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خیار و 5 خاصیت 
شگفت انگیز!

کشف اسکلت بانوى 2000 ساله در تپه اشرف
3

2

3

2

سقوط از سى و سه پل 
در ساعت 6 صبح

ثبت نام پیامکى کمک ودیعه 
مسکن آغاز شد

کارت اعتبارى 
سهام عدالت به زودى 

ارائه مى شود

اگرچه معموًال تصور مى شود خیار یک 
میوه ساده و کم خاصیت است، اما در 

واقعیت این میوه سرشار از خواص 
شگفت انگیز است. خواصى که مى توانند 

براى بدن انسان بسیار مفید باشند...
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وعده ایجاد شبکه قطار شهرى بین وعده ایجاد شبکه قطار شهرى بین 66 شهر در استان اصفهان شهر در استان اصفهان
در دیدار شهردار اصفهان و شهردار خمینى شهر مطرح شددر دیدار شهردار اصفهان و شهردار خمینى شهر مطرح شد

3

پرده بردارى از یک بخش دیگر از زندگى در دوره اشکانى در اصفهان

آخرین خبر از ساخت 
فیلمنامه ناتمام خشایار الوند

بشار رسن: یک چالش جدید مى خواهم
یکى از دغدغه هاى باشگاه پرســپولیس براى فصل بعد، حفظ بشار 
رسن هافبک عراقى است. با باال رفتن قیمت ارز و بدقولى هایى که در 
این فصل براى پرداخت مطالبات بشار رسن صورت گرفته، بعید است 
این بازیکن در جمع سرخپوشــان تهران باقى بماند.اتفاقات باشگاه 
پرسپولیس باعث شده تا بشار رسن به فکر جدایى از این تیم بیافتد و 

این چیزى است که بشار در تازه ترین مصاحبه خود...
3
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در صفحه 5 بخوانید

مراسم سوگوارى 
محرم در اصفهان 
برگزار مى شود

کرونا جان 40 شهروند شاهین شهر را گرفت
3

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان:

«نصف جهان» در نقد منصفانه 
سرآمد است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان ضمن 
بازدید از بخش هاى مختلــف روزنامه نصف جهان با 
کارکنان حاضر در تحریریه، طراحى صفحات، بازرگانى، 

انفورماتیک و... به گفتگو پرداخت.
حجت االسالم و المسلمین رمضانعلى معتمدى در این 
بازدید که با حضور اصغر مختارى، معاون امور فرهنگى 
و رســانه اى و مرضیه باقرصاد، رئیس گروه مطبوعات 
و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان انجام شــد، با تقدیــر از فعالیت هاى روزنامه 
نصف جهان گفــت: پیش از این بازدیــدى از مجتمع 
فرهنگــى مطبوعاتى اصفهان داشــتم تــا با فضاى 
رســانه هاى مســتقر در آنجا بیشــتر آشنا شــوم اما 

نصف جهان نخستین روزنامه محلى است که از ابتداى 
حضورم به عنوان مدیرکل توانستم به صورت مستقل 

از آن بازدید داشته باشم.
وى روزنامه هاى اســتان اصفهان را از جمله افتخارات 
و ظرفیت هاى فرهنگى این اســتان دانست که الزم 
است براى ارتقاى آن تالش شــود. معتمدى با اشاره 
به ظرفیت هاى مذهبى، دینــى، فرهنگى و تاریخى 
اســتان اصفهان تأکید کرد: این موضوعــات باید در 
مرکز توجه روزنامه هاى اســتان قرار گرفته و در این 
رابطه تمام شهرها و شهرســتان هاى استان مد نظر 

قرار گیرد. 
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آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد  عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/05/05

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)مبلغ برآورد (ریال)اعتبار

99-2-66
اجراى شبکه فاضالب 

منطقه پنج اصفهان     
 (با ارزیابى کیفى)

5,860,577,350266,000,000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روزدوشنبه به تاریخ  99/05/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 21 /99/05

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

(داخلی 395 )

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص)

شماره ثبت: 9690- شناسه ملى 10260307730 

هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص) به 
شماره ثبت 9690 دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت که در روز پنج شنبه 
مورخ 99/05/16 از ساعت 10 صبح در محل سالن کنفرانس ساختمان ادارى شرکت واقع در اصفهان- 
خیابان هشت بهشت غربى- حدفاصل گلزار و ملک- نبش کوچه 18 تشکیل مى گردد حضور به هم 

رسانند.
دستور جلسه: 

1. افزایش سرمایه شرکت
2. سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد.

آگهى دعوت  مجمع عمومى عادى سالیانه
شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص)

شماره ثبت: 9690- شناسه ملى 10260307730 
دوره مالى منتهى به 1398/12/29

هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مهندسى توسعه و سازندگى سداد (سهامى خاص) به شماره ثبت 9690 دعوت 
مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت که در روز پنج شنبه مورخ 99/05/16 از ساعت 8 صبح در محل سالن 
کنفرانس ساختمان ادارى شرکت واقع در اصفهان- خیابان هشت بهشت غربى- حدفاصل گلزار و ملک- نبش کوچه 18 

تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1. گزارش هیأت مدیره و بازرس
2. بررسى و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 98/12/29

3. بررسى و تصویب خط مشى پیشنهادى هیأت مدیره براى سال آینده
4. انتخاب بازرس قانونى

5. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
6. سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى مى باشد.
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مدیرکل روابط عمومى وزارت بهداشت گفت: موضوع 
ویزیت تلفنى بیماران کرونایى بسترى در بیمارستان ها 

کامًال نادرست است و این خبر صحت ندارد.
کیانوش جهانپور با اشــاره به خبر ویزیت تلفنى بیماران 
کرونایى اظهار کرد: در حال حاضر 60 درصد شــهداى 
مدافع ســالمت را جامعه پزشکى تشــکیل مى دهند و 
این مسئله نشان دهنده این است که پزشکان بیشترین 

مواجهه با بیمارى و ویروس کرونا را دارند.
او ادامه داد: جامعه پزشکى بیشترین مواجهه با ویروس 
کرونا و بیماران کرونایى را دارند و طرح چنین اظهاراتى 
فرافکنى است و موضوع ویزیت تلفنى بیماران کرونایى 

بسترى در بیمارستان ها کامًال نادرست است.
مدیرکل روابط عمومى وزارت بهداشت افزود:  در حال 
حاضر تمام رده ها در ســاختار نظام ســالمت کشور در 
تالش براى مقابله با بیمارى کرونا هستند و اینکه فردى 
یا صنفى بخواهد خودش را متمایز با سایر گروه ها جلوه 

دهد کار پسندیده و اخالقى محسوب نمى شود.
جهانپور گفت: معتقدم که به جاى انتشــار شــایعات در 
فضاى مجازى با تهیه محتواى آموزشى باید سطح دانش 
مردم نسبت به اقدامات مناسب پیشگیرانه ارتقا پیدا کند 
تا با قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا بیمارى کنترل و 

مهار  شود.

حجت االسالم و المسلمین حســن روحانى در جلسه 
ستاد ملى مقابله با کرونا اظهار کرد: باید بدانیم که مسئله 
توجه به پروتکل ها در ماه محرم هم بســیار مهم است. 
االن برخى مى گویند عزادارى یا ســالمت؟ پاسخ این 
است که هردو. هم عزاى امام حســین (ع) باشد و هم 

تأکید بر سالمتى.
روحانى تأکید کرد: همه جا باید عزادارى امام حســین 
(ع)برگزار شود، چه در شهر و چه در روستا، چه در جایى 
که قرمز است یا سفید است. اما زمان عزادارى و وجود 
ماسک و مواد ضدعفونى کننده و یک فضاى باز و فاصله 
گذارى هم الزم اســت. ولى زمان عــزادارى مى تواند 

کنترل شود، مى شود چهار یا پنج روز باشد مى توان زمان 
حضور در عزادارى ها محدود شود چون مى تواند ما را با 

مشکل در زمینه شیوع کرونا مواجه کند.
رئیس جمهورى اظهار کرد: امســال در کنار شــکوه 
عزادارى محرم، ماسک داشــتن هم جزو شکوه است. 
رعایت پروتکل ها هم جزو شکوه است، جمع نشدن افراد 

زیاد در فضاى محدود هم جزو شکوه است. 
وى گفت: مــا مى خواهیم هــم عــزادارى کنیم هم 
عزادار امام حســین را مبتال نکنیم. این چیزى اســت 
که هم مردم و هم دیــن و هم امام حســین (ع) از ما 

مى خواهد./2264

ویزیت تلفنى بیماران کرونایى 
بسترى در بیمارستان ها؟

عزادارى محرم در همه مناطق 
باید برگزار شود

افزایش300 درصدى ابتال 
در مشهد 

   انتخاب | معاون کل وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى گفت: ظرف یک ماه اخیر تعداد 
مبتالیان به کرونا در مشهد 300 درصد رشد داشته 
است لذا از همه هموطنان تقاضا داریم براى حفظ 
سالمت خود و دیگران به این شهر سفر نکنند. ایرج 
حریرچى در گفتگو با خبرنگاران افزود: 20 درصد 
بیماران کووید- 19 بسترى در مراکز درمانى مشهد 
را مسافران و افراد غیربومى تشکیل مى دهند./2268

حراج موزه چه شد؟
   روزنامــه خراســان | ماجــراى مــوزه 
«دورهمــى» اتفاق بســیار عجیبى اســت. در 
فصل هاى یک، 2 و 3 این برنامه، مهران مدیرى 
از مهمانانش هدایایى را بــراى قرار دادن در موزه 
«دورهمى» مى گرفت. او بعدهــا وعده داد تا این 
هدایا که به مجموعه نفیسى تبدیل شده، در آیینى 
به حراج گذاشــته شــود و عواید حاصل از آن به 
زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص یابد. اگرچه بیشتر 
از 300 مهمان درسه فصل هدایایى را به این موزه 
اهدا کردند، اما همچنان سیاست تهیه کننده، مجرى 
و شبکه نسیم درباره سرنوشت این هدایا سکوت 
مطلق بوده است؛ نه از برگزارى حراج خبرى شده و 
نه مشخص است که آیا این هدایا در مکان مناسبى 

نگهدارى مى شوند یا خیر./2269

زمینه چینى 
براى ممنوع کارى؟

   برترین ها | روزنامه «جام جم» در شــماره 
دیروزش ویدیوهــاى مانى رهنما و صبــا راد از 
زمان سکونت در ترکیه را به شکلى مفصل آنالیز 
کرده و در انتها آورده: باید دیــد این کوچ رهنما و 
همسرش به ترکیه که خودشان اسمش را مهاجرت 
نمى گذارند، براى ادامه فعالیــت این دو در حوزه 
موسیقى و اجرا در کشور مشکلى پدید مى آورد یا 
خیر؟ آن هم در شرایطى که در همین ایام ویدیویى 
از این زوج منتشر شــده که رهنما در حال نواختن 

پیانو و همسرش در حال آوازخوانى است!

فروش یک سینماى تاریخى
   ایسنا | سینما «شهر قشنگ» که سال 1332 
توسط گروه سینماهاى «مولن روژ» تأسیس شد، 
یکى از سینماهاى درجه یک تهران بوده که حدود 
12 سال اســت به طور کامل تعطیل شده است و 
حاال تابلویى براى اعالم فروش بر سردر آن نصب 

شده است./2270

داماد اسدآبادى آزاد شد
   ایسنا | فرماندار شهرستان اسدآباد از بازداشت 
یک داماد در یکى از روســتاهاى اسدآباد به علت 
برگزارى مراسم جشن عروسى در بحران کرونا و 
آزادى وى پس از اخذ تعهد خبر داد. مجید درویشى 
با اشاره به بازداشت این داماد شامگاه پنج شنبه در 
یکى از روستاهاى اسدآباد به علت برگزارى مراسم 
جشن و عروســى مطرح کرد: این داماد به علت 
ســرپیچى و بى توجهى به مقررات ستاد مقابله با 
کرونا و برگزارى مراسم جشن عروسى به دستور 
مقام قضایى دستگیر و روانه بازداشتگاه شد که در 
حال حاضر بعد از گرفتن تعهــدات الزم داماد آزاد 

شده است./2271

دورکارشان کنید
   انتخــاب | فرمانده عملیات مدیریت بیمارى 
کرونا در کالنشــهر تهران خواســتار دورکارى 
50 درصــد از کارکنان و کارمندان ســازمان ها و 
دســتگاه هاى اجرایى شــد. علیرضا زالى در نامه 
به وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى این 
درخواست را به منظور کاهش تردد در سطح شهر 

براى جلوگیرى از شیوع کرونا اعالم کرد./2272

پایان شایعات درباره 
دستگیرى مقام بلندپایه 

   فارس | امیر سیارى با حضور در مراسم رونمایى 
از چند طرح ضد کرونایى ارتش عمًال به شــایعات 
پیرامونش پایان داد. طى روزهاى گذشــته شایعه 
گسترده اى مبنى بر دستگیرى امیر سیارى، معاون 
هماهنگ کننده ارتش جمهورى اسالمى ایران در  
فضاى مجازى منتشر شده بود. عالوه بر اینکه شایعه 
در روزهاى گذشته تکذیب شد صبح روز شنبه نیز وى 
در مراسم رونمایى از چند طرح ضد کرونایى ارتش 
حضور پیدا کرد تا عمًال چنین شــایعه اى را تکذیب 

کند./2265

سید حسن نصرا... هم
 ماسک زد

   فارس | دبیرکل حزب ا... در پیامى ویدیویى که 
در آن ماسک بر صورت داشــت، از مردم خواست با 
رعایت دســتورالعمل هاى الزم، پیروزى در جنگ با 
کرونا را رقم بزنند. سید حســن نصرا... در پیام خود 
گفت: مردم فقط با عمل به توصیه هاى الزم، قادر به 
پیروزى در این جنگ هستند و این موضوع براى آنها 
آسان است. وى تصریح کرد: با صبر، مقاومت، تحمل، 
اعتماد و توکل به خدا، دعا، توسل، کار کردن، رعایت 
توصیه ها و پیروزى از عقل و علم و دستورها در این 

نبرد پیروز مى شویم./2266

مرگ سریالى 
روحانیون برجسته در سوریه 
   اعتمــاد آنالین | در پى مرگ دســتکم شش 
روحانى برجسته سورى ظرف مدت سه روز و انتشار 
شایعاتى در مورد علت این مرگ ومیرها، وزارت اوقاف 

سوریه به توضیح این مسئله پرداخت. 
یک منبع آگاه در وزارت اوقاف ســوریه اعالم کرد، 
این مرگ ومیرها کامًال عادى و به دلیل بیمارى هاى 
مختلفى همچون بیمارى قلبى یا کهولت سن به وقوع 
پیوسته و فقط یک مورد آن مربوط به ابتال به ویروس 
کرونا بوده است. گفتنى است مرگ این شش روحانى 
طى سه روز آخر هفته گذشته باعث شد شایعه ابتالى 

این افراد به کرونا در جامعه رواج یابد.

ترامپ: از توییت هایم 
پشیمانم!

   باشــگاه خبرنگاران جــوان | رئیس جمهور 
آمریکا اعتراف کرد اغلب از مطالبى که در حســاب 
توییتر خود به اشــتراك مى گذارد، دچار پشــیمانى 
مى شــود. رئیس جمهور توییت باز آمریکا گفت: در 
گذشــته روال به این صورت بود که شما یک نامه 
مى نوشــتید و وقتى آن را خیلى خوب نمى دانستید، 
آن را روى میز خود مى گذاشتید و فردا از اینکه آن را 
پست نکرده بودید، خوشحال بودید. اما درباره توییتر 

وضع بدین منوال نیست. 
من اغلب براى اســتفاده از حساب توییتر خود مورد 
انتقاد قرار مى گیرم. مى دانید مشــکل از کجاست؟ 
از توییت هاى من نیســت، از بازتوییت هایى است 
که انجام مى دهم. همیشــه به توییت هایى که در 
حساب شخصى خود به اشــتراك مى گذارم، دقت 

چندانى نمى کنم.

دماى جهان 
به شدت کاهش مى یابد

   مهر | اقلیم شناس و عضو هیئت علمى دانشگاه 
تربیت مدرس گفت: با کاهش لکه هاى خورشیدى 

دوره سرمایش زمین آغاز مى شود. 
یوســف قویدل گفت: ما در دوره بین یخبندانى قرار 
داریم، هوا به صورت طبیعى گرم اســت و دوباره به 
سمت سرمایش حرکت مى کند. با کاهش لکه هاى 
خورشیدى دوره سرمایش آغاز مى شود. پیش بینى 
شده این اتفاق بین ســال هاى 2025 تا 2030 آغاز 
شود و دماى زمین به شدت افت خواهد کرد./2267

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان ادامه داد: در 
اصفهان ظرفیت هاى بسیارى وجود دارد که اطالع رسانى 
از آن مى تواند مخاطب را به توجه بیشتر به این موارد سوق 

داده و باعث جذابیت روز افزون روزنامه ها شود.
معتمدى به سابقه حضورش در اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اصفهان اشاره کرد و گفت: با بسیارى از مسائل و 
مشکالت رسانه ها و به خصوص روزنامه هاى این استان 
آشــنایى دارم و امیدوارم بتوانیم با ایجاد یک مشارکت 
گروهى باعث رونق و توســعه کمى و کیفى مطبوعات 

شویم.
وى تصریح کرد: از جمله ظرفیت هایى که نسبت به آن 
حساسیت ویژه اى دارم، شوراى اطالع رسانى استان است 
که امیدوارم با حضور مدیران روزنامه هاى اصفهان ارتباط 
مؤثر و مستمرى بین مسئولین و مطبوعات ایجاد شده و 

گام مهمى در زمینه اطالع رسانى به مردم برداشته شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان، نقد 
منصفانه را از جمله رسالت هاى اصلى رسانه ها دانست 
و افزود: خوشــبختانه روزنامه نصف جهان در این زمینه 
پیشگام و سرآمد بوده و باعث شده تا توجه مخاطب به این 
نشریه محلى جلب شود. در این راستا باید تالش شود تا 
ظرفیت پذیرش انتقاد نیز در سطح جامعه و به خصوص 
مدیران اســتان افزایش یافته و کاستى هاى احتمالى در 

هدایت جامعه پوشش داده شود.
معتمدى در بخش دیگرى از اظهاراتش تأکید کرد: همگى 
ما مســئول ترویج امر مهدویت در بین مردم هســتیم و 
معتقدم که روزنامه نصف جهان مى تواند در این زمینه هم 
پیشرو بوده و ضمن انتشار اخبار روزانه خود، به این موضوع 
نیز توجه ویژه و جدى داشته باشد و محتواى خود را با نام 

و کالم حضرت مهدى(عج) متبرك نماید.
در این دیدار، ایرج ناظمى، مدیرعامل شرکت رسانه گستر 
نصف جهان و سردبیر روزنامه نصف جهان ضمن تشکر از 
حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
و همراهان در این روزنامه که حاکى از توجه ارزشمند وى 

نسبت به موضوع رسانه هاســت، از تعامل دلگرم کننده 
معاونت فرهنگى و رسانه اى و همچنین اداره مطبوعات و 

تبلیغات این اداره کل تقدیر کرد.
وى اظهار کرد: در زمینه انتشــار روزنامه نصف جهان، 
اگر چه با مسائل بسیارى به خصوص در حوزه اقتصادى 
مواجه هستیم ولى خود را جدا از فضاى موجود در جامعه 
نمى دانیم و امیدواریم با رونق کشور، مشکالت مطبوعات 

استان نیز مرتفع شود.
ناظمى گفت: با بررسى وضعیت مطبوعات استان به خوبى 
مى توان مشاهده کرد که روزنامه هاى اصفهان همسان و 
در برخى موارد بسیار برتر از روزنامه هاى سراسرى فعالیت 
مى کنند که این موضوع باید مورد توجه مسئولین استان 

و کشور قرار گیرد.

سردبیر روزنامه نصف جهان، یکى از جذابیت هاى تداوم 
فعالیت این روزنامه را جمع شــدن تعــدادى از جوانان 
عالقه مند اصفهان پیرامون یکدیگر دانست و تصریح کرد:  
لذت همراهى آنان است که باعث شده تمام مشکالت را 

تحمل کرده و در انتظار آینده اى روشن باشیم.
وى با اشاره به اینکه روزنامه نصف جهان در طول مدت 
انتشــار خود نســبت به رعایت اصول و فنون حرفه اى 
روزنامه نگارى توجه ویژه اى معطوف نموده است، افزود: 
این روزنامه بر اساس شیوه آموزش علمى و کارگاهى ویژه 
خود به گونه اى عمل کرده که بسیارى از روزنامه نگاران 
برتر و دست اندرکاران ارشد مطبوعات استان، از آموزش 

دیدگان نصف جهان هستند.
ناظمى به لزوم حضور پررنگ تــر روزنامه نصف جهان 

در فضاى مجازى هم پرداخت و تصریح کرد: با توجه به 
عالقه مندى مردم به حضور در فضاى مجازى، از مدتها 
پیش در تالش بوده ایم تا حضور خود را در این عرصه نیز 
رونق داده و به نیاز مخاطبین خود پاســخ مناسب بدهیم 
و همین موضوع باعث شده تا بیش از گذشته در معرض 

توجه قرار بگیریم. 
وى افزود: در این زمینــه و به باور کلى خــود مبنى بر 
خالقیت و نوآورى در عرصه فعالیت رسانه اى همچنان 
پایبند هستیم و به زودى از یکى از ابتکارات خود رونمایى 
خواهیم کرد و امیدواریم این اقدام باعث شــود تا سایر 
رسانه هاى استان نیز توجه بیشترى به فضاى مجازى 
معطوف نموده و به خودنمایى رســانه اى در این حوزه 

بپردازند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان:

«نصف جهان» در نقد منصفانه سرآمد است

پسر مالیرى در یک سانحه اقدام به کشتن دو نفر کرد.
فرمانده انتظامى شهرستان مالیر گفت: بر اثر بى احتیاطى و 
سرعت باالى راننده یک دستگاه سوارى پژو پارس دو عابر 
پیاده در این شهر جان خود را از دست دادند و راننده این وسیله 
نقلیه مجروح شد. ســرهنگ محمدباقر سلگى اظهار کرد: 
راننده 19 ساله بدون گواهینامه عصر روز جمعه هنگام تردد 
در کمربندى «حاج طوســى» واقع در بلوار 15 خرداد دچار 

سانحه شد. راننده این وسیله نقلیه ابتدا با عابر پیاده اى که در 
بلوار 15 خرداد در حال تردد بود برخورد کرد که وسیله نقلیه به 
سمت پیاده رو منحرف شده و با عابر دیگرى برخورد مى کند 

که هر دو عابر 37 و 42 ساله در دم جان باختند.
فرمانده انتظامى شهرستان مالیر ادامه داد: این وسیله نقلیه 
پس از برخورد با این دو عابر پیاده واژگون شده و راننده جوان 

آن نیز مجروح و به مرکز درمانى منتقل شد.

فاجعه اى که پسر مالیرى آفرید

با آغاز ثبت نام از متقاضیــان دریافت کمک ودیعه اجاره 
مسکن از ساعت 10 صبح دیروز شنبه افراد واجد شرایط 
مى توانند با ارسال کد ملى سرپرســت خانوار به شماره 
پیامکى300073640 از طریق تلفن همراه شخصى خود، 
نسبت به ثبت نام اولیه دریافت این تسهیالت اقدام کنند. 
مهلت ثبت نام در ساعت 24 روز پنج شنبه 9 مرداد 1399 

به اتمام خواهد رسید.
شماره تلفن همراه متقاضى که از طریق آن پیامک ارسال 
مى شــود به نام فرد متقاضى باشد. متعاقبًا زمان تکمیل 
اطالعات و پرداخت تســهیالت از طریق سامانه طرح 
اقدام ملى مســکن به آدرس Tem.mrud.ir اعالم 

خواهد شد.
در این مرحلــه نگرانى بابت جــا ماندن وجــود ندارد. 
متقاضیان فعًال فقط یک پیامک ارسال مى کنند و تا زمان 

پاالیش و احراز شرایطشان منتظر مى مانند.
سقف تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در تهران 50، 

سایر کالنشهرها شامل شهرهاى باالى یک میلیون نفر 
جمعیت مشهد، اصفهان، کرج، شــیراز، تبریز، قم، اهواز 
و کرمانشاه 30 و سایر شــهرها 15 میلیون تومان است. 
تســهیالت مذکور با نرخ ســود 13 درصد و با سررسید 

یکساله به مستأجرین واجد شرایط پرداخت مى شود.
در دوره قرارداد صرفًا سود تسهیالت از سوى مستأجران 
پرداخت و اصل تسهیالت در سررسید تسویه خواهد شد.

متقاضیان دریافت این تسهیالت باید شرایط مندرج در 
ماده یک آیین نامه اجرایى قانون ســاماندهى را داشته 
باشند. این شرایط عبارتند از داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن 
سابقه مالکیت از سال 1384 به بعد، متأهل یا سرپرست 
خانوار بودن، داشتن سابقه پنج ســال سکونت در شهر 

مورد تقاضا.
متقاضیان باید داراى اجاره نامه رسمى یا اجاره نامه ثبت 
شده در سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت و داراى 

کد رهگیرى باشند.

ثبت نام پیامکى کمک ودیعه مسکن آغاز شد
مراسم حج تمتع 99 از چهارشنبه 8 ذى الحجه (8 مرداد) 
با حضور 1000 زائر و با رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 
سایه کرونا برگزار مى شــود. طبق اعالم کشور عربستان 
حج امسال بدون حضور حجاج خارجى برگزار خواهد شد، 
عالوه بر این کشور عربســتان محدودیت هایى همچون 
زدن ماسک در حین اجراى مناسک حج و نبوسیدن کعبه و 
حجر االسود را ایجاد کرده است که حجاج ملزم به رعایت 

آن هستند.
همچنین عملیــات ضدعفونى کننده اماکن مقدســه به 
صورت مرتب هر شب در حال انجام است و براى اهمیت 
سالمت زائران، عربستان دستبند سالمتى را برا ى حجاج 
در نظر گرفته و آنها را در چند روز اخیر به مدت یک هفته 
قرنطینه کرده است و بعد از مناسک حج نیز سالمت آنان 
مورد سنجش قرار خواهد گرفت. افرادى هم که خارج از 
این 1000 نفر هســتند و وارد اماکن مقدسه در این مدت 

مى شوند باید ده هزار ریال سعودى جریمه پرداخت کنند. 
این اولین بار نیست که حج تمتع به صورت محدود برگزار 
مى شود بلکه در طول تاریخ 1400 ساله اسالم حج تمتع 
به دالیلى متوقف شده است. در قرن هاى ابتدایى اسالم 
مهمترین دلیل تعطیلى حج جنگ و نا امنى بود هرچند که 
سیل، قحطى و خشکسالى نیز مانع برگزارى حج شده است.

برخالف تصورات تا به امروز 40 مرتبه مراســم حج کامًال 
تعطیل شده است. در سال 930 میالدى حج به مدت ده سال 
تعطیل شد که طوالنى ترین تعطیلى حج بوده است. در آن 
زمان قرامطه به مکه حمله کردند 30 هزار حاجى را کشتند.

از 1184 تا 1195 میالدى هشــت بار حج به دلیل شیوع 
بیمارى هاى کشنده تعطیل شد، از وبا، حصبه و دیستانترى 
تا بیمارى هاى ناشناخته دلیل این تعطیلى ها بود و آخرین 
تعطیلى حج در ســال 1918 به دلیل شــیوع آنفلوآنزاى 

اسپانیایى بوده است.

تکرار تاریخ براى حج بعد از 102 سال

نایب رئیــس اول اتــاق بازرگانى، صنایــع و معادن و 
کشــاورزى ایران از ارائه کارت اعتبارى دارندگان سهام 

عدالت به زودى خبر داد.
حسین سالح ورزى در حســاب کاربرى خود در توییتر 
نوشــت: «از هفته بعد با حمایت و موافقت دولت و بانک 
مرکزى، کارت اعتبارى در اختیار دارندگان سهام عدالت 
قرار مى گیرد، با این تصمیم سهامداران مجبور به فروش 
زودهنگام ســهام باارزش خود نیســتند و بورس هم از 

تالطم و نوسان در امان مى ماند.»
با توجه به این تصمیم اتخاذشده مشموالن سهام عدالت 
مى توانند از طریق نظام بانکى تا سقف 50 تا 60 درصد از 
ارزش دارایى سهام عدالت خود، کارت اعتبارى دریافت 
کنند و با استفاده از آن مى توانند با مراجعه به مراکز خرید، 
به صورت اعتبارى خرید کنند. براساس این طرح درنظر 
گرفته شده مشموالن سهام عدالت تا یکسال فرصت دارند 

وجه را با بانک تسویه کنند.

کارت اعتبارى سهام عدالت به زودى ارائه مى شود
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کرونا جان 40 شهروند 
شاهین شهر را گرفت

مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه اظهار 
کرد: از آغاز شیوع ویروس کووید- 19 در شاهین شهر، 
تسـت کروناى بیش از 1000 نفر مثبت شـد که از این 
تعداد، حال 265 نفر بهبود یافته، 33 نفر در بیمارستان 
بسترى شده، 720 نفر در قرنطینه خانگى دوران نقاهت 
و درمان را طى کردند و متأسـفانه 40 نفر از شهروندان 
جان خـود را از دسـت دادند. على پارسـا ادامـه داد: 65 
درصد جامعه آمارى متوفیان را آقایان تشکیل داده اند، 
همچنین در پیک دوم شیوع کرونا شاهد فوت بیماران 

بدون بیمارى پیش زمینه اى نیز بوده ایم.

بورس انرژى میزبان 
ذوب آهن 

رینگ داخلى بورس انـرژى، 30 تیرماه شـاهد عرضه 
محصول قطـران ذوب آهن اصفهان بود. شـایان ذکر 
اسـت، 29 تیرمـاه نیـز بیـش از 10/838 تن فـرآورده 
هیدروکربورى بـه ارزش بیش از 596 میلیـارد و 866 
میلیـون ریـال در بـازار فیزیکى بـورس انـرژى ایران 

دادوستد شد.

نصب 70 فقره انشعاب 
در فریدونشهر

به گزارش روابـط عمومى آبفا فریدونشـهر، با توجه به 
روند افزایشـى سـاخت و سـاز در منطقه و درخواسـت 
واگذارى انشـعاب آب، این امور در سـه ماهه اول سال 
1399 بیش از 70 فقره انشعاب آب واگذار و توسط اکیپ 
حوادث آبفا منطقه نصب شد. الزم به ذکر است شرایط 
اقلیمى و سـنگى بودن بسـتر شهرسـتان، روند نصب 
انشـعاب آب در این منطقه را نسـبت به سـایر مناطق 

استان کند نموده است.

ثبت اختراع دانشگاه آزاد 
نجف آباد

سرپرسـت معاونـت پژوهش و فنـاورى دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحـد نجف آباد گفـت: با مشـارکت اعضاى 
هیئت علمى دانشکده مهندسى مواد و شرکت و انجمن 
هنر هاى رزمى ایرانیان، دسـتگاه اصالح وضعیت پاى 
پرانتزى و پاى ضربدرى و دستگاه ورزشى تقویت کننده 
عضالت پى سـى و کف لگن ثبت اختراع شـده است. 
مهدى رفیعى افزود: در طراحى دستگاه اصالح وضعیت 
پاى پرانتـزى و پاى ضربـدرى، هدف رفع مشـکالت 
روش هـاى مرسـوم و ایجاد راهـکارى کم هزینـه و با 
راندمان باالسـت تـا از ایـن طریق حرکـت مفیدى در 
زمینه سـالمتى افراد مبتال به این بیمارى ها برداشـته

 شود.

گازگرفتگى 
اعضاى یک خانواده 

مسـمومیت بـا گازمنواکسـید کربن اعضاى سـه نفره 
خانـواده اى را راهـى بیمارسـتان فارابـى اصفهـان 
کـرد. درایـن حادثه یـک زن، یک مـرد و دختـرى ده 
سـاله از اعضاى خانـواده اى در منزل در اثر نشـت گاز 
منواکسیدکربن از پکیج، دچار مسمومیت شدند. مأموران 
اورژانس پس از امدادرسـانى اولیه، مسـموم شدگان را 

براى مداوا به بیمارستان فارابى اصفهان منتقل کردند.

کاهش محسوس گردشگران 
ناژوان  

مدیر طـرح سـاماندهى نـاژوان گفت: شـیوع ویروس 
کرونـا، میـزان مراجعـه شـهروندان و گردشـگران به 
مراکز گردشـگرى ناژوان را به طور محسوسى کاهش 
داده است. سیدرسول هاشـمیان با اشاره به لزوم جدى 
گرفتن رعایت مسائل بهداشت فردى در همه محیط ها 
تصریح کرد: ناژوان نیز که به دلیل موقعیت گردشگرى 
و تفریحى خـود همواره مـورد توجه عموم مـردم بوده 
و هسـت، براى مقابله با شـیوع ویروس کرونا آمادگى 

کامل دارد.

خبر

رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
گفت: برگزارى تاالر گفتگوى مجازى تخصصى با موضوع 
«راهکارهاى بسترسازى، شناسایى، توانمندسازى و شبکه 
سازى بانوان کارآفرین و یا مستعد کارآفرینى و پیشرفت 
و توسعه زیست بوم کسب و کار» در راستاى خلق ارزش 

خانواده کارآفرین است.
مسعود گلشیرازى در آغاز این رویداد مجازى که به همت 
مرکز کارآفرینى و  کسب وکار بانوان و خانواده اتاق بازرگانى 
برگزار شــد، گفت: مرکز کارآفرینى و کسب و کار بانوان 
و خانواده اتاق بازرگانى  با هدف خلــق ارزش راهبردى 
بلندمدت، همه جانبه، متمرکز و متناسب با زمان و مکان 

براى ذى نفعان و نقش آفرینان  زیست بوم اقتصادى بانوان 
و خانواده شروع به فعالیت کرد. 

وى افزود: این مرکز با توجه به عنایت جدى بر مشارکت 
عامه مردم در فعالیت هاى اقتصادى کشــور، تالش در 
جهت تحقق عدالت اجتماعى و ایجاد فرصت هاى برابر 
اقتصادى و با تأکید بر بــاز بودن عرصه فعالیت اقتصادى 
براى بانوان  به عنوان نیروى مؤثر تمدن ساز و جامعه ساز در 
تحقق رشد اقتصادى پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب 
با سند چشم انداز کشور و در تحقق اتاق نسل هاى  دوم و 
سوم و متناسب با سند اتاق شاخص محور و با بهره بردارى 

از دستاوردهاى گذشته، تشکیل شده است. 

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در جریان برگزارى جلسه 
توسعه فوالد هرمزگان که با حضور اعضاى هیئت مدیره 
و مدیرعامل این شرکت در محل فوالد مبارکه برگزار 
شد، با اعالم این خبر گفت: بر اســاس سند چشم انداز 
(1404) مقرر است که ظرفیت فوالد کشور به 55 میلیون 
تن برسد. بر همین اســاس، فوالد مبارکه که در حال 
حاضر حدود نیمى از تولید فوالد کشور را برعهده دارد، 
در نقشه راه خود به گونه اى برنامه ریزى کرده است که به 
یارى خداوند، با اجراى طرح هاى توسعه اى که عمدتًا در 
منطقه جنوب کشور اجرا خواهد شد، همچنان سهم 50 

درصدى خود را در تولید فوالد کشور حفظ کند.

عظیمیــان در همین خصوص ادامــه داد: براى تحقق 
این امــر، عالوه بــر اقدامــات انجام شــده در فوالد 
مبارکــه، مجتمع فوالد ســبا و واحد 800 هــزار تنى 
فوالد سفیددشــت، بنا را بر آن گذاشته ایم که ظرفیت 
فوالد هرمــزگان نیز از 1/5 میلیون بــه دو میلیون تن 
افزایش یابد؛ ضمن اینکه در فــوالد هرمزگان احداث 
یک خط نــورد ورق عریض و همچنیــن احداث یک 
واحد احیاى مستقیم به ظرفیت 900 هزار تن در دستور 
کارگروه فوالد مبارکه قرار گرفته و پیش بینى مى شود با 
کمترین فوت وقت اجرا شود و به موقع به بهره بردارى

 برسد.

سهم فوالد مبارکه در تولید 
فوالد حفظ مى شود

گامى براى پیشرفت و توسعه 
زیست بوم کسب وکار بانوان 

سرپرست هیئت باستان شناسى تپه اشرف از کشف یک 
اسکلت بانوى اشکانى در عملیات نجات بخشى آثار تاریخى 

شمال تپه تاریخى اشرف اصفهان خبر داد.
علیرضا جعفرى زند در گفتگو با «ایرنا» افزود: گرچه هنوز 
اسکلت شناس جنسیت این اســکلت را تعیین نکرده اما 
احتماًال این اسکلت متعلق به یک زن باشد و از این رو آن را 

باید «بانوى اشکانى» دانست.
در حالى که در عملیات نجات بخشى آثار تپه اشرف در مسیر 
لوله گذارى، یافته ها یکى پس از دیگرى شواهد رسیدن به 
گورستان اشکانى را به یقین نزدیک کرده است، جعفرى 
زند از بى توجهى مســئوالن و متولیان اصلى براى لزوم 
گســترده کردن کاوش ها و نجات شواهد تاریخى دوران 
ناشناخته اشــکانى در اصفهان و در قلب فالت مرکزى 

ایران انتقاد کرد.
جعفرى زند با اشاره به اینکه بخشى از اسکلت پیدا شده در 
عملیات نجات بخشى آثار شمال تپه اشرف زیر پیاده رو قرار 
دارد، گفت: حساسیت موضوع را بارها گوشزد و نامه نگارى 

کردم و دیگر نمى دانم از چه راهى باید وارد شوم.
سرپرست هیئت کاوش، اسکلت تازه پیدا شده در تپه اشرف 
را بانوى اشکانى نامگذارى کرد که در کنار آن یک کوزه 
سفالى کامل نیز پیدا شده است. وى در این رابطه اطمینان 
داد که در کنار اسکلت کشف شده تدفین هاى دیگرى هم 
باید باشــد؛ تدفین هایى که در زیر خیابان و فضاى سبز 

شهردارى مدفون هستند.
شواهد به دست آمده در عملیات نجات بخشى آثار تپه اشرف  
احتمال وجود گورستان اشکانى را در یکى از کهن ترین نقاط 
شهرى اصفهان تأیید کرد اما بنا به گفته جعفرى زند، بخشى 
از این منطقه در زیر خیابان است و هیئت کاوش به دلیل 
امکانات مالى و مسئله خیابان مشتاق نمى توانند کاوش این 

تدفین آیینى را ادامه بدهند.
سرپرست هیئت باستان شناســى تپه اشرف در خصوص 
تدفین اسکلت کشف شده یادآور شد: در این تدفین صورت 
به طرف شرق روى کتف چپ گردانده شده و همین نشان 

دهنده این اســت که با یک تدفین مهرپرســتى رو به رو 
هستیم.

وى توضیح داد: قسمت اعظم امپراتورى اشکانى پیرو آیین 
مهرپرستى بودند، در دوره هاى تاریخى پیش از اشکانى، 
تدفین صورت به طرف طلوع خورشــید دیده شده است 
اما مسئله این است که چون همراه این اسکلت و در کنار 
آن الیه سفال هاى اشکانى وجود دارد به احتمال زیاد این 

اسکلت مربوط به دوره اشکانى است.
به گفته این باســتان شناس، اســکلت تازه کشف شده 

در وضعیت مناســبى قرار گرفته و قرار اســت توســط 
استخوان شناس بررسى و گزارش نهایى اعالم شود. کشف 
تدفین مهرى این اسکلت براى تاریخ اصفهان دریچه اى را 

براى شناسایى بهتر دوره اشکانى باز کرده است.
وى ادامه داد: این اســکلت، تنها اینجا نیست و ما با یک 
گورســتان و تعداد زیاد تدفین اشــکانى روبه رو هستیم؛ 
بنابراین یک موقعیت بزرگ براى اصفهان اســت که در 

سرتاسر جهان شناخته شده است.
به گفته جعفرى زند در عملیات نجات بخشى اخیر در شمال 

تپه اشرف سه نوع تدفین اشکانى یافت شد؛ یکى دخمه اى 
(ایجاد محفظه براى نهادن جسد) که تمام سطح آن به دلیل 
تعریض خیابان با لودر از بین رفت، دیگرى گورخمره اى 
و آخرین یافته، تدفین مستقیم در خاك و به جانب طلوع 
خورشید. این یافته ها در راستاى یکدیگر و در حاشیه خیابان 
مشتاق کشف شد. عالوه بر تدفین ها آثار یک کارگاه عصاره 
گیرى انگور، کارگاه ذوب فلزات، سکه اشکانى، یک چاه 
ساسانى و دو چاه اشکانى (تصفیه خانه) نیز در این عملیات 

نجات بخشى کشف شده است.

پرده بردارى از یک بخش دیگر از زندگى در دوره اشکانى در اصفهان

کشف اسکلت بانوى 2000 ساله در تپه اشرف 

استاندار اصفهان گفت: مراسم سوگوارى امام حسین(ع) 
در تمامى شــهرها و روســتاها با رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى برگزار مى شود.
عباس رضایى روز شنبه در حاشیه ستاد ملى مقابله با کرونا 
که با حضور رئیس جمهورى به صورت ویدیوکنفرانس 
برگزار شد با اشــاره به برگزارى ایام سوگوارى سرور و 
ساالر شهیدان اظهار کرد: در شهرهایى که وضعیت قرمز 
دارند با اعمال دستورالعمل خاص مراسم سوگوارى اجرا 

مى شود و در شهرهایى با وضعیت زرد و نارنجى رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى باید مدنظر قرار گیرد.  وى با اشاره 
به اینکه زمان کوتاه ترى براى مراسم سوگوارى در نظر 
گرفته شــود، ادامه داد: در صورت امکان این مراسم در 
فضاى باز برگزار شود و تا جاى ممکن نذورات به صورت 
خام توزیع شود و اگر محدودیت شرعى دارد و وقفى است 
که باید پخته شود در قالب بسته بندى صورت گیرد و از 

خوردن غذا در حسینیه پرهیز شود.

در آینده، یک شبکه قطار شهرى بین شهر هاى اصفهان، 
خمینى شهر، نجف آباد، شاهین شهر، فالورجان و مبارکه 
ایجاد مى شود. شهردار اصفهان که با اعضاى شوراى شهر 
اصفهان به خمینى شهر رفته بود، با اعالم این خبر گفت: 
مرحله اول این طرح شامل خط 2 قطار شهرى اصفهان از 
سمت بلوار آیت ا... اشرفى به خمینى شهر در حال اجراست.
قدرت ا... نوروزى با اشاره به تنظیم تفاهمنامه میان اصفهان 
و خمینى شهر گفت: توسعه برخى از خیابان هاى مشترك، 

پیشبرد طرح قطار شهرى و حل موضوعات مربوط در مرز 
جغرافیایى مناطق 9و  یک اصفهان از مفاد این تفاهمنامه 
خواهد بود. على اصغر حاج حیدرى، شهردار خمینى شهر هم 
درباره اتصال خطوط دیگر قطار شهرى به خمینى شهر نیز 
گفت: خط اصفهان-نجف آباد نیز در سه راهى خمینى شهر 
(میدان الغدیر) و خط شاهین شهر- اصفهان نیز در میدان 
استقالل به خمینى شهر متصل است که ایستگاهى در این 

نقاط براى خمینى شهر در نظر گرفته شده است.

وعده ایجاد شبکه قطار شهرى بین 6 شهر در استان اصفهان مراسم سوگوارى محرم در اصفهان برگزار مى شود

رئیس مرکز بهداشــت و معاون بهداشــتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: پیش 
بینى مى شود پاییز امسال شمار مبتالیان به 

کرونا بین سه تا چهار برابر افزایش یابد.
کمال حیدرى در سخنرانى پیش از خطبه هاى 
نماز جمعه در مصــالى اصفهان اظهار کرد: 
 وضعیت شیوع کرونا تا سال آینده ادامه دارد 
هرچند اکنون اصفهــان در وضعیت خوب 
بیمارى قرار دارد اما بحران اصلى فصل پاییز 
است و احتمال افزایش ســه تا چهار برابرى 
تعداد بیمــاران وجود دارد و البته ســازمان 
بهداشت جهانى پیش بینى افزایش ده برابرى 

تعداد بیماران را دارد.
حیدرى با بیــان اینکه کادر درمان اســتان 
اصفهــان از پنج ماه گذشــته تاکنون با این 
ویروس دســت و پنجــه نــرم مى کنند و 
مجبورند که در ایــن گرماى هوا لباس هاى 
مخصوص بپوشند خاطرنشان کرد: هر روز 
بر تعداد بیماران افزوده مى شود و بسیارى از 
بیمارستان ها براى پذیرش بیماران در بخش 

آى سى یو با مشکل مواجه هستند.

رئیس اداره پیش بینى هواشناســى استان 
اصفهان با بیان اینکه کمینــه هاى دما در 
روزهاى پیــش رو روند افزایشــى خواهد 
داشت، گفت: با توجه به دماى باال و رطوبت 
موجود در جو منطقه، هواى اصفهان شرجى 

مى شود.
زهرا سیدان اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر گذر جوى به نســبت ناپایدار از روى 
اســتان تا دو روز آینده اســت براین اساس 
آسمان بســیارى از مناطق صاف تا قسمتى 
ابرى و در ساعات بعد از ظهر و شب افزایش 

ابر پیش بینى مى شود.
وى با اشــاره به افزایش یک تا 2 درجه اى 
دما در 24 ســاعت آینده، گفت: بیشینه دما 
در کالنشهر اصفهان روز شنبه به 40 درجه 

سانتی گراد باالى صفر رسید.
ســیدان با بیان اینکه کمینه هــاى دما در 
روزهاى پیــش رو روند افزایشــى خواهد 
داشت، خاطرنشــان کرد: با توجه به دماى 
باال و رطوبت جو، هواى اصفهان شــرجى 

خواهد بود.

چهارمین دوره انتخابات کانون مداحان استان 
اصفهان همزمان با سراسر کشور در استان 

اصفهان برگزار شد.
مدیرکل تبلیغات اسالمى استان با بیان اینکه 
در این دوره از انتخابات 3200 نفر از مداحان 
مستمر استان اصفهان شرکت مى کنند گفت: 

در 31 حوزه انتخابى 314 نفر نامزد شده اند.
حجت االسالم رحمت ا... اروجى افزود: از این 
تعداد 163 نفر به عنوان اعضاى اصلى کانون 

مداحان در سراسر استان انتخاب مى شوند.
حجت االسالم اروجى هدف از تشکیل کانون 
مداحان، ساماندهى مداحان و شعراى آیینى، 
نظارت بر عملکرد تخصصى و شأنى مداحان 
و شعراى آیینى، تعیین متولى خاص در امور 
مداحان و شعرا در رابطه با سایر دستگاه ها و 
نهادها، آسیب شناسى و آسیب زدایى مداحى 
و شعر از نظر محتوا، لحن و شعر و همچنین 
هدایت فعالیت هاى تبلیغى مداحان و شعراى 
آی ینى براى رسیدن به اهداف انقالب اسالمى 

است.

احتمال افزایش مبتالیان 
به کرونا تا 4 برابر 

روزهاى شرجى 
در انتظار اصفهان

برگزارى چهارمین 
دوره انتخابات کانون 
مداحان در اصفهان

6 مصدوم در برخورد پژو پارس با تیر برقسقوط از سى و سه پل در ساعت 6 صبح
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از سقوط یک دختر جوان از یکى از 
دهانه هاى سى و سه پل خبر داد و گفت: بیان علت حادثه 

به عهده مراجع قضایى و انتظامى است.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به این حادثه اظهار کرد: 
این حادثه از طریق تماس شــهروندى و در ســاعت 5 
و 50 دقیقه صبح روز شــنبه به ســتاد فرماندهى آتش 
نشانى اصفهان گزارش شد. بعد از حضور اکیپ امدادى 
مشخص شد مصدوم خانم جوان حدوداً 17 ساله است که 
از یکى از دهانه هاى سى و سه پل سقوط کرد و از ناحیه 

پا، کمر و گردن دچار شکستگى و آسیب شده است.
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با بیــان اینکه براســاس گفته 
مصدوم، علت حادثه لیز خوردن بوده اســت، گفت: در 
آن قســمت دهانه پل  فنس و سیم بکسل وجود داشته

 است.
وى تصریح کرد: در آن قسمت از رودخانه احتمال غرق 
شدن به علت میزان کم آب وجود نداشته  ولى مصدوم 
روى یکى از لبه هاى بتونى داخل رودخانه سقوط کرده 

است.

برخــورد خودروى پژو پــارس با تیر برق بزرگراه شــهید 
اردستانى اصفهان در نخستین دقایق بامداد روز شنبه موجب 
مصدوم شدن شش سرنشین آن شد. این حادثه ساعت شش  
دقیقه بامداد به اورژانس 115 و موقعیت آن اتوبان فرودگاه 
بعد از زمان آباد به ســمت میدان الله اعالم که سه واحد 
امدادى به محل اعزام شد. در این سانحه رانندگى زن 42 
ساله، دو دختر 19 ساله، دو پسر 19 و 20 ساله و مرد 57 ساله 
به شدت مصدوم و پس از دریافت اقدامات اولیه درمانى در 

محل حادثه، به بیمارستان آیت ا... کاشانى منتقل شدند.
این تصادف ساعت هشت دقیقه بامداد به سامانه 125 اعالم 

شد که تیم هاى عملیاتى ایستگاه شماره 19 به محل حادثه 
اعزام شده و نشــت بنزین از خودرو کنترل شد. مصدومان 
نیز پس از آزادسازى از داخل خودرو به نیروهاى اورژانس 

تحویل داده شدند.
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دنیاى ســینما هم از غائله فامیلى هاى پرتکرار مستثنى 
نیست و هنرمندان زیادى در ســینماى کشورمان وجود 
دارند که بدون نسبت خانوادگى نام فامیلشان با هم یکى 
است. اگر عالقه مندید که با فامیلى هاى پرتکرار سینما 

بیشتر آشنا شوید، ادامه این مطلب را بخوانید.
هاشمى هاى سینما

نام فامیلى هاشــمى یکــى از پرتکرارتریــن نام هاى 
خانوادگى در میان اهالى سینماست و هنرمندان زیادى با 

این نام خانوادگى در سینما حضور دارند.
مهدى هاشمى و برادرش ناصر هاشمى و دخترش نورا 
هاشمى از هاشمى هاى سرشناس سینما هستند که در 

دنیاى بازیگرى از چهره هاى شناخته شده اند.
هدایت هاشمى، بازیگر نقش «اوس موسى» در سریال 
«پایتخت» یکى دیگر از هاشــمى هاى معروف سینما 
است و على هاشمى برادرش هم یکى از بازیگران سینما 

و تلویزیون است.

سیدجواد هاشمى، بازیگر و کارگردان کشورمان و بهمن 
هاشمى، مجرى تلویزیون از دیگر هاشمى هاى معروف 

دنیاى هنر هستند.
طباطبایى هاى سینما

طباطبایى یکى دیگر از فامیلى هاى پرتکرار در سینماى 
ایران است و بازیگران سرشناسى با این نام خانوادگى در 

دنیاى هنر کشورمان وجود دارند.
بهنوش طباطبایى از طباطبایى هاى معروف ســینما و 
تلویزیون است که سال هاست در دنیاى بازیگرى فعالیت 
مى کند. الدن طباطبایى یکى دیگر از بازیگران سینما و 
تلویزیون کشورمان بود که چند سالى است براى درمان 

بیمارى دخترش به آمریکا مهاجرت کرد.
طناز طباطبایى یکى دیگــر از طباطبایى هاى معروف 
دنیاى بازیگرى است که بازیگرى را از سال 79 آغاز کرد 
و فیلم «هیس! دخترها فریاد نمــى زنند» از بازى هاى 

ماندگار او در سینماست.

زنده یاد على طباطبایى، بازیگر جوان سینما و تلویزیون و 
پدرش کمال طباطبایى که در زمینه تهیه کنندگى فعالیت 
مى کرد از طباطبایى هاى معــروف دنیاى هنر بودند که 
متأسفانه على طباطبایى در ســال 94 و پدرش در سال 

98 درگذشت.
سیدجالل طباطبایى بازیگر ســریال «متهم گریخت» 
یکى دیگر از بازیگران سینما و تلویزیون بود که فعالیت 
هنرى را از ســال 53 آغاز کــرد و 22 تیرماه ســال 99 

درگذشت.
جعفرى هاى سرشناس سینما

یکى دیگر از فامیلى هاى پرتکرار ســینما نام خانوادگى 
جعفرى است. یکى از سرشناس ترین جعفرى هاى سینما 
امیر جعفرى بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون است 

که بازیگرى را از سال 72 آغاز کرد.
علیرضا برادرزاده امیر جعفرى یکى دیگر از جعفرى هاى 
سینماست که از کودکى وارد دنیاى بازیگرى شد و با نقش 

ماندگارش در «مهمان مامان» در میان اهالى دنیاى هنر 
شناخته شده است.

بهنــاز جعفرى بانوى هنرمند کشــورمان یکــى دیگر از 
چهره هایى است که نام خانوادگى جعفرى را یدك مى کشد 
و بازیگرى را از حدود سال 72 با فیلم «جاده عشق» در سینما 
آغاز کرد. یکى دیگر از بازیگرانى که نام جعفرى را به همراه 
دارد مجید جعفرى بازیگر سریال «نیمه پنهان ماه»، «ماه و 

پلنگ»، «پرواز در ارتفاع صفر» و... است.
گودرزى هاى سینما

نام خانوادگى گودرزى یکى دیگر از نــام هاى پرتکرار 
در سینماى ایران اســت. فاطمه گودرزى بانوى هنرمند 
کشــورمان یکى از سرشــناس ترین گــودرزى هاى 
سینماست که سال هاست در دنیاى هنر فعالیت مى کند 
و کمتر کســى از اهالى تلویزیون پیدا مى شود که «عمه 
ماه منیر» مهربان و خوش لهجه را به خاطر نداشته باشد.

حمید گودرزى، بازیگر جوان سینما و تلویزیون یکى دیگر 

از گودرزى هاى مشهور است که بازیگرى را با مجموعه 
«دانى و من» در تلویزیــون آغاز کــرد و در فیلم هاى 
«مسافرى از هند»، «تب سرد» و «کمکم کن» خوش 
درخشید. ســروش گودرزى بازیگر ســریال «مسافرى 
از هند» و «خط قرمز» یکى از بازیگرانى اســت که نام 
خانوادگى او گودرزى اســت و بعد از بازى در چند فیلم و 

سریال به خارج از کشور مهاجرت کرد.
حسینى هاى سینما

نام خانوادگى حسینى یکى دیگر از فامیلى هاى پرتکرار 
است و معروف ترین حسینى سینما شهاب حسینى است 

که از پرافتخارترین بازیگران سینماى ایران است.
فرشته حســینى بازیگر افغان تبار کشورمان است که در 
تهران متولد شد و این روزها در سینما خوش مى درخشد.

مرتضى حسینى، مجرى کشورمان و محمدرضا حسینیان 
از دیگر چهره هایى هســتند که نام خانوادگى آنها جزو 

پرتکرارهاى دنیاى هنر است.

5 فامیل پرتکرار در سینما و تلویزیون 

«یونیورسال پیکچرز» در حال مذاکره براى انجام پروژه تاریخ ساز سینمایى است که براى 
اولین بار در فضا فیلمبردارى خواهد شــد. «تام کروز» هم قرار است براى بازى در این فیلم 
تاریخ ساز به ایستگاه بین المللى فضا در 450 کیلومترى زمین برود. این پروژه براى اولین بار در 

فضا فیلمبردارى خواهد شد.
این پروژه بزرگ و جاه طلبانه ســینمایى که خبرش از ماه ِمى در رســانه هاى سراسر جهان 
پیچید، با همکارى شرکت فضایى «SpaceX» متعلق به «الون ماسک» و سازمان «ناسا» 

(NASA) و در ایستگاه بین المللى فضایى ساخته خواهد شد.
این نوع نوآورى ارزان تمام نخواهد شد. گفته مى شود بودجه تولید این پروژه بلند پروازانه در 
خوش بینانه ترین حالت دستکم 200 میلیون دالر هزینه در بر خواهد داشت و تنها دستمزد 
«تام کروز» رقمى بین 30 تا 60 میلیون دالر خواهد بود. این رقم شامل حضور او در این فیلم 

به عنوان تهیه کننده و هنرپیشه خواهد بود.
نماینده کمپانى «یونیور سال» و تام کروز هنوز توضیحى در این مورد ارائه نکرده اند. 

ارزش ذاتى پولساز اینچنین پروژه اى از جنبه جهانى کامًال هویداست چراکه شبیه به همین 
رویداد، جذابیت سفر یک ماه پیش دو فضانورد توسط فضاپیماى «دراگون»(اژدها) ساخت 
شرکت «SpaceX» باعث شد مردم از سراسر جهان به تماشاى آن بنشینند و حاال اینچنین 
رویدادى با حضور تام کروز، اَبَرستاره هالیوودى در فضا مى تواند بینندگانى به مراتب بسیار 
بیشتر را به خود جذب کند.  پروژه سینمایى فضایى تام کروز که با توییت تأیید «ناسا» و «الون 

ماســک» مدیرعامل شــرکت خصوصى فضایى «تسال» 
در اوایل ماه ِمى به تیتر یک رســانه هاى جهان 

تبدیل شــده  بود و در ماه ژوئن انتخاب و 
اعالم رســمى «دوگ لیمن» به عنوان 
کارگردان، یک قدم دیگر آن را به واقعیت 
نزدیک کرده بود، حاال با مشخص شدن 
کمپانى ســازنده، باز یک قــدم به فضا 

نزدیک تر مى شود.
تام کروز به علت انجام کارهاى خارق العاده 

و بسیار جسورانه و پرخطر که تنها از عهده 
بدلکاران حرفه اى برمى آید نزد مخاطبان و 

عالقه مندان به سینما شناخته شده است.
حاال در جدیدترین فیلم از ســرى فیلم هاى 

«مأموریت غیرممکن» تام کروز واقعًا 
قرار است در ایستگاه بین المللى 

فضایى و در مــدار زمین 
جلوى دوربین برود.

الهام غفورى آخرین وضعیت تولید فیلمنامه سینمایى «زیرزمین» نوشته خشایار الوند را تشریح کرد.
این تهیه کننده اظهار کرد: ساخت فیلم سینمایى «زیرزمین» همچنان به قوت خود باقى است؛ البته باید شرایط 
تولید آن فراهم شود. فعًال در شرایط کرونایى تصمیم گرفتم، کار نکنم. او افزود: فعًال شرایط تولید فیلم خوب 
نیست و نمى توان کارى را با اطمینان خاطر پیش برد؛ اما ساخت این فیلمنامه در برنامه و اولویت کارى ماست.

گفتنى است خشایار الوند نگارش فیلمنامه «زیرزمین» را به دست گرفته بود، اما اجل مهلتش نداد. قرار است 
این فیلمنامه پس از بازنویسى محسن تنابنده، با نام خشایار الوند ســاخته شود. «زیرزمین» اثرى کمدى - 

اجتماعى است.

«مل گیبسون»، بازیگر و کارگردان مطرح استرالیایى 
هالیوود به ویروس کرونا مبتال بوده است.

یکى از نمایندگان «مل گیبسون» در مصاحبه با «دیلى 

تلگراف» استرالیا تأیید کرده که این سینماگر 64 ساله 
در ماه آوریل به دلیل ابتال به ویروس کرونا حداقل یک 
هفته در بیمارستان بسترى بوده و پس از بهبود، در چند 

نوبت تست او منفى شده است.
«تام هنکس» و همســرش «ریتا ویلســون» از اولین 
چهره هاى سرشــناس ســینمایى بودند که در جریان 
پروژه ساخت یک فیلم سینمایى در استرالیا به ویروس 
کرونا مبتال شدند. چند ستاره بالیوودى از جمله «آمیتاب 
باچان» و «آیشواریا راى» نیز به دلیل مبتال شدن به این 

ویروس در بیمارستان بسترى هستند.

«مل گیبسون» اولین بار در سال 1979 با بازى در فیلم 
«مکس دیوانه» وارد دنیاى بازیگرى شد و  پس از آن در 
چندین فیلم دیگر از جمله مجموعه فیلم هاى «اسلحه 
مرگبار» درخشید. او در سال 1993 با فیلم «مردى بدون 

صورت» وارد عرصه کارگردانى شد.
«گیبسون» در سال 1995 فیلم «شجاع دل» را ساخت 
که این فیلم موفق به کسب جایزه اسکار بهترین فیلم و 

کارگردانى و جایزه گلدن گلوب شد.
او دو بار دیگر نیز بــراى فیلم هاى «خون بها» و «آنچه 
زنان مى خواهند» نامزد کســب جایزه بازیگرى گلدن 

گلوب شده است.
این سینماگر هالیوودى در ســال 2004 فیلم جنجالى 
«مصائب مسیح» را با بودجه 30 میلیون دالرى ساخت 
که به فروش 600  میلیون دالرى در گیشه جهانى دست 
یافت. جدیدترین ساخته او در مقام کارگردان فیلم جنگى 
«ستیغ  هک سا» است که ســال 2016  اکران شد و به 

فروش جهانى 176 میلیون دالرى دست یافت.
مل گیبســون در ســال 2019 نیز در فیلم «پروفسور 
و مرد دیوانه» بــه کارگردانى فرهاد صفــى نیا مقابل 

دوربین رفت.

برنامه «همرفیق» با اجرا و کارگردانى شهاب حسینى 
که این روزها مراحل پیش تولید خود را مى گذراند به 
تازگى عضو جدیدى به مجموعــه خود اضافه کرده 
است؛ سروش صحت، کارگردان، نویســنده و بازیگر 

باســابقه ســینما و تلویزیون عضو تازه این مجموعه 
اســت که به عنوان نویســنده در ایــن برنامه حضور

 خواهد داشت.
طبق اعالم روابط عمومــى «همرفیق»، عوامل اصلى 

پشت صحنه این برنامه تکمیل شــده است و به زودى 
طى روزهاى آینده دیگر عوامل هم معرفى خواهند شد.

این برنامه به زودى با حضــور مهمانان ویژه ضبط و از 
پلتفرم هاى اینترنتى پخش خواهد شد.

کمند امیرســلیمانى به بهانه به اشتراك گذاشتن 
تصویر یک کارت در صفحه شخصى اش در فضاى 
مجازى، به تعریف خاطراتــش از همکارى با اکبر 

عبدى در اولین تئاترى که اجرا کرده بود، پرداخت.
این بازیگر که در گفتگو با منصور ضابطیان در رادیو 
درباره کارت عضویتش در یک گروه نمایشى مربوط 
به سال 59 که به تازگى در فضاى مجازى آن را به 
اشتراك گذاشته است، گفت: این براى من تنها یک 
کارت نیست. یک دنیا خاطره، ماجرا و زندگى پشت 
این کارت نهفته است. وى در توضیح این خاطرات 
افزود: تئاترى به نام «سنجاب ها» داشتیم که سال 
59 شروع و بعد براى تلویزیون ضبط شد. این نمایش 
در سالن اصلى تئاتر شهر اجرا شد و تئاتر پرطرفدارى 
براى قشــر کودك بود. داستان جنگلى بود که شیر 
زورگویى داشت. آقاى اکبر عبدى اولین کارش را با 
این نمایش تجربه و در نقش شیر بازى مى کرد. آقاى 
رضا رویگرى هم حضور داشت. نقش من قاصدك 
بود. خیلى دیالوگ داشــتم و چون کالس اول بودم 
و خواندن و نوشــتن بلد نبودم کل نمایش را به جز 
دیالوگ هاى خودم حفظ مى کردم. دو شب یکى از 
شخصیت هاى اصلى که خانم ویدا شهشهانى بازى 

مى کرد، نیامد و من به جاى او بازى کردم.
امیرسلیمانى اظهار کرد: همزمان با این کار یک تئاتر 
مخصوص کودکان کار آقــاى رضا ژیان را در تاالر 

چهارسو بازى کردم.

آخرین اخبار مربوط به نمایش فیلم «مسخره باز» و ورودش به شبکه نمایش خانگى هم 
جنجال ساز شد. فیلمى که حواشى اش از جشنواره فجر و جایزه گرفتن و نگرفتن همایون 
غنى زاده شروع شد و در افتتاحیه فیلم در اکران عمومى ادامه داشت و در جشن منتقدان و 
با صحبت هاى غنى زاده اوج گرفت و با حواشى ورود فیلم به شبکه خانگى به پایان رسید. 
در اولین ساعت ورود فیلم به شــبکه خانگى بود که همایون غنى زاده اعالم کرد نسخه 
نمایش داده شده در «فیلیمو» و «نماوا» به طرز عجیبى ناکامل و مخدوش است و از مردم 
خواست فعًال فیلمش را نبینند. کمتر از 24 ســاعت بعد اما غنى زاده گفت نسخه مورد 
تأییدش جایگزین شده و قصور از او نبوده است. «فیلیمو» اما در بیانیه اى تقصیر را از همان 

ابتدا گردن غنى زاده انداخت.
در این شرایط مشخص نیست نسخه منتشر شده توسط چه کسى مخدوش شده است. 
برخى منتقدان با توجه به دیالوگ مهم مخدوش شده، اتفاق رخ داده را سانسورى از سوى 
سایت هاى پخش فیلم دانستند و در مقابل، برخى صحبت هاى غنى زاده را اقدام تبلیغاتى 

و رسانه اى دانستند./2263

بهزاد فراهانى، بازیگر پیشکسوت کشورمان جمعه شب مهمان برنامه «دورهمى» شد و درباره ماجراهاى مختلف زندگى 
شخصى و هنرى اش صحبت کرد.

بهزاد فراهانى از چهره هاى شناخته شده دنیاى هنر است که سال هاست در این حرفه فعالیت مى کند و خانواده اى هنرمند 
دارد. او در بخشى از صحبت هایش درباره همسرش گفت: «من تنها مردى در ایران زمین هستم که از همسرم کتک خوردم 
و ماجرا از این قرار است که وقتى از خانواده همسرم از خارج بسته مى آمد همه با خوشحالى بسته را باز مى کردیم و یکبار 
که بسته آمد و قرار بود بسته را باز نکنیم و ما مخفیانه بسته را باز کردیم و وقتى خیلى خوشحالى کردیم فهیمه متوجه شد و 

اینقدر از این موضوع حرصش گرفته بود که با دستش به من کوبید و دستش آنقدر درد گرفت که گریه اش گرفت.»/2262
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«جیمز کامرون»، کارگردان و تهیه کننده مشهور 
برنده جایزه اسکار در تازه ترین مصاحبه خود اعتراف 
کرد که از جلوه هاى ویــژه دنباله هاى «آواتار» به 
کارگردانى خــودش «متحیر» و «شــگفت زده» 
شده است. در حالى که فیلمبردارى چهار دنباله فیلم 
علمى تخیلى «آواتار» (2009) به تازگى در نیوزیلند 
از سر گرفته شده است، کامرون به این بهانه درباره 
تکنولوژى استفاده شــده در این فیلم ها گفتگویى 
انجام داد. کارگردان برنده اسکار در این باره گفت: 
من هر روز با تصاویــرى از آن جهان (دنیاى فیلم 
«آواتار») روبه رو مى شوم و روزهایى وجود دارد که 
به آن تصاویر نگاه مى کنم و با خود مى گویم واقعًا 
شگفت انگیز است. کامرون افزود: با این اظهار نظر 
نمى خواهم توجهات را به خودم جلب کنم بلکه این 
تصاویر عصاره و شیره اى از کار بهترین طراحان دنیا 
و عوامل عالى فیلم است. کامرون پیش از این نیز 
ادعا کرده بود در جلوه هاى ویژه این سرى فیلم هاى 
«آواتار» پیشرفت هاى انقالبى صورت مى گیرد به 
گونه اى که قبل از آن هرگز کسى این کار را انجام 
نداده است. کارگردان «تایتانیک» در سال 2018 
دلیل ساخت دنباله «آواتار» را آن هم بعد از 11 سال 
همین موضوع انقالب در جلــوه هاى ویژه عنوان 

کرده بود.

ماجراى کتک خوردن بهزاد فراهانى از همسرش!

شگفتى «جیمز کامرون» 
از جلوه هاى ویژه 
دنباله هاى «آواتار»
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کرده بود.

24 ساعت جنجالى «مسخره  باز»

«مل گیبسون» هم به 
کووید-19 مبتال شده بود

وقتى کمند امیرسلیمانى با 
فوق ستاره هالیوود یک گام دیگر به ایستگاه فضایى بین المللى نزدیک شداکبر عبدى همبازى بود

بازى «تام کروز» در فضا تقریباً قطعى شد

همکارى متفاوت سروش صحت با شهاب حسینى

الال»سال» ل شــرکت خصوصى فضایى «ت
تریک رســانه هاى جهان 

در ماه ژوئن انتخاب و 
گ لیمن» به عنوان 
یگرآن را به واقعیت 
با مشخصشدن ال

زیک قــدم به فضا 

م کارهاىخارق العاده 
که تنها از عهده  رخطر

رمى آید نزد مخاطبان و 
ا شناخته شده است.

یلم از ســرى فیلم هاى 
تام کروز واقعًا  ن»

ه بین المللى 
زمین 

  حسین شایسته/ خبرگزارى ایسنا |

  محمدامین شکارى/ خبرگزارى صبا |
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 براى هر یک از تیم هاى لیــگ نوزدهم چهار بازى باقى 
مانده است و این شامل اســتقالل و سپاهان هم مى شود 
اما شاید نگاه این دو تیم در درجه اول نه به این لیگ بلکه 
به جام حذفى باشد. جامى که تک بازى عقب افتاده مرحله 
یک چهارم نهایى آن از اهمیتى وصــف ناپذیر برخوردار 
است. مسابقه اى که آبى هاى پرنوسان و پرایراد تهرانى را 
روبه روى طالیى هاى پراشتباه اصفهان که در دیدارهاى 
اخیر فرصت ســوزى هاى خیره کننده اى داشــته اند، قرار 
مى دهد و تیــم برنده را راهى نیمه نهایــى مى کند و البد 
مى دانید یکى از چهار ســهمیه ایران در فصل بعدى جام 
باشگاه هاى آســیا به تیمى تعلق مى گیرد که جام حذفى 

کشورمان را فتح کند.
با توجه به قطعى شدن قهرمانى پرسپولیس در لیگ برتر 
هر دو تیم استقالل و سپاهان هم براى اعاده حیثیت و هم 
به قصد کسب سهمیه آسیایى به شدت چشم به جام حذفى 
دارند و در این راه ابتدا باید تکلیف مسابقه رودرروى خود 

را مشخص سازند. درست است که براى هر دو تیم امکان 
نیل به چنین مجوزى از طریق ایســتادن در سه رده اول 
جدول رده بندى لیگ هم وجود دارد و هنوز چنین امکان و 
رتبه اى از دسترس آنها خارج نشده اما حسن کسب آن از 
طریق جام حذفى، فتح یک جام با نیت راضى کردن خیل 
هواداران ناراضى شان است. در چنین صورتى آنها مى توانند 
مدعى شوند که فصل رو به پایان فقط زمانى براى ریخت و 
پاش هاى بى رویه و کم ثمر و دست خالى ماندن به رغم کلى 
ادعا نبوده است و تحت هر شرایطى فتح یک جام بهتر از 
نبردن هیچ چیز است و آن هم جامى که پس از لیگ، دومین 
جام معتبر کشور به حساب مى آید و پرونده رنگین آنها را 
رنگین تر مى کند و همانطور که پیش تر آمد، راهى سریع و 

مستقیم به سوى حضور در لیگ قهرمانان آسیاست.
قلعه نویى که به علت ناکامى مجــددش در فتح یک جام 
و افتخار براى اصفهانى ها به شــدت زیر سئوال رفته غلبه 
بر اســتقالل و در نهایت فتح جام حذفى را وسیله و راهى 
ایده آل براى موفق تلقى شــدن خود مى انگارد و با اینکه 

به نظر مى رسد تصمیم مربوط به قطع همکارى سپاهان با 
وى اتخاذ و نهایى شده باشد و حتى فتح جام حذفى هم او را 
نجات ندهد اما ژنرال به همین امید زنده است. در آن سوى 
میدان هم فرهاد مجیدى، سرمربى متزلزل استقالل که 
سرانجام اولین بردش را پس از بازگشایى لیگ در آبادان 
کسب کرد، احســاس مى کند اگر جام حذفى را ببرد و کار 
دو سال پیش وینفرد شــفر را تکرار کند، سران استقالل 
که برخى شــان به عزل وى و آوردن یــک مربى جدید 
مى اندیشــند را وادار به حفظ خود خواهد کرد و محبوبیت 
وى روى سکوها در بین هواداران که به رغم تزلزل آشکار 
و کمتر شدن محســوس هنوز برقرار است، او را در فصل 
بعدى نیز سکاندار آبى ها خواهد ساخت. همه اینها مسائل و 
مالحظاتى است که به دیدار عقب افتاده استقالل - سپاهان 
در جام حذفى اهمیتى فزاینده مى دهد و حساســیت آن را 
چند برابر مى سازد؛ مسابقه اى که ظاهراً پس از اتمام لیگ 
99-1398 برگزار خواهد شد و فدراسیون هنوز تاریخ دقیق 

آن را اعالم نکرده است.

حاال آنها به شدت 
حذفى خواه شده اند!

تیم فوتبال پرســپولیس با کسب شش عنوان 
قهرمانى پرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران شد.

در سال هایى که سپاهان هت تریک قهرمانى 
را جشــن مى گرفت، پرســپولیس شــرایط 
مساعدى نداشت و حتى براى کسب سهمیه 

آسیایى نیز با مشکل مواجه مى شد.
با حضور برانکو اما معــادالت در فوتبال ایران 
تغییر کرد و پرســپولیس که پیش تر تنها دو 
بار با على پروین و افشــین قطبى قهرمانى در 
رقابت هاى لیگ برتــر را در دوره هاى اول و 
هفتم جشــن گرفته بود، توانســت سه مرتبه 
به صورت پیاپى این عنــوان را تکرار کند، تا 
سرخپوشان تهرانى به سپاهانى برسند که در 
لیگ چهاردهم، قهرمانى پنجمش را کســب 
کرده بود و پیش تر نیز هت تریک قهرمانى را با 

کرانچار به نام خودش داشت.
ســال گذشــته در شــرایطى پرســپولیس 
ســومین قهرمانى متوالى را جشن گرفت که 
سپاهانى ها نگران از دســت رفتن دو عنوان 
مهمشــان بودند؛ یکى اینکه پرسپولیس در 
تعداد پنج قهرمانى با این تیم مساوى مى شد و 
یکى اینکه هت تریک قهرمانى آنها توسط تیم 
دیگرى تکرار مى شد؛ اتفاقى که به هر حال رخ 
داد. حاال بخاطر ناکامى قلعه نویى با سپاهان 
در دو سال اخیر باز هم یکى دیگر از افتخارات 
سپاهان تحت تأثیر درخشش پرسپولیسى ها 
قرار گرفت و آنها که ســال گذشته با سپاهان 
در کســب پنج عنوان قهرمانى مساوى شده 
بودند، با ثبت پوکر قهرمانى، هم در این زمینه 
رکوردى خارق العاده را به نام خودشان زدند و 
هم از سپاهان گذر کردند و حاال با کسب شش 
عنوان قهرمانى پرافتخارتریــن تیم ایران در 

تاریخ رقابت هاى لیگ برتر به شمار مى روند.

پرسپولیس از زردها 
عبور کرد

گلر سپاهان موفق شد به کلین شیت شماره 16 خود در لیگ نوزدهم برسد و از رکورد فصل قبل خودش عبور کند.
 پیام نیازمند، دروازه بان سپاهان که در دو فصل حضورش در دروازه این تیم عملکرد موفقى از خودش به نمایش 

گذاشته و حتى توانست رکورد بسته نگهداشتن پیاپى دروازه در تاریخ لیگ برتر را هم بشکند.
نیازمند پنج شنبه هفته گذشته موفق شد در دیدار با صنعت نفت دروازه خودش را بسته نگه دارد و شانزدهمین 
کلین شیت فصل را به نام خودش ثبت کند و این یک کلین شیت بیشتر از آمار خود او در لیگ هجدهم است.

نیازمند در 30 بازى لیگ هجدهم 15 کلین شیت داشت و حاال در 25 بازى 16 کلین شیت به ثبت رسانده 
(بازى با پرسپولیس برگزار نشد) و چهار بازى دیگر هم فرصت دارد تا این آمار خودش را بهبود ببخشد.

وى همچنین بیشترین تعداد کلین شیت را در فصل جارى بین گلرهاى لیگ برتر دارد و در رتبه اول جاى 
گرفته است.

باز هم تو پیام؟

 فرهاد مجیدى این روزها به دلیل از دســت دادن امتیازات، 
کمى تحت فشار است. به خصوص در فضاى مجازى و برخى 
از این انتقادات از سوى پیشکسوتان تیم مطرح مى شود. این 
در حالى است که فرهاد به تازگى هدایت تیم را برعهده گرفته 
و باید به او فرصت داد که تیمى با ایده هایى که در ذهن دارد، 
بسازد. در کش و قوس این انتقادها محمد مایلى کهن از فرهاد 
مجیدى حمایت کرد. مربى اى که بعد از حضور در رأس کادر 
فنى تیم ملى به جوان هایى چون فرهاد مجیدى بها داد و به 
نوعى بعد از حضور محمد مایلى کهن در تیم ملى،  تیم ملى 

پوست اندازى کرد و جوان شد.
محمــد مایلــى کهــن در مــورد وضعیت اســتقالل در 
مصاحبه اى در حمایت از فرهاد مجیــدى اینچنین گفت: 
«رابطه  من با شاگردان قدیمى خوب است، باید به او اجازه 
بدهند کارش را بکند چون ریسک کرده و به استقالل آمده، 
قطعاً باید براى چند سال سرمربى باشد، چرا سرمربى نباشد؟ 
چرا اینقدر همه نام استراماچونى را مى آورند. استراماچونى 
چند هفته اول کجاى جدول بود؟ آخر جدول! در حالى که تیم 
را خودش تقریباً بسته بود ولى فرهاد اینطور نیست. او ریسک 
کرده که سرمربى استقالل شده و هر کسى این پست را قبول 
نمى کرد و این بچه این ریسک را کرده نباید اینطور در حق او 
قضاوت کرد.» محمد مایلى کهن همچنین با دفاع از مربیان 

جوان قهرمانى پرسپولیس را حاصل تفکرات گل محمدى 
مى داند و مى گوید: «طبیعتاً یحیى کارى را بلد اســت، گل 
محمدى وقتى جوان بود براى تیم ملى انتخاب شد و از این 
خیلى خوشحالم که خیلى از شــاگردانم سرمربى شده اند. 
خوشحالم که پاشــازاده، مجیدى، نکونام، بختیارى زاده و 
بازیکنانى مانند آنها سرمربیگرى مى کنند. آنها نسلى بودند که 
فوتبال ما را تغییر دادند. بعد از 20 سال با همین نسل به جام 
جهانى رفته بودیم هرچند به ما اجازه ندادند تا پایان سرمربى 
تیم ملى باشیم.» ســرمربى اســبق تیم ملى در تازه ترین 

مصاحبه اش به این نکته هم اشاره کرد که در چنین وضعیتى 
باید از یک مربى ایرانى در رأس کادر فنى استفاده مى شد. با 
گفتن این جمالت: «در این شرایط به نظر شما اشکال داشت 
که یکى از مربیان ایرانى سرمربى تیم ملى مى شد؟ همیشه 
مى گویند که پول نداریم. براى مثال اگر یحیى گل محمدى 
سرمربى تیم ملى مى شد یا نکونام یا حتى آقاى فکرى اگر 
سرمربى تیم ملى مى شدند چه اشکالى داشت؟ در این شرایط 
که شرکت ها را تعطیل کرده اند به نظرم مردم ایران شعبده باز 

هستند که با این شرایط زندگى مى کنند.»

محمد مایلى کهن: 

مردم ایران شعبده باز هستند

یکى از دغدغه هاى باشگاه پرسپولیس براى فصل بعد، 
حفظ بشار رسن هافبک عراقى است. با باال رفتن قیمت 
ارز و بدقولى هایى که در این فصل براى پرداخت مطالبات 
بشار رسن صورت گرفته، بعید است این بازیکن در جمع 

سرخپوشان تهران باقى بماند.
اتفاقات باشگاه پرسپولیس باعث شــده تا بشار رسن به 
فکر جدایى از این تیم بیافتد و این چیزى است که بشار در 

تازه ترین مصاحبه خود، بر آن تأکید مى کند.
بشار رسن در این ارتباط گفت: باشگاه پرسپولیس از من 
خواسته است تا قراردادم را کاهش بدهم اما دیگر با این 

تیم ادامه نخواهم داد.
این هافبک عراقى تأکید کــرد: دیگر عالقه اى به ادامه 
بازى در ایران ندارم. سه سال با پرسپولیس بازى کردم و 
با این تیم قهرمان لیگ و جام حذفى شدم و حتى به فینال 

لیگ قهرمانان آسیا هم رسیدم.
رســن درباره اینکه تصمیمش براى فصل بعد چیست و 
به کدام تیم مى رود؟ گفت: بــه دنبال یک چالش جدید 
هستم. آرزو دارم که در یکى از تیم هاى اروپایى بازى کنم.

در ماه هاى گذشته رسانه هاى قطرى از پیشنهاد چشمگیر 
یکى دو تیم از این کشور به بشار رســن خبر داده بودند 
و بعید نیســت این هافبک عراقى فصــل آینده در لیگ 

ستارگان قطر به میدان برود.

بشار رسن: یک چالش جدید مى خواهم

در فاصله چهار هفته مانــده به پایان لیگ 
برتر اگر حساب پرســپولیس را باتوجه به 
قهرمانى اش جدا کنیم، هفت تیم دیگر در 
رقابتى حســاس و تنگاتنگ شانس صعود 
به لیگ قهرمانان آسیا را خواهند داشت. در 
ادامه شانس صعود این هفت تیم را به لیگ 

قهرمانان آسیا بررسى خواهیم کرد.

نفت مسجدسلیمان
تیم رده هشتمى 
جدول لیگ برتر 
شانس پایین ترى 
نســبت به دیگر 
تیم هــاى بــاال 
جدولى براى به دست آوردن سهمیه آسیایى 
دارد اما هم چنان روى کاغذ شــانس دارد و 
ناامید هم نیســت چرا که یک بازى عقب 
افتاده دارد و هنوز 15 امتیاز دیگر باقى مانده 
است. آن ها مى توانند با کسب نتایج درخشان 
همه را شگفت زده کنند. نفتى ها با تیم دوم 
12 امتیاز فاصله دارند و حتى اگر نتوانند در 
لیگ برتر به سهمیه آسیایى برسند، باتوجه به 
این که در جام حذفى به نیمه نهایى رسیدند 
با رسیدن به فینال و کسب قهرمانى در جام 
حذفى مى توانند سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 
را به دســت آورند. با این حال کارشناسان 
معتقدند حتى اگر نفت مسجدسلیمان نتواند 
به هدفش برسد هم بهترین عملکرد خود در 

تاریخ لیگ برتر را به نمایش گذاشته است.

صنعت نفت آبادان
لیگ برتر 98-99 
ســال درخشانى 
تیم هاى  بــراى 
خوزســتانى  بوده 
است. جایى که هر 
سه تیم خوزستانى توانســتند جایگاه نیمه 
باالیى جدول را از آن خود کنند. صنعت نفت 
آبادان از ابتداى لیگ تا نیم فصل در قامت 
یک مدعى ظاهر شــد اما در نیم فصل دوم 
رفته رفته عملکرد خود را پر فراز و نشــیب 

دید. شــاگردان بهنام ســراج اکنون هفتم 
هستند و با 37 امتیاز، اختالف 8 امتیازى با 
تیم دوم دارند. صنعت نفت آبادان اگر سهمیه 
مى خواهد باید در بازى هاى باقى مانده نتایج 
قابل قبولى کسب کند و با حداکثر امتیاز خود 
را به جایگاهى برساند که کسب سهمیه کند. 
آن ها در دیــدار آینــده خود بــه مصاف 
شهرخودرو مى روند و مى توانند اختالف خود 
را با این تیم رده چهارمى به 3 امتیاز کاهش 

دهند.

فوالد خوزستان
فوالد نام دیگر تیم 
خوزستانى است که 
این روزها بر روى 
زبان هــا افتــاده 
اســت. فوالد در 
شش بازى گذشته خود را با پنج برد و یک 
شکست پشت ســر گذاشــته و عملکرد 
درخشان شــاگردان جواد نکونام این تیم را 
بیش از پیش به کســب ســهمیه آسیایى 
نزدیک کرده اســت. با این که فوالد در رده 
ششم قرار دارد اما باتوجه به اختالف اندك با 
دیگر تیم هاى باالیى خود و دو بازى کم تر 
نسبت به دیگر رقیبانش شانس باالیى براى 
کســب نایب قهرمانى و به دســت آوردن 
سهمیه آسیایى دارد. باتوجه به احتمال تداوم 
درخشش این تیم در بازى هاى باقى مانده؛ 
فوالدى ها اگر از دو بازى معوقه خود حداقل 
چهار امتیاز هم کسب کنند، مى توانند به رده 
دوم صعود کنند. با روندى که از این تیم این 
روزها مى بینیم مى توان بخت شــاگردان 
نکونام را بیش تــر از دیگر تیم ها دید. آن ها 

اکنون 42 امتیازى هستند.

استقالل تهران
استقالل با فرهاد 
مجیــــــــدى 
هفته هاى زیادى 
را پر فراز و نشیب 
نشان داده است. 

آن هــا در پنج بــازى گذشــته خود یک 
پیروزى، سه تساوى و یک شکست را پشت 
سر گذاشــته اند و عملکردى در حد انتظار 
هواداران شــان از خــود بــه نمایــش 
نگذاشته اند. با این حال آن ها هنوز یکى از 
مدعیان کسب سهمیه آسیایى هستند و با 
یک بازى کم تر و42 امتیــاز رده پنج را به 
خود اختصاص داده اند. پیش بینى مى شود 
باتوجه به فشــردگى باالى جدول و برد 
احتمالى استقاللى ها در بازى معوقه شان، 
شاگردان فرهاد مجیدى خود را بین سه تیم 
اول جدول ببینند. آبى پوشان مى توانند با 
عملکردى بهتر بدون در نظر گرفتن اما و 
اگرها به سهمیه آســیایى برسند. هر چند 
باتوجه به تالش و عملکرد مطلوب دیگر 
تیم هاى باالى جدولى کســب ســهمیه 
آسیایى براى استقاللى ها سخت است اما 
آن ها هنوز شانس خوبى دارند و سرنوشت 

آبى پوشان در دستان خودشان است.

شهرخودرو  
مشــهدى ها بــا 
هدایت ســهراب 
زاده  بختیــارى 
ســرمــــــربى 
جدیدشان تالش 
مى کنند خود را در باالى جدول حفظ کنند و 
با لغزش دو تیم باالى خود یعنى سپاهان و 
تراکتور به هدف اصلى شان که حضور دوباره 
در لیگ قهرمانان آسیا اســت، دست پیدا 
کنند. شــهر خودرو هم همانند استقالل 
تهران در پنج بازى گذشته خود یک پیروزى، 
سه تســاوى و یک شکســت را پشت سر 
گذاشته اســت و باتوجه به نتایج نه چندان 
درخشــانش کار را بیش از پیش ســخت 
مى بیند چرا که در هفته هــاى باقى مانده 
دیدارهاى حساسى پیش رو خواهد داشت. 
شهرخودرو اکنون با 43 امتیاز در رده چهارم 
قرار دارد و باید دید شاگردان بختیارى زاده 
کننــد ســهمیه  کســب  مى تواننــد 

 یا خیر.

تراکتورسازى تبریز
تراکتورى ها از پنج 
بازى اخیر خود دو 
برد، دو تساوى و 
یک شکست را در 
کارنامــه خــود 
مى بینند اما این را هم نباید فراموش کرد که 
آن ها چهار بازى خــود را با تیم هاى مدعى 
برگزار کرده اند و اتفاقا عملکرد خیلى خوبى از 
خود به نمایش گذاشتند چرا که توانستند دو 
تیم مدعى صنعت نفت آبادان و سپاهان را از 
پیش رو بردارند و در مقابل دو میزبان خود 
یعنى استقالل و شهرخودرو به تساوى دست 
پیدا کنند. شاگردان ساکت الهامى در حال 
حاضر سوم هستند و این یعنى با حفظ این 
جایگاه سهمیه آسیایى را به دست خواهند 
آورد. تراکتورى ها اکنون 45 امتیازى هستند 
و در بازى آینده شــان باید به دیدار پیکانى 

بروند که براى بقا در لیگ برتر مى جنگد.

سپاهان اصفهان   
اما سپاهان این روزها 
شــرایط  کمــى 
متفاوت ترى نسبت 
به دیگر تیم ها دارد. 
آن ها تا همین چند 
هفته قبل براى قهرمانى با پرسپولیس رقابت 
مى کردند اما ناگهان ورق برگشت و تیمى که 
حریفانش در رویارویى با این تیم کار آسانى 
نداشتند، در هشت بازى گذشته خود تنها دو برد 
به دست آورده تا رفته رفته از کورس قهرمانى 
جا بماند و کار به جایى برسد که براى کسب 
سهمیه آسیایى، تالش کند تا جایگاه خود را در 
باالى جدول حفظ کند. آن ها اکنون با 45 امتیاز 
در رده دوم هستند و با برد دیدار قبل خود مقابل 
صنعت نفت آبادان کمى به آرامش گذشته خود 
بازگشتند. کار براى شاگردان قلعه نویى سخت 
است اما احتمال کسب سهمیه و نایب قهرمانى 
هم براى سپاهانى ها باال است و باید دید در 
نهایت سپاهان رده دوم را به خود اختصاص 

خواهد داد یا تیمى دیگر.

یک کارشــناس فوتبال گفت: مشــکل دروازه بان در 
این تیم از اول فصــل بوده، با تغییراتى که انجام شــد 
نوسان در خط دروازه ذوب آهن دیده مى شود. باتوجه به 
اینکه مهدى خلیل، دروازه بان تیم ملى لبنان است، اما 

نتوانسته به تیم کمک کند.
حمید بابایى در گفتگو با «ایمنا»، در رابطه با شکســت 
ذوب آهن مقابل فوالد اظهار کــرد: در این بازى فوالد 
براى کسب سهمیه آسیایى و ذوب آهن براى فرار از قعر 
جدول مى جنگیدند در طرف دیگر مدیران دو تیم بودند، 
سعید آذرى ســال هاى زیادى در ذوب آهن فعال بود و 
مقابل تیم ســابق خود قرار مى گرفت و جواد محمدى 
مدیرعامل جوان ذوب آهن مهمــان آذرى بود که این 

حساسیت بازى را بیشتر مى کرد.
وى افزود: در خط دفاعى ذوب آهن ضعف زیادى دیده 
مى شد، درهاى دفاعى این تیم بسیار باز بود به خصوص 
سمت چپ که باعث شــد مهاجمین فوالد از آن ناحیه 
چندین بار به دروازه ذوب آهن برسند. فوالد تمام تالش 
خود را انجام داد، تا آخرین لحظه حمله کرد و با استفاده 
از فضاى پشت دفاع ذوب آهن توانست 3 امتیاز بازى را 

کسب کند.
این کارشناس فوتبال با بیان اینکه در باخت و پیروزى 
یک تیم سرمربى تأثیرگذار است، خاطر نشان کرد: ذوب 
آهن از یک سوم میانى دفاع مى کرد و چشم به ضد حمله 
و حمله سریع داشت که توانست با همین سیستم به گل 
برسد. باید دید سرمربى این تیم چه دیدى بر بازى داشته 
البته نمى توان ایراد گرفت زیرا بوناچیچ چند هفته است 

که به تیم اضافه شده است.
بابایى اضافه کرد: ذوب آهن باید خطر سقوط را حس کند، 
تیم چهاردهم جدول با یک بازى مى تواند جایگاه خود را 

با سه تیم باالیى جا به جا کند. امیدوارم با تدابیرى که در 
این باشگاه اندیشیده مى شود، ذوب آهن بتواند جایگاه 

خود را در جدول ارتقا دهد.
وى در خصوص دروازه بان هاى ذوب آهن تصریح کرد: 
مشکل دروازه بان در این تیم از اول فصل وجود داشت. 
با تغییراتى که انجام شد نوسان در خط دروازه ذوب آهن 
دیده مى شود. با توجه به اینکه مهدى خلیل دروازه بان 
تیم ملى لبنان است، اما نتوانســته به تیم کمک کند و 

عملکرد او در حد یک گلر معمولى بوده است.
کارشناس فوتبال اضافه کرد: کارى به بحث قرارداد این 
دروازه بان ندارم، بلکه از نظر فنى دروازه بانى که در تیم 
ملى لبنان بازى مى کند با گلر جوان ذوب آهن هیچ فرقى 
نمى کند. فضا از لحاظ روانى به شــکلى است که دروازه 
بان هاى ذوب آهن هیچکدام نتوانســتند درون دروازه 

معتبر ظاهر شوند.
بابایى با اشــاره به اینکه مهدى خلیل در دریافت گل 
اول بســیار مبتدى عمل کرد، گفت: بــراى گل دوم 
مى توانست درون دروازه بایستد تا دفاع برسد و مهاجم 
فوالد براى زدن ضربه سر در گم شــود، اما این کار را 
انجام نداد و با بیرون آمدن از دروازه تنها یک راه جلوى 
پاى مهاجم فوالد گذاشــت و آن هم شوت به سمت 

چهارچوب بود.
وى ادامــه داد: امیــدوارم کادر فنــى و مربــى 
دروازه بان هاى ذوب آهن که با قراردادهاى چشمگیرى 
در حــال خدمتگزارى بــه تیــم هســتند، نگاهى به 
دروازبان هاى بومى اصفهان و ایران داشته باشند، تا این 
لحظه در ذوب آهن دروازه بان تأثیرگذار ندیده ایم. خط 
دفاعى ذوب آهن مشکل زیاد دارد که با تغییرات کادر فنى 

بیشتر هم شده است.

حمید بابایى: خطر سقوط جدیه

اوج هیجان براى یک جنگ 7 جانبه
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مفاد آرا
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها 
فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شــمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 -  راى شــماره   139860302026022123   مــورخ  1398/12/15  آقاي خلیل 
لنجی فسخودي به شناسنامه شماره 1 کدملی 1239819579 صادره اردستان فرزند 
عباس نسبت به 37,452 سهم مشــاع از 425,776  سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
2 -  راى شــماره   139860302026022124   مورخ  1398/12/15  خانم عصمت 
بابائی به شناسنامه شماره 14 کدملی 4171979625 صادره الیگودرز فرزند رحمت اله 
نسبت به 12,551 سهم مشاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
3 -  راى شــماره   139860302026022125   مورخ  1398/12/15  آقاي مسعود 
فهیمی نیا به شناسنامه شــماره 1599 کدملی 1287242618 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به 37,373 سهم مشــاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 421,30 مترمربع پالك شــماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 -  راى شــماره   139860302026022126   مــورخ  1398/12/15  خانم زهرا 
ابوالحسنی به شناسنامه شماره 37483 کدملی 1282302280 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به 49,062 سهم مشاع از 425,776 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 421,30 مترمربع پالك شــماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
5 - راى شــماره   139860302026022127   مــورخ  1398/12/15  آقاي مجید 
شفیعیون به شناسنامه شــماره 45709 کدملی 1280882670 صادره اصفهان فرزند 
جعفر نسبت به 8,334 سهم مشاع از 425,776ســهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 421,30 مترمربع پالك شــماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
6 - راى شماره   139860302026022129   مورخ  1398/12/15  خانم فرینا فلکی 
ناقچی به شناسنامه شماره 492 کدملی 1819131793 صادره آبادان فرزند عزت اله 
نسبت به 40,744 سهم مشاع از 425,776 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
7 - راى شــماره   139860302026022130   مــورخ  1398/12/15  خانم منیژه 
صدیقی مورنانی به شناسنامه شــماره 2212 کدملی 1285871286 صادره اصفهان 
فرزند مهدي نسبت به 47,247 ســهم مشاع از 425,776 ســهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
8 - راى شماره   139860302026022131   مورخ  1398/12/15  خانم اعظم اله 
دادي به شناســنامه شــماره 476 کدملی 1290968136 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به 40,671 سهم مشاع از 425,776 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
9 - راى شــماره   139860302026022132   مــورخ  1398/12/15  خانم ایران 
شیرانی بیدآبادي به شناسنامه شماره 182 کدملی 1291010858 صادره اصفهان فرزند 
چراغعلی نسبت به 18,082 سهم مشاع از 425,776 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
10 - راى شــماره   139860302026022133   مورخ  1398/12/15  آقاي احمد 
امین الرعائی به شناسنامه شماره 168 کدملی 1286932599 صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به 12,411 سهم مشاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
11 - راى شماره   139860302026022134   مورخ  1398/12/15   آقاي حمیدرضا 
محمدزاده به شناسنامه شــماره 431 کدملی 1284683370 صادره اصفهان فرزند 
رمضان نسبت به 6,411 سهم مشاع از 425,776 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 421,30 مترمربع پالك شــماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
12 - راى شماره   139860302026022135   مورخ  1398/12/15  آقاي مرتضی 
بهرامی خوندابی به شناسنامه شماره 391 کدملی 1291162569 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به 54,719 سهم مشــاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 421,30 مترمربع پالك شــماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
13 - راى شــماره   139860302026022137   مورخ  1398/12/15  آقاي کمال 
مظاهري به شناسنامه شــماره 71172 کدملی 1281809683 صادره اصفهان فرزند 
مهدي نسبت به 13,67975 سهم مشاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
14 - راى شماره   139860302026022138   مورخ  1398/12/15  آقاي مصطفی 
پهلوانی نژاد به شناسنامه شماره 59229 کدملی 1281687383 صادره اصفهان فرزند 
رضا نسبت به 13,67975 سهم مشــاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
15 - راى شماره   139860302026022139   مورخ  1398/12/15  آقاي منوچهر 
زارعی به شناسنامه شماره 37 کدملی 1291198164 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به 27,3595 سهم مشــاع از 425,776سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 421,30 مترمربع پالك شــماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
16 - راى شــماره   139860302026022140   مورخ  1398/12/15  خانم مریم 
صدیقی به شناسنامه شــماره 8 کدملی 1291033564 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به 6 سهم مشــاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شماره   139860302026015643   مورخ  1398/10/04   آقاي محمود 
رستمیان به شناسنامه شــماره 1098 کدملی 1284396762 صادره اصفهان فرزند 
علی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 194,50 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى محمد حسین مارانى

18 - راى شماره   139860302026021088   مورخ  1398/11/30  آقاي مرتضی 
میرحیدري به شناسنامه شماره 0011495944 کدملی 0011495944 صادره تهران 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162 مترمربع پالك شماره 
15180 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که 
خود متقاضى مالک رسمى میباشد با قید به اینکه منافع موردمعامله مادام الحیات على 
میرحیدرى متعلق به وى وپس ازفوت مشارالیه تابع عین ومتعلق به متقاضى خواهد بود.
19 - راى شماره   139860302026022239   مورخ  1398/12/20  اقاى حسین 
اعظمى به شناسنامه شــماره 93 کدملی 6609571775 صادره دولت اباد فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 243,09 مترمربع از پالك شماره 
4و5و6 فرعى از 15177 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شــماره   139860302026022281   مورخ  1398/12/20  خانم جمیله 
فرامرزي به شناســنامه شــماره 46 کدملی 4679657340 صادره فارســان فرزند 
عبدالرسول نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115,57 مترمربع پالك 
شماره 118 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى شیخ زین 

الدین نجفى
21 - راى شــماره   139860302026022265   مورخ  1398/12/20  خانم اشرف 
معین دربارى به شناسنامه شماره 51 کدملی 5129577361 صادره دهاقان فرزند سیف 
اله نسبت به چهاردانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 228,80 مترمربع 
از پالك شماره 33 فرعى از 14915  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
22 - راى شماره   139860302026022266   مورخ  1398/12/20  خانم لیال ربیعى 
دهاقانى به شناسنامه شماره 7523 کدملی 1287339281 صادره اصفهان فرزند بهرام 
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 228,80  مترمربع 
از پالك شماره 33 فرعى از 14915  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره   139860302026022209   مورخ  1398/12/19  آقاي محمود 
ترك مورنانی به شناسنامه شماره 1445 کدملی 1285529944 صادره اصفهان فرزند 
رضا بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12 مترمربع از پالك شماره 13306 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
24 - راى شــماره   139860302026022238   مورخ  1398/12/20   اقاى احمد 
گلرخى به شناسنامه شــماره 17 کدملی 1229852441 صادره خوانسار فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32,80 مترمربع از پالك شماره 210 فرعى 
از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عباسعلى مهاجرانى
25 - راى شــماره   139860302026022118   مورخ  1398/12/15  خانم زهرا 
دیانی دردشتی به شناسنامه شــماره 37455 کدملی 1280800161 صادره اصفهان 
فرزند مهدي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 23,95 مترمربع پالك 
شماره 270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهدى دیانى

26 - راى شماره   139860302026022115   مورخ  1398/12/15  آقاي حمیدرضا 
دیانی دردشتی به شناسنامه شماره 3777 کدملی 0035334088 صادره تهران فرزند 
مهدي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 23,12 مترمربع پالك شماره 
270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهدى دیانى
27 - راى شماره   139860302026022117   مورخ  1398/12/15  آقاي علیرضا 
دیانی دردشتی به شناسنامه شماره 42847 کدملی 0931304849 صادره مشهد فرزند 
میرزا مهدي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 23,90 مترمربع پالك 
شماره 270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهدى دیانى

28 - راى شماره   139860302026022121   مورخ  1398/12/15  آقاي مرتضی 
دیانی به شناسنامه شــماره 786 کدملی 1285411536 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به چهارسهم ازده سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 24,09 مترمربع 
پالك شــماره 270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهدى 

دیانى
29 - راى شماره   139860302026022122   مورخ  1398/12/15  آقاي علیرضا 
دیانی دردشــتی به شناسنامه شــماره 42847 کدملی 0931304849 صادره مشهد 
فرزند میرزامهدي نسبت به شش سهم مشــاع ازده سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 24,09 مترمربع پالك شماره 270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى مهدى دیانى
30 - راى شــماره   139860302026022119   مورخ  1398/12/15  آقاي مجید 
دیانی دردشتی به شناسنامه شــماره 1961 کدملی 1284717194 صادره اصفهان 
فرزند مهدي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 24,08 مترمربع پالك 
شماره 270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهدى دیانى

31 - راى شماره   139860302026019912   مورخ  1398/11/15  آقاي غالمرضا 
کاویانی شمس آبادي به شناســنامه شــماره 1396 کدملی 1283962901 صادره 
اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 75,20  
مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  فاطمه 

نیسیانى
32 - راى شماره   139860302026022232   مورخ  1398/12/20  اقاى مهدى 
نوشاد به شناسنامه شماره 882 کدملی 4621437216 صادره شهرکرد فرزند اسداله 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42,50 مترمربع از پالك شماره 1 فرعى 
از 14458 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  سیف اله امینى
33 - راى شــماره   139860302026021637   مورخ  1398/12/05  خانم فریبا 
چکاوکی به شناسنامه شماره 633 کدملی 1289340919 صادره اصفهان فرزند اصغر 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101,06 مترمربع از پالك شماره 227 فرعی 
از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم نصرت بیضى اصفهانى

34 - راى شماره   139860302026022255   مورخ  1398/12/20  خانم مهرتاج 
خراسانى فردوانى به شناسنامه شماره 1302 کدملی 1286972493 صادره اصفهان 
فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130,15  مترمربع از پالك 
شــماره 60 فرعى از 13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسینقلى صدرى
35 - راى شماره   139860302026014232   مورخ  1398/09/14  آقاي رضا قلی 
عسگري حسن وند به شناسنامه شماره 367 کدملی 5559491969 صادره کوهرنگ 
فرزند مصطفی قلی بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع از 
پالك شماره 65 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى ربابه و صغرى 

جعفرى دلیگانى
36 - راى شماره   139860302026014232   مورخ  1398/09/14  آقاي رضا قلی 
عسگري حسن وند به شناسنامه شماره 367 کدملی 5559491969 صادره کوهرنگ 

فرزند مصطفی قلی بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع از 
پالك شماره 65 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى ربابه و صغرى 

جعفرى دلیگانى
37 - راى شماره   139960302026004411   مورخ  1399/03/22   آقاي علی آقا 
نقی دهقی به شناسنامه شماره 3699 کدملی 1090554109 صادره نجف اباد فرزند 
رضا علی بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 219,25 مترمربع پالك شماره 
115 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى
38 - راى شماره   139860302026019334   مورخ  1398/11/10  و راى اصالحى 
شــماره  139960302026002175  مورخ  1399/02/17  آقاى رجبعلی یحیائی به 
شناسنامه شماره 29 کدملی 1091907978 صادره نجف آباد فرزند فتح اهللا نسبت به 
ششدانگ یک قطعه ملک با بناى احداثى به مساحت 856,19 مترمربع پالك شماره 
246و381 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم عصمت 
نجفى ازسند تقسیم نامه 1701-41,12,26 دفترخانه 86 اصفهان ازپالك 246 فرعى 

وهمچنین مالکیت مالک رسمى حسین موسوى الغروى
39 - راى شــماره   139960302026003455   مورخ  1399/03/10  خانم بتول 
رمضانی بوزانی به شناسنامه شــماره 7 کدملی 1291336583 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 102 مترمربع 
پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عباسعلى غزالى
40 - راى شــماره   139960302026003456   مورخ  1399/03/10  آقاي ناصر 
عاصمی به شناسنامه شماره 2 کدملی 1111649596 صادره فالورجان فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 102 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عباسعلى غزالى
41 - راى شــماره   139860302026022251   مورخ  1398/12/20  خانم زهرا 
نظرى نژاد خوراسگانى به شناسنامه شــماره 10215 کدملی 1283804026 صادره 
اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 101,90  مترمربع 
از پالك شماره 67 فرعى از 15177  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
42 - راى شماره   139860302026021092   مورخ  1398/11/30  آقاي فتح اله 
فروتن به شناسنامه شماره 1 کدملی 1249669723 صادره نائین فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 274,40 مترمربع پالك شماره 678 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
43 - راى شــماره   139960302026005227   مورخ  1399/03/24  خانم طیبه 
بابائی به شناسنامه شماره 34 کدملی 1092001395 صادره نجف آباد فرزند نادعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 207 مترمربع پالك شماره 405 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
44 - راى شماره   139860302026022141   مورخ  1398/12/15  و راى اصالحى 
شــماره  139960302026005265   مورخ  1399/03/24   آقاي ولی اله سیفی به 
شناسنامه شماره 1219 کدملی 4849345311 صادره جاپلق فرزند سیف اله بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128,70 مترمربع پالك شماره 64 فرعی از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى باقر نجفى
45 - راى شماره   139960302026002647   مورخ  1399/02/24  آقاي حسین 
سلیمان فرد به شناسنامه شــماره 200 کدملی 1291035486 صادره اصفهان فرزند 
قربانعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 128 مترمربع پالك 15014 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى زینت زارعى
46 - راى شماره   139960302026000174   مورخ  1399/01/19  آقاي فردین 
عادلی قلعه تکی به شناسنامه شماره 28 کدملی 6339682766 صادره شهرکرد فرزند 
شکراهللا بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 210 مترمربع از پالك شماره 
1492 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
47 - راى شماره   139860302026019331   مورخ  1398/11/10  خانم سلطنت 
شریفیان جزي به شناسنامه شماره 171 کدملی 5110451761 صادره شاهین شهر 
فرزند اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
235,90 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
48 - راى شــماره   139860302026019332   مورخ  1398/11/10  آقاي علی 
شفیعی ینگابادي به شناسنامه شماره 24 کدملی 5649601976 صادره جرقویه فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 235,90 
مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
49 - راى شماره   139960302026004279   مورخ  1399/03/21  آقاي امیر رحیم 
شهابی محمد آبادي به شناسنامه شماره 206 کدملی 1286824631 صادره اصفهان 
فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99,36 مترمربع پالك 
شــماره 23 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حاج شیخ على 

نقى نجفى زاده
50 - راى شــماره   139960302026002767   مورخ  1399/02/27  آقاي وحید 
افاضل به شناسنامه شماره 1126 کدملی 1292404027 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 208 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى امیررضابرهانى پور و حسین اجل لوئیان

51 - راى شــماره   139860302026016956   مورخ  1398/10/23  خانم زهرا 
دهقان پوربه شناسنامه شماره 1289 کدملی 5649226997 صادره اصفهان فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 54,65 مترمربع از پالك شماره 111 فرعى 
از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال  اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى احمدبرات زاده
52 - راى شــماره   139960302026002559   مورخ  1399/02/23  آقاي خسرو 
فالحی به شناسنامه شماره 3 کدملی 4172582273 صادره الیگودرز فرزند مصطفی 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 32,96 مترمربع از پالك شماره 152 فرعی 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
53 - راى شــماره   139860302026022241   مورخ  1398/12/20   خانم مهین 
باغى مورنانى به شناسنامه شماره 73793 کدملی 1281837245 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 55,42 مترمربع از پالك شماره 
5 فرعى از 14459 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکین رسمى صدیقه لنجانى خوابجانى 

وحسین باغى
54 - راى شماره   139860302026021051   مورخ  1398/11/30  خانم مژگان 
میرزایی دمابی به شناسنامه شماره 5293 کدملی 0072757760 صادره تهران فرزند 
رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 

309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهناز فرقانى تیرانى

55 - راى شــماره   139860302026022252   مــورخ  1398/12/20  اقاى رضا 
استکى به شناسنامه شماره 17 کدملی 5759877151 صادره چادگان فرزند مراد نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129,32  مترمربع از پالك شماره 14959  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى محمود دانش پژوه نژاد
56 - راى شــماره   139760302026005150   مورخ  1397/03/27  خانم منیژه 
طائی به شناسنامه شماره 56019 کدملی 1281657212 صادره اصفهان فرزند علی 
نسبت به یکصدویازده ونیم سهم مشاع ازدویست وبیست وسه سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 224,50 مترمربع از پالك شماره 15182 و15182,4 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال  اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
57 - راى شــماره   139760302026005151   مورخ  1397/03/27  آقاي بیژن 
راست قلم به شناسنامه شــماره 1990 کدملی 1285804309 صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به سى وهفت ونیم سهم مشاع ازدویست وبیست وسه سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 224,50 مترمربع از پالك شماره 15182و15182,4 
اصلی واقع در اصفهــان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال  اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
58 - راى شماره   139760302026005153   مورخ  1397/03/27  خانم فرناز طائی 
به شناسنامه شماره 2133 کدملی 1290555680 صادره اصفهان فرزند احمدنسبت 
به هفتادوچهار سهم مشاع ازدویست وبیست وسه سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 224,50 مترمربع از پالك شماره 15182و15182,4 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال  اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد 
59 - راى شماره   139960302026003681   مورخ  1399/03/13  آقاي رمضان 
زارعی شمس آبادي به شناسنامه شماره 9 کدملی 1291306110 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 208,30 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
60 - راى شــماره   139960302026006696   مورخ  1399/04/04  آقاي حسن 
محقق به شناســنامه شــماره 9 کدملی 5499502994 صادره تیران فرزند مســیح 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102,10 مترمربع از پالك 13878 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى 
مالک رسمى میباشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول :1399/04/21 -تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1399/05/05-م الف/908982 شــماره ثبــت در دبیرخانه 26042156 مورخ 
1399/4/00-زهره ایروانى-رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/4/171

تحدید حدود عمومى
آگهى تحدید حدود عمومى سال 1399 مربوط به اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر

شماره : 139985602035003758
تاریــخ : 1399/04/29 

پیرو آگهى هاى نوبتى قبلى و بموجب دســتور مواد 14 و 15 قانون ثبت تحدید حدود 
ششدانگ هر یک از امالك مشروحه ذیل واقع در بخش شانزده ثبت اصفهان ( شاهین 
شهر ) بترتیب در روزهاى تعیین شده ذیل آن در محل وقوع شروع و بعمل خواهد آمد

437 اصلى –  اراضى مزرعه جز
216 – آقاى منصور اعظمیان جزى فرزند حیدر به شــماره شناسنامه 518 صادره از 
اصفهان ششدانگ قطعه زمین واقع در صحراى گزبرخوار بخش 16 حوزه ثبتى شاهین 

شهر ( روز سه شنبه مورخه 1399/05/28 )
863 – عبدالکریم الیکى فرزند امراله به شماره شناسنامه 123 صادره از اصفهان احدى 
از ورثه مرحوم امراله الیکى و غیره ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى واقع در صحراى 

گزبرخوار بخش 16 حوزه ثبتى شاهین شهر( روز سه شنبه مورخه 1399/05/28 )
1431 - آقاى منصور اعظمیان جزى فرزند حیدر به شــماره شناسنامه 518 صادره از 
اصفهان ششدانگ قطعه زمین واقع در صحراى گزبرخوار بخش 16 حوزه ثبتى شاهین 

شهر( روز سه شنبه مورخه 1399/05/28 )
1434 - آقاى منصور اعظمیان جزى فرزند حیدر به شــماره شناسنامه 518 صادره از 
اصفهان ششدانگ قطعه زمین واقع در صحراى گزبرخوار بخش 16 حوزه ثبتى شاهین 

شهر( روز سه شنبه مورخه 1399/05/28 )
1446 - آقاى منصور اعظمیان جزى فرزند حیدر به شــماره شناسنامه 518 صادره از 
اصفهان ششدانگ قطعه زمین واقع در صحراى گزبرخوار بخش 16 حوزه ثبتى شاهین 

شهر( روز سه شنبه مورخه 1399/05/28 )
2260 - آقاى منصور اعظمیان جزى فرزند حیدر به شــماره شناسنامه 518 صادره از 
اصفهان ششدانگ قطعه زمین واقع در صحراى گزبرخوار بخش 16 حوزه ثبتى شاهین 

شهر( روز سه شنبه مورخه 1399/05/28 )
2288 - آقاى محمد على برومند جزى فرزند احمد على به شماره شناسنامه 953و غیره 
ششدانگ قطعه زمین واقع در صحراى گزبرخوار بخش 16 حوزه ثبتى شاهین شهر( روز 

چهارشنبه مورخه 1399/05/29 )
2523 - آقاى منصور اعظمیان جزى فرزند حیدر به شــماره شناسنامه 518 صادره از 
اصفهان ششدانگ قطعه زمین واقع در صحراى گزبرخوار بخش 16 حوزه ثبتى شاهین 

شهر( روز چهارشنبه مورخه 1399/05/29 )
2999 - آقاى حسن عرفانى جزى فرزند حسین به شماره شناسنامه 28 ششدانگ قطعه 
زمین واقع در صحراى گزبرخوار بخش 16 حوزه ثبتى شــاهین شهر( روز چهارشنبه 

مورخه 1399/05/29 )
3027 - آقاى اسداله چاوشــى جزى فرزند محمد به شماره شناسنامه 193 ششدانگ 
قطعه ملک واقع در صحــراى گزبرخوار بخش 16 حوزه ثبتى شــاهین شــهر( روز 

چهارشنبه مورخه 1399/05/29 )
3301 – خانم نرگس بهروج فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 115 احدى از ورثه 
مرحوم غالمرضا بهروج فرزند عبدالحسین و غیره ششــدانگ یک قطعه زمین واقع 
در صحراى گزبرخوار بخش 16 حوزه ثبتى شــاهین شــهر( روز چهارشــنبه مورخه 

( 1399/05/29
3382 - آقاى اصغر گندم کار دلیگانى فرزند على محمد  به شــماره شناسنامه 1367 
صادره از اصفهان ششدانگ قطعه زمین مزروعى واقع در صحراى جز آباد گز  بخش 16 

ثبت اصفهان ( روز چهارشنبه مورخه 1399/05/29 )
لذا بموجب این آگهى و به اســتناد ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین 
اعالم مى گردد که تحدید حدود پالك هاى فوق در روز هاى تعیین شــده بترتیب از 
ساعت 9 صبح شروع و در صورت مصادف شدن با تعطیلى روز بعد از آن بعمل خواهد آمد 
از صاحبان امالك و مجاورین یا نماینده قانونی آنها از طریق این آگهى دعوت مى شود 
در وقت مقرر در محل حضور یابند در صورت عدم حضور تحدید حدود مطابق با ماده 15 
قانون ثبت با حدود اظهار شده از طرف مجاورین بعمل خواهد آمد ضمنًا در صورتى که 
صاحبان امالك و مجاورین در موعد مقرر در محل حاضر نباشند و نیز معترضین مى 
توانند وفق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي اعتراض خود 
را ظرف مدت 30 روز کتبًا و مستقیمًا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض گواهى مشعر بر طرح دعوى از دادگاه صالحه اخذ و به این اداره تحویل 
نمایند در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وي می تواند به دادگاه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد./.
تاریخ انتشار : یکشنبه 1399/05/05

م الف:924101
عباسعلى عمرانى

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهین شهر/5/107



سالمتسالمت 07073814 سال هفدهمیک شنبه  5  مرداد  ماه   1399

کم حوصلگى  در روزهاى کرونایى یک هشدار است

  خیار و   خیار و 55 خاصیت شگفت انگیز! خاصیت شگفت انگیز!
اگرچه معموًال تصور مى شود خیار یک میوه ساده و کم خاصیت است، اما در واقعیت این میوه سرشار از خواص شگفت انگیز است. خواصى که مى توانند براى 
بدن انسان بسیار مفید باشند. این ماده غذایى حاوى مواد مغذى مفید و همچنین برخى ترکیبات گیاهى و آنتى اکسیدان هاست که ممکن است به درمان و 
حتى جلوگیرى از برخى بیمارى ها کمک کند. همچنین خیار کم کالرى است و حاوى مقادیر خوبى از آب و فیبر محلول است و براى ارتقاى هیدراتاسیون 

و کمک به کاهش وزن ایده آل است.

حاوى مواد مغذى

خیار کم کالرى اســت، اما حاوى بســیارى از 
ویتامین ها و مواد معدنى اســت. عالوه بر این، 
خیار از آب باالیى برخوردار اســت. در حقیقت، 
خیار از حدود 96 درصد آب تشکیل شده است. 
براى به حداکثر رســاندن محتواى مغذى آنها، 
خیارها باید بدون چربى خورده شــوند. خیار کم 
کالرى، اما از نظر ویتامیــن و مواد معدنى غنى 
اســت. خوردن خیار همراه پوست حداکثر مواد 

مغذى را تأمین مى کند.

آنتى اکســیدان ها مولکول هایى هســتند که 
اکسیداسیون را مســدود مى کنند. فرایندى که 
یک واکنش شیمیایى است که با الکترون هاى 
غیر جفت که به عنوان رادیکال هاى آزاد شناخته 
مى شوند، اتم هاى بســیار واکنشى را تشکیل 
مى دهند. تجمع این رادیــکال هاى آزاد مضر 
مى تواند به چندین نوع بیمــارى مزمن منجر 
شود. در حقیقت، استرس اکســیداتیو ناشى از 
رادیکال هاى آزاد با سرطان و مشکالت قلب، 
ریه و بیمارى خود ایمنى همراه اســت. میوه ها 
و ســبزیجات از جمله خیار به ویژه سرشــار از 
آنتى اکسیدان هاى مفید هستند که ممکن است 

خطر ابتال به این شرایط را کاهش دهند.
آب براى عملکرد بدن بسیار مهم است و نقش هاى مهم زیادى را ایفا مى کند. هیدراتاسیون مناسب مى تواند همه چیز را از عملکرد بدنى گرفته تا متابولیسم تحت تأثیر بگذارد. برخى 
از افراد تا 40 درصد از کل آب دریافتى خود را از مواد غذایى دریافت مى کنند. به ویژه میوه ها و سبزیجات مى توانند منبع خوبى در رژیم غذایى شما باشند. از آنجا که خیار از حدود 96 

درصد آب تشکیل شده است، به ویژه در تقویت هیدراتاسیون مؤثر است.

خیار به طور بالقوه مى تواند به شما در کاهش وزن 
به چند روش مختلف کمک کند. اول از همه به این 
علت که خیار کالرى کمى دارد. خیار مى تواند طعم 
و عطر ویژه اى را به ساالدها، ساندویچ ها و غذاهاى 
جانبى اضافه کند و همچنین ممکن است به عنوان 
جایگزینى براى کالرى باالتر جایگزین شود. عالوه 
بر این، مقدار بــاالى آب خیار مى تواند به کاهش 

وزن نیز کمک کند.

خیار ممکن است به کاهش قند خون کمک کند و 
از برخى از عوارض دیابت جلوگیرى کند. خیارها 
به طور مؤثر سطح قند خون را کاهش مى دهند  
و کنترل مى کنند. خیار ممکن است در کاهش 
استرس اکسیداتیو و جلوگیرى از عوارض ناشى 

از دیابت مؤثر باشد.
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حاوى آنتى اکسیدان است55

باعث تقویت هیدراتاسیون مى شود

ممکن اســت در کاهش وزن 
کمک کند

ممکن اســت قند خــون را 
پایین بیاورد

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008001443 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/01 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 250 سهم مشاع از 500 سهم از 2000 سهم ششدانگ پالك ثبتى 
شماره: 15460 فرعى از 2- اصلى بخش یک که در دفتر 458 صفحه 375 بنام فیروزه 
سبزوارى ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده: 139921708006243- 99/4/24 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 94984- 99/4/24 به گواهى دفترخانه شماره سه 
شهرضا رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 

سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه 
نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 924200 
سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/5/104
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139985602008001448 تاریخ ارســال نامه: 1399/05/01 نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت 125 ســهم مشاع از 500 ســهم از 2000 سهم ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره: 15460 فرعى از 2- اصلى بخش یک کــه در دفتر 458 صفحه 
372 بنام محمدحسن ســبزوارى ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده اینک نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 139921708006243- 99/4/24 به انضمام 

دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 94984- 99/4/24 به 
گواهى دفترخانه شــماره سه شهرضا رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به 
علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق 
را نموده لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف:  924196 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/5/105

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه و مغازه متصله   پالك  شــماره 5204 فرعى  
مجزى شده از پالك 785 فرعى  واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام  خانم زهرا کریمى علویجه  فرزند  جعفر در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنجشنبه مورخ 
1399/05/30 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1399/05/05 -   924080/ م الف سرپرست اداره 
ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت  – محمد على ناظمى/5/106

گاهى دردهــاى ناحیه فک و 
صورت که بــه صورت دندان 
درد احساس مى شوند واقعاً 
به مشکل خود دندان مربوط 
نمى شــوند. ایــن دردها را 
دردهاى غیردندانى مى نامیم. 
دردهاى غیردندانــى که به 
شــکل دندان درد احساس 
مى شوند، اشــکال متنوعى 
دارنــد و بســیارى از آنها با 
استرس تشــدید مى شوند. 
مثالً میگرن یکى از بزرگ ترین 
مقلدان درد دنــدان یا آنژین 
صدرى که مى تواند به صورت 
درد دنــدان در فــک پایین 
احساس شــود، با استرس 
ممکن است شروع یا تشدید 

شوند. 
تقریباً در اکثر مــوارد، علت 
دندان درد شما مربوط به یک 
(وگاهى بیش از یک) دندان 
است. با رفع علت درد و درمان 
دندان عامل درد، مشکل درد 
شما برطرف مى شود. اینکه 
دندان درد شما با استرس کم و 
زیاد مى شود یا اینکه در حضور 
استرس احساس درد بیشترى 
مى کنید، الزاماً به معنى عصبى 
بودن علت درد دندان نیست، 
بنابرایــن در مرحلــه اول به 
دنــدان پزشــک عمومى یا 
متخصص درمان ریشه براى 
تشخیص دندان عامل درد و 

درمان آن مراجعه کنید.
با درمان هــاى معمول دندان 
پزشکى، بیشتر  دندان دردهاى 
عصبى برطرف مى شوند اما 
در مراحل بعــدى در صورتى 
که دندان عامل پیدا نشــود، 
ممکن است گزینه دندان درد 
با عامل غیردندانى براى شما 
مطرح شود که تشخیص دقیق 
و درمان آن، روند پیچیده تر و 
بین رشته اى دارد و در موارد 
زیادى از حیطه صرف دندان 

پزشکى خارج است.

دندان درد عصبى 
هم داریم

مطالعات اخیر محققان دانشــگاه تگزاس نشان مى دهد 
سیگارى ها نســبت به افراد غیرســیگارى در برابر انواع 
عفونت هاى ویروسى آسیب پذیرترند و آسیب هاى ریوى 

ناشى از ویروس جدید کرونا در این افراد شدیدتر است.
مطالعات قبلى نیز تأثیر ســیگار عــادى و الکترونیکى را 
بر شــدت عوارض کووید- 19 بر ریه اثبات کردند؛ با این 
حال، محققان دانشــگاه تگزاس مطالعــات جامع ترى را 
در این زمینه و ارتباط آن با بیمارى هاى سیســتم عصبى 

انجام دادند.
این مطالعه نشــان مى دهد عوارض کوویــد- 19 بر مغز 
بسیار شــدید اســت و مى تواند عوارضى از جمله سکته 

مغزى به همراه داشته باشد. ســکته مغزى در این حالت 
ناشى از انسداد شریان هاى اصلى تأمین کننده خون مانند 

کاروتید است.
در ادامه این مطالعه آمده است افراد سیگارى و به طور کلى 
افرادى که در معرض دود دخانیات قرار دارند، در برابر انواع 
عفونت هاى ویروسى و باکتریایى آسیب پذیرتر هستند. از 
آنجایى که در یک مقاله در سال 2006 مضرات قلیان به 
اندازه سیگار برآورد شــد، مى توان نتیجه گرفت این افراد 
نیز در معرض خطر هســتند. در این مطالعه آمده اســت 
کووید- 19 به طور همزمان به سیستم تنفسى و عروقى 

حمله مى کند.

در بدن انســان حدود 13 فاکتور انعقادى خون وجود دارد 
که در صورت مواجهه با کمبود اکسیژن، افزایش مى یابند. 
زمانى که فردى سیگار مى کشــد، میزان اکسیژن بافت 
کاهش یافته و به دنبــال آن فاکتورهــاى انعقادى زیاد 

مى شوند.
همین اتفاق در زمان ابتال به کوویــد-  19 رخ مى دهد و 
یک پروتئین انعقادى افزایش مى یابد و باعث چسبندگى 
پالکت ها مى شــود. با افزایش پروتئین هــاى انعقادى، 
احتمال ایجاد لخته و به تبع آن بروز سکته مغزى افزایش 
مى یابد. این حالت در بیماران سیگارى به مراتب شدیدتر

 است.

عفونت ریه 
ناشى از کرونا 
در کدام افراد 
شدیدتر است

رئیس دانشکده روانشناســى و علوم تربیتى دانشگاه عالمه 
طباطبایى در خصوص اهمیت تاب آورى در شــرایط کنونى 
گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط سختى داریم و 

باید در این شرایط سخت تاب آورى خود را باال ببریم.
احمد برجعلى افزود: در این وضعیت والدین نقش بنیادى در 
حفظ سالمت روانى فرزندان دارند، به عبارتى بیشترین بار بر 
عهده والدین اســت چه در تربیت و چه در حمایت آنها. وقتى 
ادوار گذشته را بررسى مى کنیم مى بینیم خانواده ها نقش هاى 
پنهانى داشته اند که هر چند ممکن است با اعداد و ارقام نیاید، 

اما نمى توان نقش هاى پنهان را کتمان کرد.
برجعلى در خصوص بحران افسردگى در شرایط کرونایى گفت: 

امروز در یک شرایط کرونایى هستیم. کم حوصلگى هاى ما 
یک هشدار است. اگر ما هشــدار درد را بشنویم و توجه کنیم، 
مى توانیم روزمرگى هاى خود را تغییر دهیــم، اما اگر به این 
هشدار ها توجهى نکنیم این بى حوصلگى ها تمام وجود ما را فرا 
مى گیرد و ممکن است ما را دچار افسردگى کند. بى حوصلگى 
چیز بدى نیست. خود یک نشانه است و نشانه این امر که من 
یک کار هدفمند انجام نمى دهم. پس باید تغییر رویه بدهم و 
زندگى روزمره را به گونه اى تنظیــم کنم که از آن لذت ببرم. 

بى حوصلگى آغاز افسردگى است.
وى ادامه داد: در شرایط کرونایى چیزى که مى تواند شیوع پیدا 
کند احساس غم و افسردگى است. به این دلیل که ارتباطات 

محدود اســت و بیشــتر نوع ارتباطات مجازى شــده است. 
محدودیت ارتباط فیزیکى ممکن است ما را به الیه هاى پنهان 

ببرد که موجب افسردگى است.
رئیس دانشکده روانشناســى و علوم تربیتى دانشگاه عالمه 
طباطبایى گفت : باید نگاه فرایندى به زندگى داشــته باشیم 
و چنین نگاهى را در فرزندانمان تقویت کنیم. باید به ســان 
اسکى بازى باشیم که وقتى در دامنه کوه قرار مى گیرد با پستى 
و بلندى کوه کنار مى آید. زندگى هم این گونه است. باید مثل 
اسکى باز بود و رفتار هاى منعطف داشت. این رفتار ها نیازمند 
تربیت است. پس خوش بینى فعال یعنى نگرش مثبت و عمل 

را باید کنار هم داشته باشیم.

اندازه لباس و کفش شما چقدر است؟ لباسى که هم اکنون بر تن و کفشى که به پا دارید، 
چگونه است؛ این مسئله  کامًال جدى و بهداشتى است.

افرادى که عادت دارند لباس یا کفش کوچک تر از اندازه واقعى خود انتخاب کنند و از 
پوشیدن لباس  هاى تنگ و چسبان خوششان مى  آید، با مشکل سالمتى روبه  رو و با 

اختالل خون  رسانى مواجه خواهند شد.
 پوشیدن لباس هاى تنگ، به ویژه اگر ساعت  هاى طوالنى بر تن 
باشند، تأثیر قابل توجهى بر خون رسانى اعضاى مختلف بدن 
و سیستم  هاى حیاتى مى  گذارد و در واقع بدن را با یک مشکل 

جدى روبه  رو مى  کند.
وقتى که پوست به شدت تحت فشار قرار گیرد، مویرگ  هاى سطحى آن بسته و جریان 
خون در آنها متوقف مى شود، وقتى که مویرگ  ها نتوانند در سطح پوست، وظیفه خود را 
به درستى انجام دهند، پوست به عنوان وسیع  ترین عضو بدن انسان، دچار کم خونى و 

انباشتگى مواد دفعى و نوعى خفگى سلولى مى  شود.

این احساس خفگى و تنگى نفس در هنگام پوشیدن لباس هاى تنگ ملموس و محسوس 
است، چون مویرگ  ها که واسطه  هاى اصلى سرخ  رگ  ها و سیاه  رگ  ها هستند به علت 
عبور نکردن صحیح و کامل خون از آنها بسته شده و باعث نوعى انباشتگى خون در برخى 

اعضا و کمبود خون در برخى دیگر مى شوند.
در این میان به پا کردن کفش تنگ هم اثرات مشــابه و حتى بدترى دارد. پاها که در 
علم طب و بهداشت، به عنوان «قلب دوم» انسان نامیده مى  شوند، در یک نقطه مهم 
و سوق  الجیشى در سیستم خون رسانى بدن قرار گرفته  اند. اگر پاها تحت فشار دائمى و 
طوالنى قرار گیرند، شاهد اثراتى مشابه نارسایى قلبى از نوع فشارى خواهیم بود. سیستم 
خون رسانى در نقطه تالقى عروق مهم، با یک انسداد فشار مواجه خواهد شد و خستگى 

زودرس، احساس مشکل تنفسى، خستگى فکرى و در طوالنى مدت، ضعف بینایى و 
آسیب هاى عروقى و عوارض قلبى بر جاى خواهد گذاشت.

عالوه بر همه اینها، کفش و لباس تنگ، یک مشــکل دیگر نیز ایجاد مى کند. شما به 
زودى متوجه خواهید شد که (تمرکز حواس) شما بسیار کاهش یافته است و این یک 
حقیقت است. لباس و کفش تنگ و نامناسب، به علت وارد شدن مداوم پیام  هاى عصبى از 
نواحى تحت فشار، از تمرکز فکرى شما خواهد کاست و به این دلیل و دالیل مهم پیشین، 

قدرت یادگیرى و توانایى  هاى مغزى و ذهنى شما را تحت تأثیر منفى قرار خواهد داد.
یک بار دیگر اندازه واقعى کفش و لباس خود را تعیین کنید و براى سالمت جسم و فکر 

خود، فقط از اندازه مناسب خود استفاده کنید.

لباس هایى که به بدنتان آسیب وارد مى کند
اختالل خون  رسانى مو
 پوشیدن لباس هاى تنگ،
باشند، تأثیر قابل توجهى
و سیستم  هاى حیاتى مى

ک



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ستایش خداوندى را سزاست که نشانه هاى قدرت و بزرگى و عظمت خود 
را چنان آشــکار کرد که دیده ها را از شــگفتى قدرتش به حیرت آورده و 
اندیشه هاى بلند را از شناخت ماهیت صفاتش بازداشته است و گواهى مى دهم 
که جز خداى یکتا خدایى نیست، شهادتى برخاسته از ایمان و یقین و اخالص 
و اقرار درســت. و گواهى مى دهم که محمد(ص) بنده و فرستاده اوست، 
خدا پیامبرش را هنگامى فرستاد که نشانه هاى هدایت از یاد رفته و راه هاى 

موال على (ع)دین ویران شده بود. 
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