حضور خانواده او در موزه 
ســینماى ایران رونمایى و جوایز، اســناد، مدارك، 
یادگارى ها و وسایل شــخصى داوود رشیدى توسط 
همسرش احترام برومند به موزه سینماى ایران اهدا 

شد.

رونمایى از 
عکس هاى
 دیده نشده

 داوود رشیدى 
توسط همسرش

تاکنون 20 درصد از تصویربردارى ســریال «صفر 
بیســت و یک» به کارگردانى ســیامک انصارى و 
جواد رضویان و تهیه کنندگــى مهدى فرجى انجام 

شده است.
فرجى در این بــاره گفت: به دنبــال افزایش دوباره 
ویروس کرونا ما نیز بر اجراى پروتکل هاى بهداشتى 
تأکید و الزام کردیم به جز زمان تصویربردارى و وقتى 
که بازیگران جلــوى دوربین هســتند باید در همه 
شرایط همه عوامل از ماسک و مواد ضدعفونى کننده 

استفاده کنند.
همچنین در خبرى دیگر اعالم شــد که همزمان با 
تصویربردارى سریال «صفر بیست و یک»، لوگوى 
این سریال نیز توسط مهدى صادقى طراحى و رونمایى 
شد. بازیگران سریال «صفر بیست و یک» عبارتند از 
سیامک انصارى، ســید جواد رضویان، امیرحسین 
رستمى، سروش جمشــیدى، رؤیا میر علمى، نگار 
عابدى، آزیتا ترکاشوند، مریم شیرازى، افشین آقایى، 

پادینا کیانى و  بازیگر نقش کودك: مهبد بیور.

آخرین خبرها از سریال 
سیامک انصارى و جواد رضویان

فیلم «روزهاى نارنجى» با بازى هدیه تهرانى، على مصفا و مهران احمدى در سینماى آنالین اکران مى شود.
فیلم سینمایى «روزهاى نارنجى» به کارگردانى آرش الهوتى و تهیه کنندگى علیرضا قاسم خان سال 96 
ساخته شد و اولین بار در جشنواره فجر ســال 97 به نمایش درآمد. این فیلم سینمایى که در جشنواره هاى 
مختلف بین المللى به نمایش گذاشته شده است به زودى به صورت آنالین اکران خود را آغاز مى کند اما زمان 

دقیق اکران آنالین این فیلم سینمایى هنوز مشخص نیست.
«روزهاى نارنجى» در جشنواره هاى مختلف بین المللى زیادى به نمایش درآمد و جوایز متعددى کسب کرد 

و هدیه تهرانى، بازیگر نقش اول فیلم است که بازى درخشانى را در این فیلم داشته است.
«روزهاى نارنجى» ماجراى زندگى «آبان» زنى میانسال، مستقل و زحمتکش را به 

خوبى نشان مى دهد تصویر مى کشد که مردانگى را در هیبتى زنانه به 
و واسطه اســتخدام کارگران زن فصلى در 

باغ هاست.
هدیه تهرانى، على مصفا، مهران احمدى، 

علیرضا استادى، ژیال شــاهى، رؤیا 
حسینى، صدف عسگرى، لیلى 

فرهادپور، اکــرم علمدار، 
امین گلستانه و سیامک 
ادیب، بازیگــران فیلم 
«روزهــاى نارنجى» را 

تشکیل مى  دهند.
2197/

اکران آنالین فیلمى با بازى هدیه تهرانى

باران کوثرى در گفتگو با ماهنامه «24» و درباره اکران آنالین 
«کشتارگاه» گفت: طبیعى است به نفع عده اى در سینماست 
که فیلم هایى مثل «کشــتارگاه» دیده نشــوند و مورد توجه 
قرار نگیرند. ترجیح خیلى ها این اســت که فیلم هاى خنثى یا 
فیلم هایى که اداى فیلم اجتماعى را در مى آورند و واکنش هایى 

هیجان زده به اتفاق هاى روزند، بهتر دیده شوند.
وى افزود: راستش دیگر به این فکر نمى کنم که چرا فیلم هاى 
اینچنینى به حاشیه رانده مى شــوند. دالیلش واضح و روشن 
است. جنگى نابرابر است که ما مى کوشیم با گوشت و پوست و 

خونمان در آن بمانیم، فیلم تولید کنیم و با این نابرابرى ها 
مبارزه کنیــم. این فیلم جاى خــود را میان مردم پیدا 

مى کند.
باران کوثرى درباره انصراف برخى هنرمندان از 
حضور در جشــنواره فیلم فجر گفت: جشنواره 
فجر جاى ماســت. به همین دلیل مى گویم 
ما نباید ترکش کنیم. اگر افرادى که جایشان 
جشنواره فجر نیست و به عنوان سرمایه گذار، 

تهیه کننده یا کارگردان به سینما هجوم آورده اند و 
مى خواهند همه عرصه هایش را تسخیر کنند ما باید 

با حضورمان اجازه ندهیم.
او دربــاره ماهیــت اجتماعــى فیلــم 

«کشتارگاه» گفت: برعکس خیلى از فیلم هاى امروز که ادعاى 
اجتماعى بودن دارند، «کشــتارگاه» تعهد و مسئولیت پذیرى 
فیلم هاى نیمه دوم دهه 60 را دارد که پیشــتازانش داریوش 
مهرجویى و کیانوش عیارى و رخشــان بنى اعتمــاد بودند. 
فیلم هایى که خیال نمى کنند چون درباره یک موضوع اجتماعى 
حرف مى زنند پس حتماً فیلم اجتماعى اند. فیلم هاى اج تماعى 

آن زمان در مسیر خیلى چیزها تعیین کننده بودند./2198

باران کوثرى: در جنگى نابرابر هستیم

تالش پزشکان براى بهبودى باچان ها
«آمیتاب باچان» و پسرش «آبیشــک باچان» به داروهایى که 
در بیمارستان براى آنها تجویز شده، واکنش مثبتى داشته اند و 
براساس خبرهاى منتشر شده احتماًال در این هفته از بیمارستان 

مرخص خواهند شد. 
خبر ابتالى بیمارى فوق ســتاره ســینماى هند، پسر او، نوه و 
«آیشواریا راى»، صنعت سینماى هند و مردم عالقه مند او را در 

بهت و حیرت فرو برد. 
نخست وزیر نپال براى بهبودى او در توییتى آرزوى سالمت کرد 

و مردم هند براى سالمتى او دست به دعا برداشتند. 
باچان اما تصمیم گرفت از طریق فضاى مجازى همانند همیشه 
با عالقه مندانش ارتباط داشته باشد و از آنها تشکر کرد. در پست 
دومى که از بیمارستان منتشر کرده این بار پزشکان را با چنین 

کلماتى ستوده است: «متعهد به خدمت،  همراه بیماران، بى غرور، 
مقصد الهى، کسانى که پرچم انسانیت را برافراشته مى کنند.»

در سینماى هند این نخستین مواردى است که ستارگان مشهور 
به این بیمارى مبتال شده اند.

  پرستو فرهادى/ خبرگزارى ایسنا |
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 سایت «فوتبال 24» بلژیک خبر داد باشگاه 
کلوب بروژ عکس دسته جمعى و رسمى خود 
براى فصل 2021-2020 را منتشر کرد. نکته 
جالب در این عکس عدم حضور کاوه رضایى، 
مهاجم ایرانى و پنج میلیون یورویى این تیم 
بود. رضایى بعد از حضور قرضى در شــارلروا 
اکنون جایى در لیســت بروژ ندارد و با انتشار 
این تصویر مشخص شد او دیگر فرصتى براى 

عرض اندام در این فصل نخواهد داشت.
 رضایى اکنون از سوى شارلروا و آنتورپ مورد 
توجه قرار دارد اما هر دو باشگاه منتظر هستند. 
بروژ براى این مهاجم ایرانى پنج میلیون یورو 
هزینه کرده و بدون شک قصد دارد قسمتى 
از این مبلغ را با فروشش جبران کند. رضایى 
در فصل گذشته براى شارلروا در 26 بازى 14 
گل به ثمر رســاند. او همچنین پنج  پاس گل 

هم مهیا کرد.

کاوه به فروش مى رسد

یک نفر مسئولیت
محمد کریمى:  این داستان را قبول کند

از سپاهان 
به اروپا و 

تیم ملى مى روم
هافبک تیم ســپاهان مى گوید در صورت صعود ایــن تیم به مرحله 
گروهى رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا، حرف هاى زیادى براى 

گفتن خواهند داشت.   
محمد کریمى، هافبک جوان تیم فوتبال سپاهان به تازگى و 

پارس جنوبى جم، قرارداد خود را به مدت ســه فصل دیگر با پس از دیدار برابر 
کرد تا همچنان در اصفهان باقى بماند و یکى از نفرات تیم طالیى پوشان تمدید 
بیستم لیگ برتر باشد.   ســپاهان براى فصل 
اخیر بیشتر از گذشته توسط قلعه نویى به ترکیب اصلى تیم او که در بــازى هاى 

این روزهاى تیم گفت: در بازى هــاى اخیر عملکرد خوبى مى رسد، در رابطه با شرایط 
لحاظ نوع بازى از همه تیم ها بهتر عمل کردیم اما در ضربات داشــتیم و فکر مى کنم از 

آخر بسیار کم دقت بودیم. ضمن اینکه خیلى بدشانس بودیم؛ با این حال، ما تالشمان را بیشتر مى کنیم 
و به بازى هاى باقىمانده و جام حذفى بسیار امیدواریم.

باقیمانده سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا عنوان کریمى در واکنش به چهار دیدار 
عربى و بازیکنان خارجــى آنها با ما قابل کرد: امکانــات تیم هاى 

حال، تمرکز و دقتمــان در برابر این قیاس نیســت؛ با این 
برابر باشد؛ اگر همان انرژى و کیفیت تیم هــا باید چندین 
داشــته باشــیم، مى توانیم از گروه برابر العین را همیشه 
صعود کنیم و در مراحل بعدى هم مرگ این رقابت ها 

زیادى براى گفتن داریم.قطعــًا حــرف هاى 
کریمى تمدید سه ســاله قراردادش سئوال بعدى از محمد 

پاسخ به این سئوال اضافه کرد: من سال با باشگاه سپاهان بود. او در 
معرفى شدم. فکر مى کنم عملکرد خوبى داشتم گذشته با ســپاهان به فوتبال ایران 

و توانسته باشم پاســخ اعتماد قلعه نویى را داده باشم و دل هواداران ســپاهان را شاد کنم. سپاهان 
باشگاه بزرگى است و افتخار مى کنم در این باشگاه و شهر اصفهان حضور دارم. هواداران سپاهان و 

اصفهانى ها با این تیم زندگى مى کنند. 
کریمى سپس به پنالتى از دســت رفته اش مقابل پارس جنوبى جم اشاره کرد و افزود: قول مى دهم

 پنالتى اى که خراب کــردم را جبران کنم و هــواداران بدانند چقدر برایشــان ارزش قائلم و جواب 
محبت هایشان را مى دهم. دوست دارم حاال حاالها در سپاهان باشم و فوتبالم را در سپاهان به پایان 
برسانم. در ایران به تیمى  غیر از سپاهان فکر نمى کنم و فکر مى کنم با تمدید قرارداد این را نشان دادم 

و مطمئن هستم با سپاهان به تیم ملى و اروپا مى رسم.

سرمربى تیم فوتبال شهردارى ســیرجان گفت: بالتکلیفى فوتبال 
بانوان توهین آمیز اســت، اى کاش یک نفر مسئولیت این داستان 

بى سرانجام را برعهده مى گرفت.
مریم جهان نجاتى از بالتکلیفى لیگ برتــر و بى توجهى به فوتبال 
بانوان گالیه کرد و گفت: ما، کرونا و مشکالتى که به وجود آورده و 
سختى هایى که براى تصمیم گیرى سازمان لیگ وجود دارد را درك 
مى کنیم، اما اینقدر بالتکلیفى فوتبال بانوان توهین آمیز است و نشان 

از بى اهمیتى فوتبال بانوان دارد.
وى افزود: اگر توانایى برگزارى مسابقات لیگ را ندارید مشکلى نیست 
ما هم مى پذیریم، لیگ آقایان هم با آن همه هزینه هاى چند برابرى 
نسبت به ما تعطیل شــد و دوباره آغاز به کار کرد اما این مسئله مهم 
است که جلسه اى با حضور رسانه ها و نمایندگان باشگاه ها گذاشته و 

نتیجه را اعالم کنند. 
سرمربى تیم فوتبال شــهردارى ســیرجان به زحماتى که در لیگ 
برتر فوتبال بانوان کشیده است اشــاره و خاطرنشان کرد: این همه 
بالتکلیفى بى اهمیت جلــوه دادن فوتبال بانوان اســت و من فکر 
مى کنم تمام زحماتى که از ابتداى لیگ فوتبال مى کشیم تا این رشته 

باشد بر باد مى رود.
وى با بیان اینکه آیا برگزارى جلســه اینقدر ســخت است که ما را 
بالتکلیف گذاشته اید، اظهار کرد: شرایط به وجود آمده به دلیل شیوع 
ویروس کرونا را درك مى کنیم اما نمى توانند جلسه اى برگزار کنند و 
از کارشناسان بخواهند که تصمیم گیرى کنند؟ چقدر برگزارى یک 

جلسه سخت است؟ 
جهان نجاتى همچنین به جوابگو نبودن مسئول برگزارى مسابقات 
فوتبال بانوان سازمان لیگ انتقاد کرد و گفت: چند بار با گالره ناظمى، 
مسئول مسابقات بانوان سازمان لیگ تماس گرفتم که چون جواب 
ندادند دیگر تماس نگرفتم چون وقتى جــواب تلفن ما را نمى دهند 
ضرورتى ندارد دوباره تماس بگیرم و هر کسى براى خودش شخصیت 

و احترام دارد.
سرمربى تیم فوتبال شهردارى سیرجان در پایان یادآور شد: اى کاش 
یک نفر دلش براى فوتبال مى سوخت براى زحمت هایى که زنان در 
آفتاب در این سال ها کشیدند یک نفر دلش مى سوخت و مسئولیت 
این داستان بدون سرانجام را برعهده مى گرفت متأسفانه هیچ کس 

حاضر نیست مسئولیتى برعهده بگیرد.

مشکالت مالى تیم هاى ملى فوتســال و گالیه هاى متعدد 
ملى پوشان به علت دریافت نکردن پاداش ها باعث تعجب 
مهدى محمدنبى، دبیر کل فدراسیون فوتبال و ورودش به 

این ماجرا شده است.
 مصاحبه هاى اعتراض آمیز ملى پوشان فوتسال و مربیان 
این تیم ها از دو ســال پیش تاکنون به دلیل عدم دریافت 
پاداش قهرمانى هاى خود در آسیا چه در تیم مردان و چه در 

تیم زنان هنوز هم ادامه دارد.
این موضوع باعث ورود ویژه مهــدى محمدنبى، دبیرکل 
فدراســیون فوتبال به این مسئله شده اســت. نبى در وهله 
اول از مربیان تیم هاى ملى خواســته است جلوى مصاحبه 
بازیکنان را بگیرند تا براى رفع این مشــکل اقدامات الزم 
را انجام بدهد. یکى از مسائلى که تعجب مهدى محمدنبى 
را در پى داشته، مشکالت مالى فوتسال باوجود میزبانى سه 
رویداد آسیایى طى سه سال گذشته و در زمان ریاست مهدى 

تاج در فدراسیون بوده است.
ایــران در ایــن چنــد ســال رقابــت هــاى مقدماتــى 
جام ملت هاى فوتسال آسیا در سال هاى 2017 و 2019 را 

میزبانى کرده است. همچنین مرحله نهایى مسابقات فوتسال 
جوانان آســیا در ســال 2019 به میزبانى کشورمان برگزار

 شد.
برگزارى هر یک از این رویدادها تســهیالت و کمک هاى 
مالى کنفدراسیون فوتبال آســیا به ایران را در پى داشت. به 
عنوان مثال، در مرحله مقدماتى جام ملت هاى آســیا که در 
سال 2019 در ارومیه برگزار شد، AFC مبلغ 120 هزار دالر 

به فدراسیون فوتبال ایران کمک مالى داشت. 
با توجه به تفاوت قیمت دالر با ریال و با کم کردن هزینه هاى 
میزبانى از جمله هزینه رفت و آمد و اســکان تیم ها، بازهم 
مبلغى به عنوان آورده از طریق فوتســال وارد چرخه مالى 
فدراسیون شده است اما این مبلغ به فوتسال بازنگشته است 
در حالى که گره هاى مالى فوتسال با همان باقیمانده دالرها 

هم باز شدنى بود. 
نبى در جلسات فوتسالى خود، از مسئوالن مالى فدراسیون 
فوتبال درخواســت کرده تا ریز هزینه ها و آورده هاى مالى 
فوتسال بررسى شــود تا بتواند ارزیابى دقیق ترى از آنچه  بر 

درآمدهاى مالى گذشته، داشته باشد.

پس آن پول ها کجاست؟

 مهاجم سابق باشگاه هاى سپاهان و فوالد که به بیمارى 
کرونا مبتال شده بود از بهبود خود و اعضاى خانواده اش 

خبر داده است.
عماد محمدرضا، مهاجم اســبق تیم ملى فوتبال عراق 
که ســابقه حضور طوالنى مدت در لیگ فوتبال ایران 
را نیز داشــته در یک گفتگوى ویدیویى ضمن قدردانى 
از کلیه کسانى که در این مدت نگران شرایط جسمى او 
بودند، گفت: جا دارد از همه اهالى رسانه، فوتبالدوستان، 
همبازیان سابقم و مردم عراق تشکر کنم که در این مدت 
جویاى احوال من بودند و متأ ســفم که موجب نگرانى 
بسیارى از آنها شدم. خوشبختانه شرایط من بهتر شده و 

به زودى از قرنطینه خارج مى شوم.
عمادرضا اضافه کرد: براى تمامى مبتالیان به این بیمارى 
در سراسر جهان آرزوى سالمتى دارم و امیدوارم به زودى 
این بیمارى در همه دنیا ریشــه کن شود. همچنین الزم 
است از کادر درمانى تشکر کنم که در این مدت زحمات 

زیادى کشیده اند و تالش آنها شایسته تقدیر است.

مهاجم نیجریه اى تیم فوتبال پرســپولیس پس از تهیه 
بلیت از سوى باشگاه به ایران باز مى گردد.

 کریستین اوســاگوآنا به دلیل محدودیت هاى پروازى 
نیجریه به دلیل شیوع ویروس کرونا، از شروع تمرینات 
پرسپولیس نتوانسته به ایران بازگردد. البته وى با انتشار 
یک استورى در صفحه مجازى اش اعالم کرده به زودى 

خواهد آمد.
پرســپولیس ایــن روزهــا دنبــال تهیه بلیــت براى 
اوساگوآناست تا این مهاجم نیجریه اى با حضور در ایران 

در ادامه لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند.
البته تاریخ دقیق بازگشت وى به ایران نامشخص است 
و پرسپولیسى ها پس از قطعى شــدن این موضوع آن را 

اطالع رسانى خواهند کرد. 

 کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه اى به فدراسیون 
فوتبال و باشــگاه هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا از 

میزبانى قطر در این مسابقات خبر داد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه  اى به فدراسیون 
فوتبال و باشــگاه هاى حاضر در رقابت هاى این فصل 
لیگ قهرمانان اعالم کرد که ادامــه بازى ها از مرحله 
گروهى تا نیمه نهایى به صورت متمرکز در قطر برگزار 

خواهد شد.
در این نامه آمده؛ بــا توجه به اینکه فقط کشــور قطر 
آمادگى خــود را براى میزبانى مرحلــه گروهى تا نیمه 
نهایى بازى ها بــه صورت متمرکز اعــالم کرده بود و 
همچنین این کشــور تمام ضوابط و شرایط الزم براى 
میزبانى را دارد با میزبانى آنها در ادامه بازى ها موافقت 

مى شود.
مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا از روز دوشــنبه 
24 شهریور پیگیرى مى شــود و بازى ها تا مرحله نیمه 
نهایى به صــورت فشــرده و متمرکز در قطــر انجام 

مى شود.

پیروزى عمادرضا بر کرونا

پرسپولیس هنوز درگیر 
بازگشت اوساگوآنا

و باالخره قطر

مدیرعامل پیشــین باشگاه اســتقالل اعتقاد دارد بخشى 
از تغییر پرتعداد ســرمربیان در تیم هاى فوتبال، به سامان 

نداشتن فدراسیون فوتبال مربوط است.
امیررضا واعظ آشــتیانى درباره جابه جایى ُپرتعداد مربیان 
فوتبال ایران در هفته گذشته اظهار داشت: این موضوع را 
فقط در ورزش ایران مى بینیم و حاصل تفکرات آماتورى 
ورزش ماســت. موضوع به مربیان خالصه نمى شود و ما 
فقط مانور حرفه اى گرى و اخالق مدارى داریم. مربى بندى 
را در قراردادش مى گنجاند که براساس آن مى تواند قرارداد 

را یک طرفه فسخ و خودش را از آن قرارداد خالص کند.
وى ادامه داد: برخى اوقات طرفین قرارداد به تفاهم مى رسند 

که از قرارداد کناره گیرى کنند. در مجموع براى بررســى 
دالیل جدایى مربیان باید مفاد قراردادها را بررسى کنیم.

 واعظ آشــتیانى درباره عدم مقابله فدراســیون فوتبال با 
جابه جایى مکرر مربیان اظهار داشــت: این نشان مى دهد 
فدراســیون فوتبال ســامان ندارد. همچنین قراردادها به 
گونه اى اســت که قابلیت فســخ یک طرفه را دارد و شما 
ببینید چقدر اوضاع بلبشوست که مربى پس از فسخ قرارداد 
با باشــگاه اول، به راحتى قراردادش با باشــگاه دوم را در 
فدراســیون فوتبال ثبت مى کند. این نشــان مى دهد این 
فدراسیون در حال و هواى دیگرى سیر مى کند و نباید انتظار 

بیشترى داشته باشیم.

سایت باشگاه پرسپولیس نوشت: با اعالم باشگاه پرسپولیس، بدهى گابریل 
از محل مطالبات این باشگاه در فیفا پرداخت شده است.

 فیفا با ارسال نامه اى به فدراسیون فوتبال اعالم کرد که بدهى باشگاه 
پرسپولیس به فرناندو گابریل پرداخت شده است.

گابریل، بازیکن برزیلى سابق سرخپوشان دى ماه گذشته با پرسپولیس 
توافق کرده و پیگیرى مطالبات خود در فیفا را متوقف کرده بود. پس 
از آن باشگاه پرسپولیس از فیفا خواسته بود که بدهى این بازیکن از 
محل مطالباتش در فدراسیون بین المللى فوتبال پرداخت شود که این 
درخواست با موافقت فیفا مواجه شد و هفته پیش هم به فدراسیون 

اعالم شد که پرداختى به گابریل انجام شده است. 

شر گابریل را کندند!

ورزشورزش

دهى گابریل

ى باشگاه 

پولیس 
. پس 
کن از
ه این

سیون 

ند!
حاصل تفکرات آماتورى ورزش ما
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آگهى تحدید حدود عمومى اداره ثبت اسناد دهاقان
شــماره صادره: 1399/31/607931 تاریخ ثبت صادره: 1399/4/14 پیرو آگهى 
نوبتى مورخه 1399/02/01 و بموجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود رقبات زیر 

واقع در بخش ثبتى دهاقان بشرح ذیل انجام میگردد.
اول- شماره هاى فرعى مجزى شده از 121 اصلى ابنیه دهاقان

53- آقاى ســجاد مقصودى دهاقانى فرزند حجت اله ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور با کاربرى مسکونى که در سوابق یک باب دکان میباشد واقع در ابنیه دهاقان

روز یکشنبه 1399/05/19
2233- ماشااله اسماعیلى عطاآبادى فرزند رمضان ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك شماره 1144 فرعى بواقع در ابنیه دهاقان
روز یکشنبه 1399/05/19

دوم- شماره هاى فرعى مجزى شده از 122 اصلى اراضى حیدرآباد دهاقان
170- خانم شهناز على پور فرزند على تمامت ششدانگ قسمتى از یک درب باغ که 
بانضمام پالك 164 فرعى جمعًا تشکیل یک قطعه را داده است که قبًال شماره 2. 41 

فرعى بوده است واقع در حیدرآباد دهاقان
روز یکشنبه 1399/05/19

سوم- شماره هاى فرعى مجزى شده از 127 اصلى اراضى خلف دزجا دهاقان
164- آقاى منصور امین جعفرى فرزند حسینقلى تمامت ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعى به مساحت 21. 1613 مترمربع واقع در اراضى خلف دزجا دهاقان
روز دوشنبه 1399/05/20

چهارم- شماره هاى فرعى مجزى شده از 130 اصلى اراضى نجف آباد دهاقان
541- خانم شــکوفه رفیعى فرزند عزیزاله و خانم معصومــه طبایى عقدائى فرزند 
سید داوود ششدانگ یک قطعه زمین با کاربرى فضاى سبز به مساحت 19. 1344 

مترمربع بالسویه و االشاعه واقع در نجف آباد دهاقان
روز دوشنبه 1399/05/20

542- اقاى سید اکبر حجازى دهاقانى فرزند ســید قدرت اله ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 5. 5832 مترمربع واقع در نجف آباد دهاقان

روز سه شنبه 1399/05/21
543- اقاى سید اکبر حجازى دهاقانى فرزند ســید قدرت اله ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعى به مساحت 5. 5096 مترمربع واقع در نجف آباد دهاقان
روز سه شنبه 1399/05/21

به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب ماده 
14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یــا نماینده قانونى آنها در 
موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک انها با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شــد. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالك که در موقع مقرر در محل حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف 
یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتى با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 
انتشار شنبه 1399/04/28 م الف: 913486 داود جعفرى- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك دهاقان/4/187
ابالغ اخطاریه ماده 87

شماره نامه: 139904902003006491 تاریخ نامه: 1399/04/02 شماره پرونده: 
139804002003000861/1 شــماره بایگانى پرونده: 9801244/1 - شــماره 
پرونده:  139804002003000861/3 شــماره بایگانى پرونده: 9800190 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802120000001 تاریخ صــدور: 1399/03/07 آگهى 
ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شــماره: 139804002003000861- درخصوص 
پرونده اجرایى کالســه 9800190 واحد اجراى اسناد رســمى فالورجان و پرونده 
کالسه 9801244 اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان موضوع سند ازدواج شماره 
2363 مورخ 56/2/14 تنظیمى در دفترخانه اســناد رســمى 165 شهر اصفهان و 
پیرو اجرائیه صادره بدینوســیله به اقاى علیرضا ریزانه فرزند محمد به نشانى کوچه 
روضاتیها بخش یک که بنا بر گواهى مامور مربوطه ابالغ اجرائیه در ادرس متن سند 
به دلیل عدم شناسایى ادرس به شما امکان پذیر نگردیده، اعالم مى گردد: مازاد سوم 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى 430/906 و همچنین سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى 430/915 ملکى شما در قبال مهریه خانم زهرا حاج ربیعى و 
حقوق دولتى متعلقه بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراى مراتب بشما 
اخطار میشود ضمنًا هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 
است و ترتیب اثر داده نمیشــود. در ضمن این اگهى فقط در یک نوبت و در روزنامه 
نصف جهان چاپ و منتشر مى گردد. م الف:  914837 محسن اسماعیل زاده- مدیر 
اجراى اسناد رسمى فالورجان- زینب امینى- مدیر اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان /4/195
ابالغ اخطاریه

شماره نامه: 139904902003006502 تاریخ نامه: 1399/04/02 شماره پرونده: 
139804002003000861/1 شــماره بایگانى پرونده: 9801244/1 - شــماره 
پرونده: 139804002003000861/2 شــماره بایگانى پرونده: 9800239 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802121000014 تاریخ صــدور: 1399/03/07 بدین 
وسیله به آقاى علیرضا ریزانه ابالغ مى شود مالکیت شما از پالك 99/482 واقع در 
خمینى شــهر بخش: 14 اصفهان در قبال طلب زهرا حاج ربیعى بازداشت گردیده 
لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراى مفاد اســناد رسمى به موجب این آگهى که تاریخ 
انتشــار، تاریخ ابالغ محسوب مى گردد به شما اخطار مى شــود ضمنًا هرگونه نقل 
انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. 
م الف:  914836 هاجر حاجى حیدرى- مســئول واحد اجراى اسناد رسمى خمینى 
شهر- زینب امینى- مدیر اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/196

حصروراثت
 سمیه درستى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 1887 به شرح دادخواست به 
کالسه 9900635 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان احمد درســتى نجف آبادى بشناســنامه 477 در تاریخ98/7/21 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1. سمیه درســتى نجف آبادى ش ش 1887 ، (فرزند متوفى)، متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضــى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شد. 916303/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/4/197
اخطار اجرایى 

شماره 1023/98 به موجب راى شماره 10 تاریخ 99/1/6 حوزه شعبه دوم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه عبداله نجف آبادى 
نام پدر حسنعلى به نشانى نجف آباد میدان میوه و تره بار نجف آباد غرفه 52 محکوم 
است به پرداخت مبلغ ســى و نه میلیون و چهار صد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 3/298/000 ریال  هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
دادخواست مورخ 98/9/4 لغایت وصول و  پرداخت نیم عشر دولتى درحق صندوق 
دولت.محکوم له: اشرف خسروى به نشانى: مجهول المکان ماده 34قانون اجراى 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 

خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 915458/م 

الف-شعبه دوم شوراى حل اختالف نجف آباد/4/198
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602006003257 تاریخ ارســال نامه: 1399/04/21 آقاى 
مجید مسیبى برزى فرزند حسین به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که تمامت ششدانگ پالك 170/3981 
واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 348 صفحه 224 بنام مجتبى 
دولت پور مسبوق به ثبت و سند مى باشد که طبق سند 66356- 87/4/11 دفتر 46 
خمینى شهر به مجید مســیبى برزى انتقال قطعى شده است و طبق سند 66358- 
87/4/11 دفتر 46 در رهن بانک مســکن میباشــد که در اثر جابجایى مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهى: 1399/4/28 م الف: 910564 اداره 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/4/203
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت هاى اول ودوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهى مى شود.در صورتیکه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل، تسلیم 
وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایى تقدیم نمایند.  
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- راى  شــماره   3153    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم احمد نصیري خوزانی 
به شناسنامه شماره 1130081281 کدملی 1130081281 صادره فرزند صفرعلی 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه قدیمى  به مساحت 380,71 
مترمربع پالك شــماره37 فرعی از82 اصلی واقع در  سکه الزهر خوزان  بخش14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحه 393 دفتر 76  و صفحه 390 

دفتر 76 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
2- راى  شــماره   3152    مــورخ 1399/04/14آقاي / خانم محمــد نصیري به 
شناسنامه شماره 234 کدملی 1141170981 صادره فرزند صفرعلی  نسبت 2 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه قدیمى  به مساحت 380,71 مترمربع پالك شماره 
فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل  ثبت 
در صفحه 393 دفتــر 76 و صفحه 390 دفتر 76 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
3- راى  شماره   3153    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم مرتضی نصیري خوزانی 
به شناسنامه شماره 10887 کدملی 1142333728 صادره فرزند صفرعلی  نسبت 
به 1 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه قدیمى . به مساحت 380,71 مترمربع 
پالك شماره37 فرعی از82 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  ثبت در صفحه 393 دفترر 76 و 390 دفتر 76  و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
4- راى  شــماره   3164    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم فاطمه ابراهیم بابائی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 2382 کدملی 1142252019 صادره خمینی شهر 
فرزند سیامک  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 
582 و 583 و 584 و 585 فرعی از158 اصلی واقع در  صدر اباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از شهردارى ثبت در صفحه 220 دفتر 151 و 
صضفحه 223 دفتر 151 و صفحه 166 دفتــر 152 و صفحه 441 دفتر 3و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
5- راى  شــماره   2567    مورخ 1395/02/30 آقاي / خانــم زهرا حاجی حیدري 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1671 کدملی 1141253811 صادره خمینی شهر 
فرزند رضا  نسبت به شش دانگ یکباب ســاختمان . به مساحت 134,28 مترمربع 
پالك شــماره1903 فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شه شــامل  ثبت در صفحه 543 دفتر 430 امالك  و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شماره   3174    مورخ 1399/04/14آقاي / خانم ندا معین پور به شناسنامه 
شماره 13931 کدملی 1142354148 صادره فرزند محمد ابراهیم  نسبت به 6 دانگ 
یکباب مغازه  به مســاحت 35,60 مترمربع پالك شماره3743 فرعی از170 اصلی 
واقع در الدر  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 536 دفتر 

380 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شــماره   3170    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم رجبعلی خان احمدي 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 10899 کدملی 1140107518 صادره فرزند 
قاسم  نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه به مســاحت 71/136مترمربع پالك شماره 
215و487فرعی از 120اصلی واقع در ورنوســفادران  بخــش14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل مع الواســطه از رجبعلى خان احمدى ثبت در صفحه 560 
دفتر 54 و  و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده

 است.
8- راى  شــماره   3172    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم رجبعلی خان احمدي 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 10899 کدملی 1140107518 صادره فرزند قاسم  
نسبت به 6 دانگ یکباب انبار . به مساحت 80/162 مترمربع پالك شماره487 و 215 
فرعی از120 اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 230 و 221 دفتر 434 و 54  و صفحه 560 دفتر 54  و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شماره   3413   مورخ 1399/04/15 آقاي / خانم جعفر قهرمان شهرکی به 
شناسنامه شماره 52 کدملی 4622567911 صادره فرزند شمس علی  نسبت به 6 
دانگ یکباب کارگاه  به مساحت 167,60 مترمربع پالك شماره 1546فرعی از99 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 21133 
مورخ 25/10/97  دفتر 305و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
10- راى  شماره   3411    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم اسماعیل کاظمی سدهی 
به شناسنامه شماره 142 کدملی 1141646129 صادره فرزند فتحعلی  نسبت به 4 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 125,8 مترمربع پالك 
شــماره716فرعی از112 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع االوســطه از ثبت در صفحه 335 دفتر 335 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شــماره   3410    مورخ 1399/04/15 مالکیت آقاي / خانم زهرا کاظمی 
اندانی به شناسنامه شماره 19124 کدملی 1140190784 صادره فرزند حسینعلی  
نسبت به2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه  به استثناى بهاى بهاى 
ثمنیه اعیانى  به مساحت 125,8 مترمربع پالك شماره 716فرعی از112 اصلی واقع 

در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از عبدالخالق 
اصغرى صفحه 335 دفتر 335  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
12- راى  شــماره   3703    مورخ 13991/04/19 آقاي / خانم قربانعلی جوانمرد 
به شناسنامه شــماره 28 کدملی 1142178919 صادره فرزند علی محمد نبست به 
6 دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 248 مترمربع پالك شماره1292 فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 70721 
مورخ 19/06/70 دفتر 63 و سند 70730 مورخ 02/06/70 دفتر 63 و ثبت در صفحه 
74 دفتر 118 زهرا هوازاده و  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
13- راى  شماره   3666    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم لیال مفیدي خوزانی به 
شناسنامه شماره 2749 کدملی 1142255689 صادره فرزند محمدعلی در نسبت به 
6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 198 مترمربع پالك شماره 460فرعی 
از156 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 
االوسطه از شهردارى خمینى شــهر ثبت در صفحه574 و 571 دفتر 24 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
14- راى  شــماره   3705    مورخ 1399/04/19 آقاي / خانم شــکراله محمدي 
فروشانی به شناسنامه شماره 11445 کدملی 1140490613 صادره فرزند عباس 
نســبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 173 مترمربع پالك شــماره 997 و 
955فرعی از 109اصلی واقع در  ادریان  بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 413 دفتر 232  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
15- راى  شماره   3706    مورخ 1399/04/19 آقاي / خانم جعفر شرفا به شناسنامه 
شماره 2792 کدملی 1141336928 صادره فرزند کاظم  نسبت به 6 دانگ یکباب 
خانه  به مســاحت 158 مترمربع پالك شــماره957 و 955 فرعی از اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 332 دفتر 438 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
16- راى  شماره   3692    مورخ 1399/04/18 آقاي / خانم حاجی اسمعیل کیماسی 
به شناسنامه شــماره 502 کدملی 4171357330 صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به 
6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 210 مترمربع پالك شماره9 فرعی 
از156 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالکیت احمد اصفهانى  و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
17- راى  شماره   3557    مورخ 1399/04/16 آقاي / خانم زهرا عمادي اندانی به 
شناسنامه شــماره 25 کدملی 1141644959 صادره فرزند رجبعلی نسبت 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 226,57 مترمربع پالك شماره853 
فرعی از105 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
ثبت در صفحهد 290 دفتر 156 صفحــه 589 دفتر 342 و صفحه 293 دفتر 156 و 
سند 30301 مورخ 30/02/98 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
18- راى  شماره   3559    مورخ 1399/04/16 آقاي / خانم نرگس شریفیان خوزانی 
به شناسنامه شماره 1130770151 کدملی 1130770151 صادره فرزند رحمت اله  
نسبت به 5/1 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 226,57 مترمربع 
پالك شــماره853 فرعی از105 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 290 دفتر 156 و صفحه 589 دفتر 342 و صفحه 
293 دفتر 156 و سند 30301 مورخ 30/02/98 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
19- راى  شماره   3561    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم علی عمادي به شناسنامه 
شــماره 4156 کدملی 1140562177 صادره فرزند محمود  نســبت به 5/1 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه . به مســاحت 226,57 مترمربع پالك شماره853 
فرعی از 105اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 290 دفتر 156 و صفحه 589 دفتر 342 و صفحه 293 دفتر 156 ســند 
30301 مورخ 30/02/98 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
20- راى  شــماره   5382    مورخ 1398/11/23 آقاي / خانم علیرضا حاج هاشمی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 315 کدملی 1141053314 صادره فرزند نوراله  
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 200 مترمربع پالك شماره579 فرعی 
از158 اصلی واقــع در  صدر اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل مع االوسطه مع  از شهردارى ثبت در صفحه 175 دفتر 152  و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
21- راى  شماره   3468    مورخ 1399/04/16 آقاي / خانم زهرا محمدي جوآبادي 
به شناسنامه شماره 10 کدملی 1142102246 صادره فرزند عباس نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 170 مترمربع پالك شماره789 فرعی 
از109 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23016 
مورخ 15/10/98 دفتر 305 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
22- راى  شماره   3467    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم مجتبی قدیري فروشانی 
به شناســنامه شــماره 1514 کدملی 1141114739 صادره فرزند علی  نسبت به 
3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 01/174 مترمربع پالك 
شماره789 فرعی از109 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع االوسطه از مالکیت ســند 23016 مورخ 15/10/98 دفتر 305و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
23- راى  شــماره   1301    مورخ 1398/09/25آقاي / خانم مریم جبل عاملی به 
شناسنامه شماره 205 کدملی 1288009348 صادره اصفهان فرزند محمود  نسبت 
6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 322,53 مترمربع پالك شماره 79 
فرعی از 120 اصلی واقع در  ورنوسفادران  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  سند 11861 مورخ 02/03/98 دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
24- راى  شماره   3453    مورخ 1399/04/15 آقاي / خانم حسین پناهی فروشانی 
به شناســنامه شــماره 284 کدملی 1141621096 صادره فرزند غالمرضا  نسبت 
به 4 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه . به مساحت 161,30 مترمربع پالك 
شماره1442 فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  مع االواسطه از سند 72094 مورخ 17/11/70 دفتر 63 و سند 105425 مورخ 
22/05/77 دفتر 73 مریم قربانى  ســند 124388 مورخ 17/04/74 دفتر 20 و سند 
83818 مورخ 26/11/73 دفتر 621 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
25- راى  شماره   3454    مورخ 1399/04/15 آقاي / خانم فرزانه نجاري فروشانی 
به شناســنامه شــماره 265 کدملی 1141727196 صادره فرزند حیدرعلی  نسبت 
2 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 161,30 مترمربع پالك 
شــماره 1442فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  مع االوسطه از ســند 72094 مورخ 17/11/70 دفتر 63 و سند 83818 
مورخ 26/11/73 دفتر 63 و سند 124388 مورخ 17/04/74 و سند 105425 مورخ 
22/05/77 دفتر 73 حسن قربانى و مریم قربانى و رحیم قمى و بتول اقایى و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
62- راى  شــماره   3210    مــورخ 1399/04/14آقاي / خانــم ریحانه ابراهیمی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 7547 کدملی 1142300374 صادره فرزند مظاهر  
نسبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 92/119 مترمربع 

پالك شــماره35 فرعی از120 اصلی واقع در ورنوســفادران بخش14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از سند 6086 مورخ 07/02/44 دفتر 59 سید 
کاظم فاطمى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده

 است.
27- راى  شــماره   3208    مــورخ 1399/04/14 آقــاي / خانم حســین نعمتی 
ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 1999 کدملــی 1141290758 صادره 
فرزند هوشنگ نسبت به 3 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
92/119مترمربع پالك شماره35 فرعی از120 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه از مالکیت سید کاظم فاطمى سند 
6086 مورخ 07/02/44 دفتر 59 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
28- راى  شماره   3291    مورخ 1399/04/14آقاي / خانم سید حسام الدین ابطحی 
فروشانی به شناسنامه شماره 6 کدملی 1141618311 صادره فرزند سید نعمت اله  
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 227,15 مترمربع پالك شماره1019 
فرعی از72 اصلی واقع در فروشان  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 518 دفتر 701 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
29- راى  شــماره   3219    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم محمد علی ساداتیان 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 77 کدملی 1140971999 صادره فرزند حیدر 
علی  نسبت به 6 دانگ یکباب کارخانه  به مساحت 1931,76 مترمربع پالك شماره 
55فرعی از157 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
مع االوسطه از مالکیت نعمت اهللا نقد على  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
30- راى  شــماره   3274    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم مهناز شــریفیان به 
شناسنامه شــماره 7368 کدملی 1751312161 صادره فرزند محمدعلی نسبت به 
5/1 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب تاالر . به مســاحت 3277  مترمربع پالك 
شماره 1074 و1073 و 1075 و 1076فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل  ســند 6310  مع االوسطه از سید رحیم موسوى سند 
8873 و 9027 و 5230 ثبــت در صفحه 519 دفتر 474 و مالحظه نقشــه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
31- راى  شماره   3273    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم سید محمد موسوي به 
شناسنامه شماره 20920 کدملی 1140208756 صادره فرزند سید صالح  نسبت به 
3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب تاالر  به مساحت 3277  مترمربع پالك شماره 
1076 و 1075 و 1074 و 1073فرعــی از 156اصلی واقع در خیــر اباد  بخش14 
اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل  ثبت در صفحه 519 دفتر 474  و 
سند 9028 و صفحه 302 دفتر 392 و سند 8874  و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
32- راى  شــماره   3272    مــورخ 1399/04/14 آقــاي / خانــم ســیدرحیم 
موســوي به شناســنامه شــماره 14112 کدملی 1140139878 صــادره فرزند 
صالح  نســبت به 5/1 دانگ مشــاع از شــش دانــگ یکباب تاالر  به مســاحت 
3277 مترمربــع پــالك شــماره 1073 و 1074 و 1075 و 1076فرعــی 
از 156اصلی واقــع در  خیر ابــاد  بخش14 اصفهــان  حوزه ثبــت ملک خمینی 
شــهر شــامل ســند 8873 و 9027 و 5230 ثبــت در صفحــه 519 دفتــر 
474 و مالحظه نقشــه ملک و گــزارش کارشــناس مالحظه و محــرز گردیده

 است.
33- راى  شماره   3270    مورخ 1399/04/14 مالکیت آقاي / خانم ابوالقاسم شاه 
نظري درچه به شناسنامه شــماره 153 کدملی 1141808277 صادره فرزند حسن  
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت10/280 مترمربع پالك شماره448 فرعی 
از57 اصلی واقع در برزه بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
االوسطه از قدمعلى قاسمى ثبت در صفحه 520 دفتر 259و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
34- راى  شــماره   3265    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم امیرحسین شکروي 
خوزانی به شناسنامه شــماره 1130306070 کدملی 1130306070 صادره فرزند 
رحیم  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 198,76 مترمربع پالك شماره2837 
فرعی از85 اصلی واقع در خوزان بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل  مع االوسطه از صفحه 515 و 381 و 384 دفتر 137 و 511  احمد رضا شکروى 
و اکرم کریمیان و اعظم عمومى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
 35- راى  شــماره   3262    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم ماه ســلطان حاجی 
هاشمی ورنوســفادرانی به شناسنامه شــماره 256 کدملی 1140973282 صادره 
فرزند غالمرض نسبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه . به مساحت 
240 مترمربع پالك شماره 3114فرعی از87 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش14 
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 41432 مورخ 30/09/66 دفتر 63 
و مع االوسطه از ولى اهللا حاج هاشــمى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
36- راى  شماره   3261    مورخ 1399/04/14 شامل سند 41432 مورخ 30/09/66 
دفتر 63  و مع االوسطه از ولى اهللا حاج هاشــمى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشــناس آقاي / خانم ید اهللا حاجی هاشمی به شناسنامه شــماره 205 کدملی 
1140959964 صادره فرزند محمود  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه  به مســاحت 240 مترمربع پالك شــماره3114 فرعــی از87 اصلی واقع در 
اورنوسفادران بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر مالحظه و محرز گردیده است. 
37- راى  شماره   3263    مورخ 1399/04/14 آقاي / خانم براتعلی صادقی دینانی 
به شناسنامه شــماره 980 کدملی 1140736817 صادره فرزند ابراهیم نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه قدیمى  به مســاحت 324,58 مترمربع پالك شماره 139فرعی 
از 59اصلی واقع در  دینان  بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  
ثبت در صفحه 341 دفتر 400و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است. 
38- راى  شماره   3228    مورخ 1399/04/14 مالکیت آقاي / خانم محمد حسین 
نقدعلی فروشانی به شناسنامه شماره 13104 کدملی 1141491435 صادره فرزند 
حسن  نســبت به 6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 463,85 مترمربع پالك شماره 
404فرعی از119 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع االوسطه از مالکیت شهرام ماهرالنقش و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
39- راى  شــماره   3190    مــورخ 1399/04/14 آقــاي / خانم اکبــر آقابابایی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 13299 کدملی 1140131710 صادره فرزند 
قاسمعلی نســبت به 6 دانگ یکباب خانه قدیمى. به مساحت 148 مترمربع پالك 
شماره7056 فرعی از87 اصلی واقع در  ورنوسفادران بخش14 اصفهان  حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل  ســند 13363 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
 40- راى  شــماره   3190    مــورخ 1399/04/14 آقاي / خانم لیال عســگري به 
شناســنامه شــماره 1130089185 کدملی 1130089185 صادره فرزند مرتضی 
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 238,95 مترمربع پالك شماره 5فرعی 
از156 اصلی واقع در  خیر اباد  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 
االوسطه از مالکیت علیرضا مختارى  شهردارى خمینى شهر  و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.م الف/914712 تاریخ انتشار اول 
:04/28/ 1399تاریخ انتشــار دوم :1399/05/12-نبى اله یزدانى-ریاست محترم 

ثبت اسناد خمینى شهر/4/204
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آگهى تغییرات
شرکت تولیدى سفره مجلل حریر پالست سهامى خاص 
به شماره ثبت 1731 و شناسه ملى 14004484414 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امیراحمد یعقوب اصفهانى 
کدملى 1285918428 بعنــوان رئیس هیئت مدیره - 
بدرى گلشنى کدملى 1281716464 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره - ایام حسین نادرى کدملى 1290940096 
بعنوان مدیرعامل براى مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى شهرضا (916255)

تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود کار گســتران آســمان آیریک درتاریخ 1399/04/22 به شــماره ثبت 65087 به شناســه ملى 14009280964 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیــت :تولید وتوزیع، خرید و فروش ،صــادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ،شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى وخصوصى، اخذ واعطاى نمایندگى ازشــرکت هاى 
معتبرخصوصى و دولتى درداخل وخارج از کشــور ، انعقاد قراردادهاى همکارى و مشارکت با شــرکت هاى داخلى و خارجى وارگانها و ادارات و اشــخاص حقیقى و حقوقى .برپائى و برگزارى غرفه، سمینارها،نمایشگاه 
ها ومشــارکت در فعالیت هاى مرتبط با موضوع ،شــرکت در کلیه نمایشــگاه هاى داخلى وخارجى به جز نمایشــگاه هاى فرهنگى وهنرى. درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله بهارســتان ، خیابان شــهید على عادلپــور17 غربى ، کوچه ندا 29 ، پــالك 3 ، طبقه اول 
کدپستى 8196871143 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شــرکا آقاى مصطفى فوالدگر به شــماره ملى 4722090416 دارنده 10000 ریال 
سهم الشــرکه آقاى جمیل فوالدگر به شــماره ملى 4723435948 دارنده 990000 ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقاى مصطفى فوالدگر به شــماره ملى 4722090416 و به ســمت عضو هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى جمیل فوالدگر به شــماره ملى 4723435948 و به ســمت رئیس هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارنــدگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عــادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه 
روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (916205)

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات پزشکى ورزشى استان اصفهان درتاریخ 1399/04/24 به شــماره ثبت 6221 به شناسه ملى 14009288790 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء پزشکى ورزشى در رشته هاى مختلف ورزشى 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 مدت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله تخت فوالد ، خیابان حاج آقا رحیم ارباب ، بن بست صبا[7] ، 
پالك- 88 ، طبقه اول کدپستى 8165815896 اولین مدیران :  احمد باقرى مقدم به شماره ملى 3921144442 به سمت رئیس هیات بمدت 4 سال زینب کریمى به شماره 
ملى 1286016231 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود مهدى محمدى مبارکه به شماره ملى 5419170231 به سمت دبیر هیات بمدت نامحدود و حمیده 
انصارى پور به شماره ملى 1199255165 به سمت خزانه دار براى مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 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 تعهدآور) با امضاى رئیس هیات و در غیاب وى نائب رئیس و یا دبیر هیات انجام میپذیرد . اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه به استناد نامه شماره 99/203/2641/ص مورخ 1399/3/22 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (916189)

آگهى تغییرات
 شرکت تولیدى سفره مجلل حریر پالست سهامى خاص به شماره ثبت 1731 و شناسه 
ملى 14004484414 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیراحمد یعقوب اصفهانى کدملى 1285918428 - ایام حسین 
نادرى کدملى 1290940096 - بدرى گلشنى کدملى 1281716464 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. بهنام رفیعى به کدملى 1281022330 و 
فاطمه على دادى شمس آبادى به کدملى 4621800337 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. تصویب تراز مالى منتهى به سال 1398 
بتصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

شهرضا (916258)

آگهى تغییرات
شرکت آذر سپید سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 34210 و شناسه ملى 
10861974900 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * عسگر احســانى به کدملى 2754049721 ، محمدرضا 
پویامهر به کدملــى 0932181961 و آذین احســانى به کدملــى 1270123912 
عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. * سمیرا صفا 
به کدملى 1292535814 و افسانه ســادات مدنى به کدملى1271139723بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند * 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(916195)

آگهى تغییرات
شرکت آذر سپید سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 34210 و شناسه 
ملى 10861974900 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * عسگر احسانى به کدملى 2754049721 به سمت 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ، محمدرضا پویامهر به کدملى 0932181961 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره و آذین احسانى به کدملى 1270123912 عنوان 
عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است ، ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (916196)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى سازه برق اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 28496 و شناسه 
ملى 10260491878 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1397/04/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضى کاظمى زهرانى به شماره ملى 1290377294 و مسعود 
کاظمى زهرانى به شــماره ملى 1290627241 وحســینعلى نادرى تهرانى به شماره ملى 
1288632770 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
موسســه حسابرســى امین تدبیر بصیر به شناســه ملى 10103512680 و کد پســتى 
8185753661 و مهدى کبیرى طادى به کدملى 10103512680به ترتیب به سمت بازرس 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شــدند.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 (916246)

آگهى تغییرات
شرکت آروین شیمى نقش جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 60541 و شناسه 
ملى 14007602964 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جواد قاســمى کدملى1293502413 و رضا قاسمى کد ملى 
1291726047 و ســیدمحمد فقهى کد ملى 1288072562 به عنوان اعضاى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. علیرضا آبرون کد ملى 1292595175 بسمت 
بازرس اصلى و مرجان غالمى کد ملى 1270866842 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گرید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (916230)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ســازه برق اصفهان شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 28496 و 
شناســه ملى 10260491878 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/04/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرتضى کاظمــى زهرانى به کد ملى 1290377294 بســمت 
رئیس هیأت مدیره و حســینعلى نــادرى تهرانى به کد ملى 1288632770 بســمت نایب 
رئیس هیأت مدیره و مســعود کاظمى زهرانى بــه کد ملى 1290627241 بســمت مدیر 
عامل براى مدت دو ســال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اســناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شرکت با امضاء دو نفر از ســه نفر عضو اصلى هیأت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است .
 و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء دو نفر از سه نفر عضو اصلى هیأت مدیره متفقاً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (916254)

آگهى تغییرات
شرکت آروین شیمى نقش جهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 60541 و شناسه 
ملى 14007602964 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : رضا قاسمى کد ملى 1291726047 بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
و سیدمحمد فقهى کد ملى 1288072562 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جواد قاسمى 
کدملى1293502413 بعنوان عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادى و ادارى شرکت با 
امضاى دونفر از اعضاى هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر مى باشد. مدیرعامل 
شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (916231)

آگهى تغییرات
 شــرکت پارس عمران زاینده رود سهامى خاص به شــماره ثبت 61678 و شناسه ملى 
14008045447 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طهماس حبیبى به کدملى 6639745801 و مریم حبیبى به 
کدملى 1130482928 و اکبرمزروعى سبدانى به کدملى 1290929025 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. فرشاد شیخى ابومسعودى به کدملى 
1271139863 و احســان جعفر پوربروجنى به کدملى 1292287195 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (916249)

دکتر مســعود مردانى، فوق تخصص بیمارى هاى 
عفونى و عضو کمیته علمى ســتاد مقابلــه  با کرونا 
با حضور در برنامــه «در انتهاى الوند» از شــبکه 2 
ســیما در مورد پایان ویروس کرونا صحبت کرد. در 
ادامه مهمترین بخش هاى سخنان دکتر مردانى را 

مى خوانید.

   هیچ بیمارى تا کنون در دنیا نتوانســته به اندازه 
ویروس کرونا، اصحاب رســانه، مطبوعات، مسائل 
اقتصادى و اجتماعى را به ایــن نحو تحت تأثیر قرار 

دهد.
   بیمارى کرونا پدیده اى نو و منحصر به فرد است، اما 
این بیمارى هم تمام مى شود و هرگز تا آخر عمر نمى ماند. 
همانطور که رئیس مرکز کنترل بیمارى ویروسى آمریکا 
نیز گفته است؛ این بیمارى تمام مى شود، واکسن آن هم 

ساخته مى شود و وارد بازار مى شود.
   عده زیادى از افراد جامعه به ویروس کرونا مبتال 
شده اند و دیگر مبتال نمى شــوند؛ تعداد افرادى که 
دوباره به این ویروس مبتال مى شــوند بسیار اندك 
است همین نیز باعث مى شــود که کرونا تا آخر دنیا 
ماندگارى پیدا نکنــد و دوره کوویــد- 19 نیز تمام 

مى شود.
   خبر خوش این است که کرونا در استان خوزستان 
از 15 تیر سیر نزولى داشته و اوج اپیدمى این بیمارى از 

سر گذشته، اکنون در حال سرازیر شدن است.
   جهش هاى متفاوتى از این ویروس ایجاد شده اند 
اما هنوز جهش قابل توجهى که بتواند ویروس کرونا 
را به طور کامل از بین ببرد ایجاد نشده است زیرا همه 

مکانیزم هاى این ویروس را نمى شناسیم.
   باید نســبت به این بیمارى خوش بین باشیم اما 

هوشــیار تا بتوانیم تلفات را به حداقل برسانیم، یکى 
از راه هاى رسیدن به این موضوع استفاده از ماسک 

است.
   باید با کرونا زندگى کنیم ولــى اجازه ندهیم این 

ویروس به ما آسیب برساند.
   اگر دو نفر فاصله یک و نیم مترى را رعایت کنند، 
از ماسک هم استفاده کنند 90 درصد به کرونا مبتال 
نخواهند شد. همچنین شستشوى دست ها قطع کننده 

سریع ویروس کروناست.
   هر وســیله اى که خریدارى مــى کنید نیازى به 
ضد عفونى کردن و یا شستشــو ندارد و کافى است 
سلفون ها را جدا کنید و یا مواد غذایى را چند ساعت 

کنار بگذارید؛ ویروس خود به خود از بین مى رود.
   ویروس روى لباس ها و مواد غذایى شــش تا 12 
ساعت زنده مى ماند و بعد از آن از بین مى رود؛ پس 
نیازى به ضد عفونى کردن نیست حتى اگر آنها را با 
خود به خانه ببرید. ویروس کرونا حتى بر روى سطوح 

فلزى و پالستیک چند روز بیشتر نمى ماند.
   عمده راه انتقال ویروس کرونا هرگز مواد غذایى 
نیســت، راه هاى عمده انتقال آن دست ها، عطسه و 
سرفه و صحبت کردن بدون رعایت فاصله اجتماعى 

است.
   براى از بین بــردن ویروس از مــواد غذایى که 
مى خواهید بالفاصله مصرف کنید، کافى است آن را 

کمى گرم کرد؛ ویروس از بین مى رود.
   استفاده از آب نمک ویروس را نمى کشد اما اگر با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى انجام شود قطعًا مؤثر 

خواهد بود.
   افرادى که ظاهراً کمى چاق هســتند بیشــتر از 

دیگران در معرض ابتال به کرونا قرار مى گیرند.

یک پاکت چیپس، یک تکه پیتزا، یک بشقاب سیب زمینى سرخ شده و یک کاسه 
سوپ آماده، همگى غذاهایى هستند که اغلب افراد دوست دارند در خوردن آنها 
زیاده روى کنند؛ اما همه این غذاها یک چیز مشترك دارند: همه پرنمک هستند.

اگر از طرفداران غذاهاى شــور هســتید، احتماًال از اتفاقى که براى بدنتان 
رقم مى زند، باخبر نیســتید و به طور مرتب آنها را مصــرف مى کنید. به گفته 
متخصصین قلب، در حالى که میــزان ایده آل نمک مصرفــى در روز براى 
بزرگساالن، نباید بیش از 1500 میلى گرم باشد، بسیارى از بزرگساالن در روز 
بیش از 2300 میلى گرم سدیم مصرف مى کنند. بنابراین، حاال شما مى دانید که 
مصرف بیش از اندازه نمک در طول روز، براى بدن عوارضى به دنبال خواهد 

داشت. ما در اینجا از اثرات جانبى مصرف غذاهاى شور خواهیم گفت.
1. آب کمترى مى نوشید

همه شما فکر مى کنید که بعد از خوردن مواد غذایى شور فقط آب مى نوشید، 
زیرا همیشه گفته مى شود این دســته از مواد، باعث تشنگى مى شود. اگرچه 
ممکن است این احساس درست باشد، اما خوردن بیش از حد مواد غذایى شور 
در درازمدت، مى تواند موجب نوشیدن کمتر آب شود. این اتفاق چگونه مى افتد؟ 
طبق یک بررسى طوالنى مدت در مورد تعادل سدیم، که در آن شرکت کنندگان 
مرد بین ســال هاى 2009 تا 2011 مورد بررســى قرار گرفتند، هرچه نمک 
بیشترى مصرف مى کردند، آب کمترى مى نوشیدند. گفته مى شود این امر به 
این دلیل است که بدن آنها در حال ذخیره، صرفه جویى و تولید آب بیشترى بود 
و براى اینکه بدن این کار را انجام دهد، فرد به انرژى و ســوخت بیشترى نیاز 
دارد که از مواد غذایى دریافت مى کند، بنابراین این مى تواند منجر به پرخورى 

شود. یک شیب واقعاً لغزنده!
2. ممکن است وزنتان زیاد شود

اگر از خوردن غذاهاى شــور لذت مى برید، به ســمت بســته هاى پرکالرى 
فروشگاه ها خواهید رفت. محققان دریافتند که مصرف نمک اضافى مى تواند 

شما را به خوردن غذاهاى چرب بیشتر، مشتاق کند.
3. احساس نفخ مى کنید

مصرف هر روزه غذاهاى شور مى تواند منجر به ایجاد نفخ شود، زیرا بدن شما 
آب را حفظ مى کند. یک مطالعه در ژورنال ژنتیک نشان داد نفخ در افرادى که 
رژیم غذایى با سدیم باال میل مى کنند در مقایسه با افرادى که رژیم کم سدیم 
مصرف مى کنند بیشتر است. وقتى نفخ دارید، احســاس ناراحتى مى کنید و 
در برخى موارد ممکن اســت دچار درد شــوید، پس مصرف وعده هاى شور 

فایده اى ندارد.
4. انگشتانتان متورم مى شود

با خوردن غذاهاى پرنمک، فقط نفخ شکم را احساس نمى کنید، بلکه اگر زیاد 
غذاى شور مصرف مى کنید انگشتان دست شــما متورم مى شود. همانطور 
که مى دانیم هنگامى کــه نمک زیادى در جریان خون وجــود دارد، ممکن 
است بدنتان در صورتى که تمام سدیم اضافى از طریق ادرار و توسط کلیه ها 
دفع نشود، مایعات را حفظ کند. در این زمان است که احتباس آب و تورم در 

انگشتان شما اتفاق مى افتد.
5. پوستتان جوش مى زند

شــواهد زیادى وجود دارد که این ایده را تأیید مى کند که رژیم غذایى و 
آکنه تأثیر مستقیمى بر یکدیگر دارند. یک مطالعه در این رابطه نشان 

داد که از 200 شرکت کننده، افراد داراى آکنه، در مقایسه با افراد بدون 
آکنه بیشتر از غذاهاى شور مصرف مى کردند.

6. به سردرد دچار مى شوید
طبق یک مطالعه، از میان 400 نفر شــرکت کننده، افرادى که 
غذاهایى با سدیم باال مى خوردند، یک سوم بیشتر از افرادى که 
غذاهاى کم سدیم مصرف مى کردند، سردرد داشتند. مطالعه 
دیگرى این ادعا را نیز مورد تأیید قرار داد و دریافت که کاهش 
سدیم باعث کاهش سردرد در شرکت کنندگان مى شود که 

همگى بیماران مسن و داراى فشارخون باال بودند.
7. ممکن است فشارخونتان باال برود

این، حقیقتًا خیلى پوشیده نیست، زیرا شواهد زیادى وجود 
دارد که نشان مى دهد دریافت زیاد سدیم، با احتمال بیشتر 
ابتال به فشارخون باال همراه است. اگرچه این یک عارضه 
جانبى فورى پس از خوردن یک بسته چیپس نیست، اما اگر 
رژیم غذایى روزانه شما پر از غذاهاى شور است، با گذشت 
زمان ممکن است به فشــارخون باال دچار شوید. البته  این 
همه  ماجرا نیست؛ سکته مغزى، نارسایى قلبى، سرطان معده 

و بیمارى کلیوى نیز با مصرف بیش از حد سدیم مرتبط است. 
باید تمام تالش خود را به کار بگیرید تا شانس تان را براى ابتال 

به هر کدام از این شرایط کاهش دهید، نه اینکه خطر را افزایش 
دهید، درست است؟

7 بالیى که مصرف زیاد نمک سرتان مى آورد

تغ آگه

د
خ شکم را احساس نمى کنید، بلکه اگر زیاد
ندست شــما متورم مى شود. همانطور
یادى در جریان خون وجــود دارد، ممکن
دیم اضافى از طریق ادرار و توسط کلیه ها
اینزمان است که احتباس آب و تورم در 

را تأیید مى کند که رژیم غذایى و  یده
یک مطالعه در این رابطه نشان ند.
راى آکنه، در مقایسه با افراد بدون 

 مى کردند.

شــرکت کننده، افرادى که 
ک سوم بیشتر از افرادى که 
د، سردرد داشتند. مطالعه 
ر داد و دریافت که کاهش
کت کنندگان مى شود که 

خون باال بودند.
باالبرود

یرا شواهد زیادى وجود 
 سدیم، با احتمال بیشتر 
 اگرچه این یک عارضه 
ته چیپس نیست، اما اگر 
ى شور است، با گذشت 
اال دچار شوید. البته  این 
سایى قلبى، سرطان معده 

ش از حد سدیم مرتبط است. 
ید تا شانس تان را براى ابتال 

هید، نه اینکه خطر را افزایش 

ور ى ن ر

نتایج یک بررسى جدید حاکى از آن است، مغز کودکان چاق در مناطقى که مسئول کنترل اشتها و احساس خوردن است، بیش از سایر افراد آسیب مى بیند. این پژوهش که توسط دانشمندان انگلیسى 
صورت گرفته به خوبى نشان مى دهد کودکان چاق به هیپوتاالموس خود آسیب وارد کرده اند.

به گفته کارشناسان، کنترل اشتها و تنظیم پاسخ هاى احساسى و عاطفى از جمله عملکردهایى است که غده هیپوتاالموس در آنها دخیل است. اسکن ام .ار .آى از صد کودك بیانگر آن بود، خوردن 
مداوم باعث التهاب در مغز و از بین رفتن سلول ها مى شود. پژوهش اخیر دانشمندان آمریکایى نیز نشان داده بود چاقى در میانسالى روند پیرى مغز را به میزان یک دهه تسریع مى کند و افراد را در 

معرض ابتال به آلزایمر قرار مى دهد.

مغز چاق ها
مختل مى شود

حرف هاى امیدوارکننده درباره کرونا
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 دل هاى پرهیزکاران اندوهگین و مردم از آزارشان در امان، تن هایشان الغر 
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