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بایدها و نبایدها در استفاده از ماسک پارچه اىسقوط مرد 45 ساله از روى پل آذر ملیکا و مادر در یک سریال دست به دامان «ژان والژان» در جلسه شوراى شهر تهران!  رحمان برنامه داد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 نارسایى قلبى 
چه زمانى

 رخ مى دهد؟

کشف سومین اسکلت اشکانى در تپه اشرف
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تسهیالت ویژه مشموالن 
کنکور سراسرى سال 99

واکنش رئیس شوراى شهر 
به نامه دادستان اصفهان

اصفهان، میزبان مسابقات 
آزاد مهارت گل آرایی 
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ماجراى گنبد  
مسجد شیخ لطف ا... 
به ریاست جمهورى 
کشیده مى شود

زمانى که قلب نتواند به طور مؤثر خون را به همه 
نقاط بدن برساند و انتقال اکسیژن به اجزاى 
مختلف بدن با مشکل مواجه شود، بیمارى 

نارسایى قلبى رخ مى دهد. باال بودن فشار خون، 
سایر بیمارى هاى قلبى یا بیمارى هاى کلیوى...

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
مى گوید شــخص رئیس جمهور و هیئت دولت 
باید به وضعیت گنبد مسجد شیخ لطف ا... توجه 
کنند. سال گذشــته بود که مرمت گنبد مسجد 
شــیخ لطف ا... حاشیه ساز شــد و پس از مرمت 
کاشى هاى دو ترك از 16 ترك این گنبد، تغییر 
رنگ و کمرنگ تر شدن این دو ترك مرمت شده، 
توجه هاى بسیارى را به خود جلب کرد. به عقیده 

برخى، گنبد را به جاى تعمیر، تخریب کرده اند...

4

حساسیت شهروندان در استفاده از ماسک کم شدهحساسیت شهروندان در استفاده از ماسک کم شده
 که  بسیار خطرناك است که  بسیار خطرناك است

هشدار دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:هشدار دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:

3

هفته هفتم راجع به نویدکیا 
حرف مى زنم

پیشکسوت فوتبال اصفهان و سپاهان مى گوید تا زمانى که چند هفته از 
لیگ برتر نگذشته باشد نمى تواند درباره توانایى هاى نویدکیا به عنوان 
سرمربى اظهار نظر کند.حســین چرخابى در گفت و گو با «ایسنا»، 
درباره عملکرد سپاهان در فصل گذشــته اظهار کرد: مشکل ما این 

است که عده اى در شادى ها شریکند و ...
2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

با پیگیرى نماینده اصفهان در مجلس؛

جزئیات جدید 
از کالهبردارى 

سلطان قبر

راز غرق شدن همزمان 4 نفر در خزر
پاى «نهنگ آبى» در میان است؟

2

محرم نویدکیا: محرم نویدکیا: 

اعتقاد به حاشیه امن اعتقاد به حاشیه امن 
ندارمندارم
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در یک مترى اسکلت سوم یک جمجمه هم کشف شد که قدیمى تر از اسکلت هایى است که تاکنون یافت شده است
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مهدى باقربیگى:

مرادى کرمانى حرف دل 
اقشار پایین جامعه را روایت 
مى کند
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رئیس ســازمان وظیفه عمومى نیــروى انتظامى در مورد 
تسهیالت ویژه مشموالن کنکور سراسرى گفت: مشموالن 
فارغ التحصیل ســال 98 کــه در آزمون هاى سراســرى 
دانشــگاه ها شــرکت کرده اند، مى توانند برابر ضوابط از 

تسهیالت قانونى تمدید بهره مند شوند.
سردار تقى مهرى افزود: کلیه مشــموالن (دانش آموزان، 
دانشــجویان و طالب) فارغ التحصیل ماه هاى خرداد، تیر 
و شهریور ســال 98 که منتظر اعالم نتایج کنکور هستند، 
مى توانند از تســهیالت ارائه شده توســط سازمان وظیفه 
عمومى استفاده کنند. سردار مهرى افزود: مشموالن دیپلم 
فارغ التحصیل خرداد، تیر و شهریور ماه 98 که برگ آماده 

به خدمت براى ماه هاى مهر و آبــان ماه دریافت کرده اند، 
مى توانند با کارت شرکت در آزمون سراسرى دانشگاه ها، 
درخواست تمدید خود را در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامى 
پلیس+10 ثبت تا تاریخ اعزام به خدمتشان به آذر ماه تمدید 
شود. رئیس سازمان وظیفه عمومى ناجا بیان کرد: مشموالن 
فارغ التحصیل دانشگاهى شرکت کننده در آزمون مقاطع 
کارشناسى ارشد و دکترا که مجاز به انتخاب رشته شده اند و 
داراى برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر و آبان ماه هستند، 
مى توانند با به همراه داشتن برگ مجاز به انتخاب رشته به 
دفاتر پلیس+10 مراجعه کنند تا تاریخ اعزام به خدمتشان  به 

آذر ماه تمدید شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به بررسى هاى انجام 
شده تصمیم بر این شــد که براى حضور دانش آموزان در 
مدارس الزام نباشد. محسن حاجى میرزایى درباره تصمیم 
جدید براى مــدارس گفت: هیچ یک از مــدارس دولتى و 
غیردولتى حق ندارند دانش آمــوزان را ملزم به حضور در 

مدارس کنند.
وى تصریح کرد: تدابیر الزم اندیشــده شده است و امکان 
آموزش حضورى، آموزش تلویزیونــى و آموزش از طریق 

سامانه شاد فراهم کرده ایم.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: از نظر ما اولویت با آموزش 

حضورى است و ما توصیه آموزش حضور داریم.

وى تاکید کرد: دانش آموزان باید یکى از دو روش حضورى 
یا مجازى را  انتخاب و به مدرسه اعالم کنند.

وزیر آموزش وپرورش گفت: در شیوه نامه وزارت بهداشت نیز 
آمده است که دانش آموزانى که در مدارس حضور مى یابند، 
ساعات کوتاهى در مدرسه خواهند بود و بنابراین باید بخشى 
از آموزش هاى آن ها نیز به صورت غیرحضورى انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: گزارشى از ابتالى دانش 
آموزان به ویــروس کرونا درچند روز گذشــته درمدارس 
نداشته ایم ولى ما به نگرانى خانواده ها احترام مى گذاریم 
و آنها مختار هستند، آموزش حضورى و یا غیر حضورى را 

انتخاب کنند.

تسهیالت ویژه مشموالن 
کنکور سراسرى سال 99

حضور دانش آموزان در 
مدارس الزامى نیست

طوالنى ترین پیک
   بهداشت نیوز | سخنگوى وزارت بهداشت 
در تشریح تازه ترین گزارش ها از وضعیت بیمارى 
کرونا در استان خوزستان گفت: استان خوزستان 
طوالنى ترین پیک بیمارى را در بین اســتان ها 
تجربه کرد اما از نیمه اول تیر 99 شاهد روند کاهشى 
در موارد ابتال و بسترى روزانه در این استان بودیم اما 
متأسفانه طى هفته هاى گذشته تا حدى از شدت این 

روند کاهشى کاسته شده است./2795

«نقى»، مشاور شد!
   باشگاه خبرنگاران جوان | رئیس هیئت 
فوتبال منطقه آزاد کیش در حکمى محسن تنابنده، 
بازیگر نقش «نقى معمولى» در سریال «پایتخت» 
را به عنوان مشــاور فرهنگى خــود انتخاب کرد. 
تنابنده اطالعات فوتبالى خوبى دارد و طرفدار تیم 

استقالل تهران است./2796

مردم را به تشییع جنازه ام 
دعوت کردند!

   خبــر فــورى | سرپرســت فدراســیون 
ورزش هاى زورخانــه اى درخصوص ابتالیش به 
کرونا گفت: به علت حضور در بین مردم به کرونا 
مبتال شدم که خوشــبختانه پس از گذراندن دوره 
قرنطینه، تستم منفى اعالم شد. محمدرضا طالقانى 
اظهار کــرد: وقتى به کرونا مبتال شــدم روزهاى 
سخت را گذراندم، به طورى که دو خط وصیتنامه 
نوشــتم اما خدا را شــکر با لطف خداوند و کمک 
تیم پزشکى این دوران ســخت را گذراندم. وى 
خاطرنشان کرد: در طول روزهاى کرونایى شایعه 
شد که مرده ام و عده اى حتى اطرافیان را به تشییع 

جنازه ام دعوت کردند.

تکنیک جدید صداوسیما!
   خبر آنالین |مصطفى قاســمیان، خبرنگار 
سینمایى در اینســتاگرام خود با انتشار ویدیویى 
درباره ادیت هاى چهره هاى هنرپیشــه هاى زن 
یک سریال نوشته اســت: «در سریال "سرزده" 
که از شبکه یک پخش مى شود، اصالح شدیدى 
روى صورت چند بازیگر زن سریال از جمله نسیم 
ادبى و مریم مؤمن اتفاق افتاده است. این کار طورى 
صورت گرفته که گویى چهره آنها سیاه وسفید شده! 
حتى گاهى صورت بازیگران زن سریال، دورنگ 
شده است!» مجموعه «سرزده» براى پخش در 
شب هاى قدر امسال تولید شده بود، اما به دالیل 
نامعلوم از جدول پخش ماه رمضــان کنار رفت. 
ممکن اســت دلیل تعویق پخش سریال، اعمال 

همین اصالحات باشد./2797

بلیت  کنسرت  گران مى شود
   پانا | مدیر سایت «ایران کنسرت» از افزایش 
قیمت بلیت کنســرت هاى موســیقى خبر داد. 
محمدحسین توتونچیان عنوان کرد: «قیمت بلیت 
به 250 تا 260 هزار تومان افزایش خواهد داشت. 
در مصاحبه با باقى رســانه ها نیز گفته بودم که در 
ایران قیمت همه چیز چند برابر شده است و مدت ها 
بود قیمت بلیت هاى کنسرت همان مبلغ 200 هزار 
تومان باقى مانده بود، افزایش قیمت بلیت کنسرت 
درمیان باقى کاالها اصًال به چشم نمى آید.»/2798

ارزش جدید سهام عدالت 
   رکنا | دیروز دوشــنبه 17 شهریور 99 ارزش 
ســهام عدالت 532 هزار تومانــى باالخره از 16 
میلیون تومان فراتر رفت. در این روز ارزش ســبد 
سهام عدالت 532 هزار تومانى با رشد بیش از 1/5 
درصدى به 16 میلیون و 179 هزار تومان رسید، با 
این حســاب ارزش 60 درصد قابل فروش سهام 
عدالت به حدود 9 میلیون و 700 هزار تومان رسید. 
ارزش سهام عدالت در حالى 1/5 درصد رشد داشت 

که شاخص کل بازار سهام 5800 واحد رشد کرد.

2 نماینده منظم
 استان اصفهان

   پایگاه اطالع رســانى مجلــس | هیئت 
رئیســه مجلس طى نامه اى اســامى نمایندگانى که 
بیشترین مشارکت را در رأى گیرى هاى صحن علنى و 
همچنین نمایندگانى که منظم ترین حضور در جلسات 
در ســه ماه اول اجالســیه اول دوره یازدهم داشتند را 
منتشر کرد. در میان نمایندگانى که منظم ترین حضور 
را داشته اند نام سید ناصر موســوى الرگانى، نماینده 
مردم فالورجان هم به چشــم مى خــورد. الرگانى به 
همراه محمدتقى نقدعلى، نماینده مردم خمینى شــهر 
بیشترین مشــارکت در رأى گیرى هاى جلسات علنى 

را هم داشته است.

گله و گله گذارى
   برترین هــا | مدیر مسئول ســایت «انتخاب» از 
دیدار پر تنش روحانى با رئیس دولت اصالحات در شب 
عید غدیر نوشــت. مصطفى فقیهى در توییتى نوشت: 
روحانى شب عید غدیر، با  خاتمى تماس گرفته و ضمن 
تبریک عید، گالیه مى کند که اطرافیانت به دولت تهاجم 
مى کنند. خاتمى اما ســفره  دلش باز شده و نیم ساعت، 
تند و تیز علیه دولت و اقدامات رئیس جمهور ســخن 
مى  گوید. مخلــص کالم خاتمى این بــود «تو هر چه 
خواستى، بى مشورت کردى، دیگر از ما چه مى خواهى».

ادبیات نفتى!
   خبر فورى | بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت گفت: 
به من مى گویند شما پاالیشگاه نزدید؛ ما در پارس جنوبى 
تولید را 2/5 برابر کردیم. این یعنى ده تا پاالیشگاه! اگر به 
جاى این، پاالیشگاه مى زدیم، تمام کشور را به کثافت و 

آلودگى مى کشیدیم./2800

بازار کساد بنزین سوپر 
   میزان | رئیس انجمن شرکت هاى زنجیره اى توزیع 
فرآورده هاى نفتى از کاهش فروش بنزین سوپر طى ماه 
هاى گذشته خبر داد. ناصر رئیسى فرد اظهار کرد: پس از 
کاهش محدودیت هاى اجتماعى ناشــى از شیوع کرونا 
میزان مصرف بنزین کاهش 25 درصدى داشته است. 
وى تصریح کرد: توزیع بنزین سوپر به جایگاه هاى همراه 
با مشکالتى است و از سوى دیگر به دلیل نوسانات کیفیت 
بنزین شاهد افزایش تبخیر در بنزین هستیم که زیان هاى 

فراوانى را به جایگاه داران تحمیل کرده است./2801

غرضى دوباره مى آید
   جماران | سیدمحمد غرضى، عضو کابینه سازندگى 
با اعالم حضــورش در انتخابــات 1400، گفت: قانون 
اساســى براى داوطلبان نمایندگى مجلس شــوراى 
اسالمى شرط سنى در نظر گرفته است اما در مورد رئیس 

جمهورى سقف سنى لحاظ نشده است. /2799

میرسلیم سند رو کند
   مهر | سخنگوى هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه اى از 
مصطفى میرســلیم، نماینده مردم تهران دعوت کرد تا 
مستندات خود را درباره ادعاى رشوه 65 میلیاردى به یکى 
از نمایندگان مجلس دهم ارائه کند که در آن جلسه این 
مستندات را ارائه نکرد. بر این اساس، ما اعالم کردیم در 
جلسه آتى که چهارشنبه برگزار مى شود، میرسلیم دالیل 

و مستندات خود را ارائه کند.

پنج شنبه، واریز یارانه
   مهر | یکصد و پانزدهمیــن مرحله از یارانه نقدى 
مربوط به شهریور ماه با کسر ســومین قسط وام یک 
میلیون تومانى کرونــا به مبلغ 35 هــزار و صد تومان 
از ســرجمع یارانه خانوار ســاعت 24 روز پنج شنبه 20 
شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل 

برداشت خواهد بود. 

خبرخوان

از زمان انتشار شایعه تغییر جنسیت محمدرضا فروتن در 
کمتر از 24 ساعت، بیش از 113 هزار نفر به فالوورهاى 
محمدرضا فروتن در اینســتاگرام  افزوده شده است. از 
ساعات پایانى 15 شهریور، یک فعال رسانه اى، موضوع 
تغییر جنسیت محمدرضا فروتن را در توییتر مطرح کرد.

12 ســاعت بعد، محمدرضا فروتن در حســاب رسمى 
اینستاگرام خود با انتشار یک پست، خبر تغییر جنسیت 
خود را تکذیب کرد. از زمان انتشار این شایعه تا تکذیب 
آن، دنبال کنندگان محمدرضا فروتن در اینستاگرام کمتر 

از 24 ساعت، بیش از 113 هزار کاربر افزایش یافت و از 
253/2 هزار به 369 هزار کاربر (20 ساعت پس از این 
انتشار شایعه) رسید. 24 ساعت بعد از انتشار تکذیبیه هم 

این عدد به 384 هزار کاربر افزایش یافت.
این در حالى اســت که فروتن از 4 شــهریور 92، زمان 
راه اندازى صفحه خود و در مدت هفت ســال توانسته 
بود 253/2 هزار کاربر جذب کند. همچنین پست مربوط 
به تکذیب این خبر در حدود 200 هزار الیک و 30 هزار 

کامنت دریافت کرده است./2793

غرق شــدن همزمان چهار جوان در دریاى خزر، گمانه زنى 
درباره این که آنها قربانیان مرگ خودخواسته بودند را قوت 
بخشید. این در حالى است که نیروى انتظامى خبر خودکشى 

این چهارنفر را تکذیب و آن را حادثه عنوان کرده است.
 پیش از ظهر دیروز نقى کریمیان، رئیــس نجات غریق و 
غواصى مازندران، پرده از اتفاقى تکان دهنده در شمال کشور 

برداشت. او گفت:
«چهار جوان اهل تبریز، اردبیل، ایذه و اصفهان که با هدف 
اجراى مرحله فینال بازى اینترنتى "نهنگ آبى" به شهرستان 
محمودآباد سفر کرده بودند عصر روز یک شنبه 16 شهریور 
ماه خود را تسلیم امواج دریا کردند. با توجه به اینکه این چهار 
نفر در جاى عمیق شــنا نمى کردند تصور بر این بود که آنها 
براى بازى دور هم جمع شــده اند اما پس از ورود به آب به 
صورت برنامه ریزى شده دور یکدیگر حلقه زده و بى صدا به 
زیر آب فرو رفتند. یکى از قایقرانان که در نزدیکى محل حادثه 
حضور داشت با مشاهده حرکت دست یکى از این جوانان، 
براى کمک اقدام کرد، اما با مقاومت غریق مواجه شد. این 
قایقران با تالش زیاد باالخره موفق به بیرون کشیدن این 
غریق از آب شد. فرد نجات یافته پس از احیا توسط منجیان 
غریق، با گریه و ندامت اعالم کرد هیچ کدام از همراهانش را 
نمى شناخته و فقط از طریق بازى "نهنگ آبى»" با آنان آشنا 
شده بود و علت حضور این چهار نفر در مازندران و خودکشى 
در دریا را اجراى آخرین مرحله از بازى اعالم کرد. متأسفانه 

سه جوان در این حادثه جان خود را از دست دادند.»

خبرســاز شــدن دوباره بازى مرگبار "نهنگ آبى" آن هم 
در حالى که یکى دو ســال پیش همین بازى براى اولین بار 
حساسیت هاى فوق العاده اى در جامعه ایجاد کرده بود موجب 
واکنش پلیس مازندران به اظهــارات رئیس نجات غریق و 
غواصى این استان شد. معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى 

استان مازندران ضمن تایید اصل خبر گفت که چهارجوان 
اهل و ســاکن شهرســتان هاى اصفهان، ایذه خوزستان و 
اردبیل حین شنا در منطقه ممنوعه شنا غرق شدند که دو نفر 
از آنان از آب بیرون کشیده شدند اما یکى از دو مصدوم نیز در 
بیمارستان جان باخت. سرهنگ ساداتى با اشاره به انتشار خبر 

مبنى بر قصد خودکشى این افراد به سبک بازى نهنگ آبى 
در دریا این خبر را تکذیب کرد و افزود: این چهار جوان که در 
یک بازى اینترنتى به نام قهرمانان موبایلى به صورت مجازى 
با یکدیگر آشنا شده اند، براى تفریح به شهرستان محمودآباد 

سفر کردند که حین شنا دچار سانحه شدند.

پاى «نهنگ آبى» در میان است؟

راز غرق شدن همزمان 4 نفر در خزر

200 هزار الیک ناقابل در 20 ساعت!

روزنامه «ایران» در شــماره روز گذشته خود گزارشى 
درباره افزایش تکدیگرى در شهرها بعد از شیوع کرونا 
منتشــر کرد. در این گزارش همچنین به شرایط جدید 
تکدیگرى که کرونا باعث آن شــده هم پرداخته شده 
است. گزارشــگر این روزنامه در بخشى از گزارشش به 
سراغ یک متکدى رفته و نوشته او از جمله گدایانى است 
که این روزها پول نقد نمى گیرد در عین حال که معتقد 
است این ویروس کاروکاسبى او را هم کساد کرده است:

«عابران پول ها را که داخل سبد انداختند، دستگاه پز را 
نشانشان مى دهم که خیالشان از بابت کرونا هم راحت 
شود به بعضى ها هم در صفحه مجازى ام، شماره کارت 
داده ام، نذرى داشته باشــند به حسابم مى ریزند! قبل از 
کرونا بعضى روزها تا 500 هزار تومن هم درآمد داشتم اما 
حاال به زور به 200 هزار مى رسد مردم رغبت نمى کنند، 

پول نقد با خودشان بیاورند.»
گزارشــگر روزنامه دولــت در بخش دیگــرى از این 

گزارش، با کورش محمدى، رئیس انجمن آسیب هاى 
اجتماعى کشور و یکى از اعضاى شوراى شهر اصفهان 
به گفتگو پرداخته که او درباره ســاماندهى متکدیان به 
«ایران» گفته است: «یک کمیته با 15 عضو با محوریت 
استاندارى ها، وظیفه ساماندهى متکدیان و کودکان کار 
و خیابان را برعهده دارد. اما حتى پیش از آمدن کرونا هم 
موفق نبوده اند و حاال که همان طرح نیم بند هم متوقف 

شده است.»
به گفته او، بعــد از کرونــا تعداد متکدیان در ســطح 
کالنشهرها افزایش یافته. نخســت به علت رها شدن 
طرح ساماندهى متکدیان و دوم به دلیل افزایش فقر و 
کاهش سطح درآمدى مردم! محمدى مى گوید: «البته 
که ما درباره متکدیان به مرحله آمارگیرى نرسیده ایم. 
چون هیچ دســتگاهى خودش را متولــى نمى داند. اما 
پیش از کرونا حــدود 350 کــودك کار را در اصفهان 
شناسایى کرده بودیم که حاال تعدادشان به حدود 700 

نفر رسیده.»/2792

گدایان پزدار!

رئیس شوراى شهر تهران در جریان بررسى شاخص هاى 
عمومى ذیحسابان در جلسه شوراى شهر این شهر درباره 
پیشنهاد حذف عبارت «شائبه هایى که سالمت مالى و 
ادارى افراد براى تصدى این پست را مخدوش مى کند» 
از ماده 4، از اعضاى شــورا خواست با نگاه به شخصیت 
«ژان والژان» و کتاب «بینوایــان» به اصالح این ماده 

رأى بدهند.
در ماده 4 ایــن طرح و در بیان شــاخص هاى عمومى 
ذیحســابان، به «فقدان هرگونه سوءسابقه و پرونده در 
هیئت هاى رسیدگى به تخلفات ادارى و یا شائبه هایى 
که سالمت مالى و ادارى فرد را مخدوش مى کند» اشاره 

شده است.

به گفته ســاالرى، یکى از اعضاى شوراى شهر تهران، 
شائبه هایى که سالمت مالى و ادارى را مخدوش مى کند 
سنجش پذیر نیست. محسن هاشمى رئیس شوراى شهر 
تهران هم در تأیید پیشنهاد ساالرى گفت: این پیشنهاد 
خوبى است به ویژه ما اصالح طلب ها که هر کدام یک 

پرونده براى زمان رد صالحیتمان داریم.
حجت نظرى، دیگر عضو شورا در مخالفت با این پیشنهاد 
گفت:  اگر شــائبه به تبرئه فرد ختم نشــود و منجر به 
محکومیت شود تکلیف چیست؟ ما مواردى در شهردارى 
داریم که مدیرى پرونده قطعى دارد اما منجر به انفصال 
خدمت نشده است و حتى افرادى با داشتن رأى قطعى 

منصوب هم شدند.
هاشمى خطاب به نظرى گفت: این پیشنهاد را با نگاهى 
به فیلم «بینوایان» و شــخصیت «ژان والژان» بررسى 
کنید. که نظرى گفت: شخصیتى هم مانند طبرى داریم 
که هاشمى پاسخ داد هنوز کتاب طبرى نوشته نشده و 
سال هاى بعد که کتابش نوشته شد براساس آن حرکت 
مى کنیم، اما فعًال ما شخصیتى داریم به نام «ژان والژان» 
که زندان رفته و به کلیسایى مى رود و دزدى مى کند اما 
وقتى تبرئه مى شود به شــهر دیگرى مى رود و شهردار 
مى شود و شهردار خوبى هم مى شود و از اعضا مى خواهم 
با اصالح این ماده با نگاه به کتاب «بینوایان» رأى بدهند 

که این اصالح، رأى آورد.

دست به دامان «ژان والژان» 
در جلسه شوراى شهر تهران! 

دادستان عمومى و انقالب شهرستان رى که از بازداشت 
متهم به قبر فروشى غیرقانونى خبر داده بود گفت: متهم 
مبلغى بیش از مبلغ قانونى از خانــواده متوفیان دریافت 

مى کرده و تصور مردم این بوده که این مبلغ قانونى است.
غالمرضا نوفرستى عنوان کرد: حدود یک ماه گذشته در 
فضاى مجازى خبرى مبنى بر اینکه شخصى با سوءاستفاده 
از وضعیت خاص برخى از هموطنان که عزیزى را از دست 
داده اند و تمایل دارند عزیز خود را در آرامستان ابن بابویه 

به خاك بسپارند، پولى را از اینها دریافت مى کرده است.
وى بــا بیــان اینکــه بــازه زمانــى پرداخــت مبالغ و 
سوءاستفاده هایى که شده اســت مربوطه به قبل از سال 
97 اســت، گفت: متهم بین 42 تا 50 میلیون تومان از هر 
فرد دریافت مى کرده است و با توجه به اسناد و مدارکى که 

شکات ارائه کرده اند، صرفاً کمتر از پنج میلیون تومان را به 
متولى آرامستان تحویل مى داده و مابقى به کارت خودش 

واریز مى شده است.
نوفرستى در تشــریح نحوه انجام فرایند مجرمانه توسط 
متهم اظهار کرد: متهم مبلغى بیش از مبلغ قانونى از خانواده 
متوفیان دریافت مى کرده و تصور مردم این بوده که این 
مبلغ قانونى است؛ در حالى که بعداً اوقاف متوجه مى شود 
که حق دفن پنج میلیون تومان اســت، اما بین 42 تا 50 
میلیون تومان از مردم مى گرفته اســت و تصور مردم این 

بوده که این متهم همه کاره آرامستان است.
دادستان عمومى و انقالب شهرستان رى ادامه داد: متهم 
پیش از بازداشــت اقدام به تهدید تعدادى از شکات کرده 

است تا از شکایت خود صرف نظر کنند./2794

جزئیات جدید از کالهبردارى سلطان قبر

رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهى تهران از بازداشت فردى 
خبر داد که 25 سال با هویت جعلى در ایران سکونت داشت 

و ازدواج کرد.
سى و یکم خرداد ماه امســال پرونده اى با موضوع جعل 
هویت در دادسراى ناحیه 6 تهران تشکیل و براى رسیدگى 
تخصصى به پایگاه سوم پلیس آگاهى ارجاع شد. شاکى این 
پرونده (اداره ثبت احوال شهر تهران) در شکایت خود عنوان 
کرده بود شخصى ناشناس، ضمن سوء استفاده از هویت یکى 
از شهروندان با نام «م.س» و با دریافت کارت ملى، عالوه 
بر سکونت در ایران به مدت 25 سال، با همین هویت جعلى 

ازدواج نیز کرده است.
بررسى موضوع در اختیار تیم جعل و کالهبردارى پایگاه سوم 
پلیس آگاهى قرار گرفت و در گام نخست تحقیقات پلیسى در 
بررسى سیستمى مشخص شد، شخص جاعل بعد از ازدواج 
طالق گرفته و اکنون یک فرزند دختر دارد. در ادامه مخفیگاه 
متهم شناسایى و وى با هماهنگى قضایى، متهم در سى و 

یکم تیر ماه در مخفیگاهش دستگیر شد.
متهم اعتراف کــرد که نام اصلــى او «جمــال» و تبعه 
کشور افغانستان است، حدود 25 ســال پیش براى انجام 
فعالیت هاى اقتصادى و ادارى وارد ایران شده و ضمن تهیه 
کارت ملى جعلى، پس از افتتاح حساب مشغول به فعالیت 
شغلى شده و ازدواج کرده است.با تکمیل پرونده متهم براى 

سیر مراحل قانونى در اختیار مرجع قضایى قرار گرفت.

 25 سال سکونت در ایران با هویت جعلى!

آرمان کیانى

مانى مهدوى
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آخرین آمار ابتال به کرونا
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اعالم ابتال 
و بسترى 145 بیمار جدید مشکوك به کووید- 19 در 
بیمارستان هاى استان اصفهان به جز شهرستان هاى 
کاشـان و آران و بیدگل در 24 سـاعت منتهـى به روز 
دوشـنبه، گفت: در این بازه زمانـى 142 بیمار با بهبود 
وضعیت جسمانى ترخیص شدند. آرش نجیمى اظهار 
کرد: اکنون تعداد کل بیمارانى که در شهرسـتان هاى 
استان به جز کاشان و آران و بیدگل با تشخیص کرونا 
بسترى هستند 1054 نفر است که از این تعداد 198 نفر 

وضعیت وخیم ترى دارند.

محبوس شدن در پراید
در برخورد پراید با تیر بـرق در خیابان کهندژ اصفهان 
چهار سرنشین آن محبوس شدند. سخنگوى سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: 
ساعت 3 و 40 دقیقه بامداد دوشنبه برخورد پراید با تیر 
برق در خیابان کهندژ به ستاد فرماندهى سازمان آتش 
نشانى اطالع داده شـد. فرهاد کاوه آهنگران افزود: در 
این حادثه آتش نشانان از دو ایستگاه با خودروى نجات 
به محل حادثه اعزام شـدند و چهار سرنشین 18 ساله 

محبوس در خودرو را، نجات دادند.

افتتاح پروژه هاى گازرسانى 
سـید مصطفى علوى، مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان 
اصفهان در خصوص پروژه هاى گازرسانى شهرستان 
داران، اظهار کرد: امسال شش طرح بزرگ گازرسانى 
در هفته دولت با هزینه اى بیش از 435 میلیارد و 900 
میلیون ریال در استان به بهره بردارى رسید و در پروژه 
گازرسانى به شهرك گلخانه اى و مرغدارى فریدن، 24 
کیلومتر شـبکه گذارى، اجرایى شده و به بهره بردارى 

رسیده است.

خرید 121 هزار ُتن گندم از 
کشاورزان 

محسـن حاج عابدى، مدیر سـازمان تعاون روسـتایى 
استان اصفهان با اشـاره به خرید تضمینى گندم اظهار 
کرد: تاکنون میزان 121 هزار تن گندم از کشاورزان در 
استان خریدارى شـده اسـت که 112 هزار و 223 تن 
(معـادل 92/7 درصد) آن توسـط مراکز خرید شـبکه 
تعاونى هاى روستایى، کشاورزى و تولید استان اصفهان 
و مابقى توسـط مراکز خرید شـرکت غلـه و بازرگانى 

دولتى از زمان برداشت این محصول خریدارى شد. 

تعاونى ها نقش مؤثرى
 ایفا کنند 

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان به مناسبت هفته 
تعاون با اعضاى هیئت مدیره شـرکت تعاونى مصرف 
کارکنان مجموعه مخابرات دیدار کرد. ناصر مشایخى 
در این دیدار اظهار کرد: تعاونى ها تاکنون توانسته اند 
با عزم راسخ در جهت بسترسازى براى تسریع در رشد 
اقتصادى کشور از طریق تجمیع سرمایه هاى کوچک 
در فعالیـت هـاى مختلـف از جملـه تأمیـن مایحتاج 
مصرفى سبد خانوار نقش مؤثرى ایفا کنند. وى افزود: 
امیدواریم با مذاکره و برنامه ریزى هاى صورت گرفته 
در آینده نزدیک شاهد اسـتفاده کلیه کارکنان از جمله 
رسمى، قراردادى و شرکتى از خدمات شرکت تعاونى 

مصرف باشیم.

احداث و تکمیل
 50 مدرسه جدید 

مدیـرکل نوسـازى، توسـعه و تجهیز مدارس اسـتان 
اصفهـان از احـداث 50 پـروژه بـا 365 کالس، بـا 
هزینه اى بالغ بر 743 میلیارد و 728 میلیون ریال خبر 
داد. سید مهدى میربد اظهار کرد: همزمان با آغاز سال 
تحصیلى جدید، تعداد 50 پـروژه با 365 باب کالس با 
متراژ 53 هزار و 403 مترمربع و هزینه اى بالغ بر 743 
میلیارد و 728 میلیون ریال توسط این اداره کل، تکمیل 
شـده و براى بهره بردارى به آموزش و پرورش استان 

تحویل خواهد شد.

خبر

مدیر دفتر مهندســى رودخانه ها و سواحل شرکت آب 
منطقه اى اصفهان درباره برخى ویالهاى ساخته شده در 
حریم زاینده رود از گذشته، اظهار کرد: در دهه 60 شاهد 
برخى ویالســازى ها به خصوص در منطقه باغبادران 
بودیم  اما در دهه 80 طرح ساماندهى حریم و بستر زاینده 

رود تهیه شد.
احمدرضا صادقى افزود: طى یک دهه گذشــته اجراى 
احکام بسیارى در منطقه باغبادران براى تخریب ویالها 
به خصوص در زمستان ســال 1397 و فروردین 1398 
داشتیم که متأسفانه بعد از آن به دلیل نبود اعتبارات کافى 
و کرونا این کار معطل مانده اســت. تا چند هفته آینده 

استارت این کار زده مى شود و در منطقه باغبادران برخى 
آزادسازى ها انجام خواهد شد. وى تأکید کرد: طى چند 
ماه گذشته و اواخر سال 98، به صورت موردى در مبارکه، 
فالورجان، براآن، باغبادران، لنجان و... آزادسازى هاى 
متعدد داشــتیم، اما آزادســازى گســترده زاینده رود از 

فروردین 1398 متوقف شد.
صادقى خاطرنشان کرد: قرار است این طرح ادامه یابد، اما 
باید توجه داشت که در بحث آزادسازى و تخریب ویالها 
دچار محدودیت هستیم و بسیارى از آنها طى سال هاى 
گذشته سند دار شده و یا از نهادهاى دیگر مجوز دریافت 

کرده اند.

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آبــاد از تالش 
مسئوالن این دانشــگاه در راســتاى ارتقاى سطح کیفى 
خدمات، پاسخگویى و حل مشکالت دانشجویان و افزایش 

سطح رضایتمندى، از طریق دفتر کار مجازى خبر داد.
امیررضا نقش در جمع دانشــگاهیان از تالش مسئوالن 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در راستاى ارتقاى سطح 
کیفى خدمات، پاسخگویى و حل مشکالت دانشجویان و 
افزایش سطح رضایتمندى از طریق دفتر کار مجازى خبر داد. 
وى افزود: یکى از برنامه هاى موفقى که در راستاى افزایش 
سطح رضایتمندى و حل مشــکالت و پیگیرى مطالبات 
دانشجویان در ترم هاى گذشــته در واحد نجف آباد برگزار 

شد، برنامه  اى با عنوان «به وقت دانشجو» است که در محل 
مسجد دانشگاه برگزار مى شد. رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد ادامه داد: با شــیوع ویروس کرونا و تعطیلى 
دانشگاه، به دلیل حفظ سالمت و کاهش تردد دانشجویان و 
در راستاى تکریم ارباب رجوع، اعضاى هیئت رئیسه دانشگاه 
روزهاى دوشنبه از ساعت 13 و 30 دقیقه تا 15 و 30 دقیقه 
به صورت غیرحضورى در دفاتر کار مجازى حاضر و پیگیر 
مسائل، مشکالت و پیشنهاد دانشجویان هستند. نقش اضافه 
کرد: دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد ارتقاى کیفیت 
آموزشى و پژوهشى و فرهنگى را سرلوحه اهداف خود قرار 

داده و در این راستا از هیچ تالشى دریغ نخواهد کرد.

پاسخگویى مجازى به تقاضاى 
دانشجویان دانشگاه نجف آباد

برخى ویالهاى حریم 
زاینده رود سنددار شده اند

سرپرست هیئت باســتان شناسى تپه اشرف در حالى از 
کشف سومین اسکلت اشکانى در این محدوده خبر داد 
که مسئوالن میراث فرهنگى و شــهردارى اصفهان، 
همچنان براى تزریق بودجه و گسترش محدوده کاوش 
هیچ اقدام عملى اى انجام نداده و تنها به سخنرانى درباره 

اهمیت تپه اشرف و کشفیات آن بسنده کرده اند.
علیرضا جعفرى زند در گفتگو با «ایســنا» اعالم کرد: 
درســت در کنار محل تدفین دومین اسکلتى که در تپه 
اشــرف پیدا کردیم، به یک اسکلت دیگر برخوردیم که 
تنها سر آن قابل رؤیت بود و براى پیدا کردن بدن تا زیر 

پیاده رو پیش روى کردیم.
وى ادامه داد: طراحى قبر اســکلت ســوم از نوع پشت 
سنگى بود؛ در این شیوه دیوار گورها سنگ چین مى شد، 
سپس تخته سنگى روى آن قرار مى دادند و بعد با سنگ 
الشــه آن را مى پوشاندند. شــکل قرارگیرى سنگ ها 

نشــان مى دهد که در برهه زمانى نامشخص این قبر 
باز شده است. 

این باستان شناس تصریح کرد: در 120 سانتیمترى این 
اسکلت ســوم که احتماًال از آِن یک زن جوان اشکانى 
است، ما به یک جمجمه انسان برخوردیم که فک پایینى 
ندارد و به نظر قدیمى تر از اسکلت هایى است که تاکنون 
در این محوطه یافته شــده اما به دلیل اینکه در عرض 
کمى اجازه کاوش داریم نمى توانیم اطالعات بیشترى 

درباره آن کسب کنیم.
جعفرى زند توضیح داد: گورســتان هاى چند دوره اى، 
گورستان هایى هستند که طى دوره هاى مختلف از آن 
براى تدفین اموات استفاده مى شده و به نظر مى رسد در 
قسمت مورد کاوش تپه اشرف هم، ما با یک گورستان 
چند دوره  اى مواجهیم که مربوط به پیش از اسالم است.

 وى افزود: در واقع تپه اشرف دریچه اى است به دنیاى 

تاریخ اصفهان باســتان که اکنون باز یا بسته شدن این 
دریچه، به تصمیم مدیران شهرى و میراثى وابسته است.

سرپرست هیئت باستان شناسى تپه اشرف در پاسخ به 
این سئوال که علت تعلل براى گسترش محدوده کاوش 
در تپه اشرف چیست؟ اظهار کرد: گفته مى شود که این 
خیابان محل تردد است و نمى توان آن را به منظور کاوش 
بست اما ما به چشــم دیده ایم که خیلى از خیابان هاى 
این شهر را به دالیل مختلف بسته اند، پس این مسائل 
در ساختار شــهرى دیده شــده اســت و بهانه خوبى 

نیست.
این باستان شناس خاطرنشــان کرد: ما کم کم به پایان 
فصل هفتم کاوش نزدیک مى شــویم و اسکلت هاى 
یافته شده به اتاقى در موزه هنرهاى تزیینى انتقال داده 
مى شود. صد البته باعث تأسف است که در اصفهان یک 

موزه مختص این آثار ارزشمند باستانى وجود ندارد.

کشف سومین اسکلت اشکانى 
در تپه اشرف 

مدیر کل آمــوزش فنی و حرفه اي اســتان اصفهان 
از اجــراي دومیــن دوره مســابقات آزاد مهــارت 
گل آرایی ایران براى شناســایی افراد مســتعد براي 
شرکت در مســابقات بین المللی و جهانی از بیست و 
سوم لغایت بیست و چهارم شــهریور ماه 1399 خبر 
داد. آرش اخوان طبســی گفــت: در پــى برگزارى 
موفقیت آمیــز اولین دوره این مســابقات در ســال 
گذشــته، دومیــن دوره مســابقات آزاد مهــارت 
گل آرایی ایران امسال هم با حضور 16 شرکت کننده از 
استان هاي اصفهان، گلستان، مرکزى،  فارس، تهران، 
آذربایجان شرقى،  خراسان رضوي، آذربایجان غربی و 

همدان به میزبانی این استان از 23 شهریور ماه به مدت 
دو روز در محل بازار بین المللی گل و گیاه ســپاهان 

برگزار خواهد شد.
اخوان افزود: این مسابقات با همکاري آموزشگاه فنی و 
حرفه اي آزاد پارسا با هدف شناسایی افراد مستعد براي 
شرکت در مسابقات بین المللی و جهانی، تشویق جوانان 
براي کسب مهارت گل آرایی و ارتقاى  کیفیت این شغل 
در ســطح جامعه و در تراز بین المللی و برنامه ریزي 
براي اجراي همایش هاي بین المللی در جهت ارتقاى 
روش هــاي آموزشــی و همچنیــن بــه روز کردن 

مهارت هاي گل آرایی برگزار مى شود.

امیرهوشنگ چراغ پور، هنرمند رشته صنایع دریایى 
با ساخت ماکت هایى نظیر کشتى بى ارزش ترین ها 
را ارزشمند مى کند. این هنرمند شاهین شهرى گفت: 
با حدود 50 هزار تومان هزینه و با استفاده از مواد دور 
ریز تاکنون چهار ماکت کشــتى ساخته که هر کدام 

چهار تا پنج ماه زمان برده است. 
چراغ پور با بیان اینکه ساخته هایش را مراکز علمى 

و تحقیقاتــى داخلى وخارجى براى امور آموزشــى 
خریدارى مى کنند،  افزود: آموزش این نوع ماکت ها به 
دانش آموزان مى تواند زمینه پرورش علمى و عملى 

آنها را افزایش دهد.
وى با اشــاره به اینکه در حال ساخت ماکت یادمان 
کشتى سانچى است گفت: یکى از کشته شدگان این 

حادثه اهل شهرستان شاهین شهر و میمه بود.

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
حساسیت شــهروندان اصفهانى در استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله گذارى اجتماعى کم شــده که این امر 
بسیار خطرناك اســت و موجب افزایش شیب ابتال به 

کرونا مى شود.
آرش نجیمى با اشاره به کاهش حساسیت شهروندان 
در استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذارى اجتماعى 
گفت: در شــرایط حاضر اســتفاده از ماسک و رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشــتى باید بخش جدایى ناپذیر 
سبک زندگى مردم شــود که متأسفانه هرگاه این عدم 
حساسیت پدیدار شده شیب نمودار مبتالیان به کرونا 

افزایش خواهد یافت.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار کرد: از 
نیمه تیر ماه با تأکید بر استفاده همگان از ماسک سرعت 
و شدت ابتال به کرونا در استان اصفهان کنترل شد اما 
متأسفانه از شهریور ماه شاهد عادى سازى رفتار افراد 
جامعه نســبت به بیمارى کرونا هستیم که در استفاده 
نکردن شهروندان از ماســک در سطح جامعه مشهود 
است. نجیمى با هشــدار اینکه عادى سازى نسبت به 
بیمارى کرونا با آمدن پاییــز و تجمعات غیرضرورى 
مى تواند شــیب کرونا در اســتان اصفهان را دوچندان 
کند، گفت: چنانچه استفاده از ماسک توسط شهروندان 
به صورت جدى دنبال نشــود پاییزى فاجعه آمیزتر  از

 پیش بینى ها در انتظار ماست.

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان در واکنش به 
نامه دادستان اصفهان مبنى بر رعایت الفاظ اسالمى 
در نامه نگارى ها و درج در تابلوهاى شــهرى، اظهار 
کرد: از دقت نظر دادستان اصفهان در این خصوص 
تشــکر کرده و اعالم مى کنم تا به حال یک مورد در 
حوزه اختیارات شورا و مدیریت شهرى اصفهان وجود 
نداشته که استفاده از پیشوند شهید مورد غفلت باشد 

و حذف شود.
علیرضا نصراصفهانى افزود: ممکن است در افواه مردم 
این الفاظ جا افتاده باشــد که این موضوع به معناى 
ایراد در تابلوهاى شهرى نیست به طور مثال میدان 
جمهورى اسالمى را شاید مردم با نام میدان جمهورى 
در محاورات خود خطاب کنند اما این مورد به معناى 
آن نیست که درج نام در تابلوى آن ناقص است.  وى 
تصریح کرد: یکــى از مخاطبان این نامه اســتاندار 
اصفهان است و اگر مواردى در دیگر شهرهاى استان 
بوده اطالعى از آن ندارم اما درخصوص شهر اصفهان 
مراقبت شــده و از این پس نیز مراقبت خواهد شد تا 
الفاظ اسالمى و پیشوند شــهید در تابلوهاى شهرى 

حتمًا قید شــود. نصراصفهانى خاطرنشان کرد: در 
نامه نگارى ها نیز رعایت این امر به همین منوال است.

به گزارش «ایمنا»، چند روز پیش دادستان اصفهان 
در نامه اى خطاب به استاندار، شهردار و رئیس شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان درخصوص حذف عمدى یا 
سهوى نام شهید و عناوین اســالمى و دینى و اکتفا 
به اختصار در مکاتبات، تدوین طرح ها و همایش ها 

و نصب تابلوهاى شهرى تذکر داده بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى مى گوید 
شخص رئیس جمهور و هیئت دولت باید به وضعیت گنبد 

مسجد شیخ لطف ا... توجه کنند.
سال گذشــته بود که مرمت گنبد مسجد شــیخ لطف ا... 
حاشیه ساز شــد و پس از مرمت کاشى هاى دو ترك از 16 
ترك این گنبد، تغییر رنگ و کمرنگ تر شدن این دو ترك 
مرمت شده، توجه هاى بســیارى را به خود جلب کرد. به 

عقیده برخى، گنبد را به جاى تعمیر، تخریب کرده اند. 
این مســئله واکنــش عبــاس مقتدایى، نماینــده مردم 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى را هنگام سرکشى   به 
حوزه هاى انتخابیه برانگیخت و باعث شــد تا شخصًا به 
بررسى گنبدهاى مسجد شــیخ لطف ا... بپردازد. وى روز 
یک شنبه در توییتى عنوان کرد: «در میدان امام(ره)، از روند 
مرمت آثار تاریخى این مجموعه بازدید کردم؛ براى تأمین 
اعتبار الزم براى گنبد مسجد شیخ لطف ا... با شخص رئیس 
جمهور در این باره صحبت خواهم کرد، همچنین مکاتباتى 
با هیئت دولت و سازمان برنامه و  بودجه کشور و هر کجا که 

الزم باشد انجام خواهم داد.»
مقتدایى در همین باره در گفتگو با «فارس» اظهارکرد: گنبد 
مسجد شیخ لطف ا...، آسیب هاى قابل توجهى دارد که باید 
به سرعت مرمت شود، این گنبد که شاهکار معمارى صفوى 
است امروز نیازمند حمایت دولت است و هرگونه بى توجهى 

مى تواند خسارت هاى جبران ناپذیرى را به وجود آورد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى ادامه 

داد: این گنبد یــک گنبد عادى و معمولى نیســت، وقتى 
مى گوییم اصفهان، شهر گنبدهاى فیروزه اى، گنبد مسجد 
شیخ لطف ا...، بر تارك این شهر به عنوان یکى از گنبدهاى با 
شهرت جهانى است که اگر هرگونه نابسامانى پیدا کند همه 
کشور و حتى همه مسئوالن کشور در هر رده اى، در برابر 

آن مسئولیت دارند.
وى گفت: امروز معتقد هســتم همه کشور باید به سرعت 
بسیج شوند تا اشــکاالت، آســیب ها و بیمارى هایى که 
درخصوص کاشى کارى و برخى آجرهاى میدان امام (ره)، به 
ویژه مسجد شیخ لطف ا...، ایجاد شده است را مورد حمایت 

قرار دهند و هرگونه نابسامانى در این زمینه را رفع کنند.

نماینده مردم اصفهان گفت: اگر امکانات الزم طى یک الى 
دو ماه آینده و به صورت عملیاتى محقق نشود، به محض 
هرگونه بارندگــى و به خصوص بارش بــرف، این گنبد، 
آسیب هاى جدى ترى خواهد دید که شاید جبران آن، چندین 
برابر هزینه مادى و معنوى، در پى داشته باشد. چند روز قبل 
از باالترین نقطه این گنبد که داربست فلزى روى آن نصب 
شده اســت، بازدید کردم و اکنون معتقدم یکى از کارهاى 
مهمى که باید به ســرعت انجام دهم این اســت که کل 
مسئ والن میراث فرهنگى کشور و شخص رئیس جمهور و 
هیئت دولت را مطلع کنم، گنبد مسجد شیخ لطف ا...، نیازمند 

رسیدگى آنى است.

مردى کــه از روى پل آذر به داخــل رودخانه زاینده رود 
سقوط کرده بود نجات پیدا کرد. ساعت 9 و 4 دقیقه روز 
گذشته (دوشنبه 17 شهریور ماه) شهروندان طى تماس 
تلفنى با ســازمان آتش نشانى از ســقوط مردى حدوداً
 45 ساله به داخل زاینده رود در حوالى پل آذر خبر دادند. 

بالفاصله اکیپ امداد و نجات غواصــى به محل حادثه 
اعزام و این فرد زنده از آب خارج شد. آتش نشانى اصفهان 
عکس العمل سریع آتش نشانان در امداد رسانى را باعث 
نجات این فرد اعالم کرد به طورى که اکیپ امداد و نجات 
ظرف یک دقیقه به محل حادثه رسیدند درحالى که اگر 

این عملیات بیش از دو سه دقیقه طول مى کشید، عملیات 
نجات سخت مى شد.

علت سقوط این فرد به داخل آب تحت بررسى است، چرا 
که پل آذر جایى نیست که در حالت معمول کسى از روى 

آن لیز بخورد .

اصفهان، میزبان مسابقات آزاد مهارت گل آرایی 

ساخت ماکت کشتى با استفاده از مواد بازیافتى

حساسیت شهروندان در استفاده از ماسک 
کم شده که  بسیار خطرناك است

واکنش رئیس شوراى شهر به نامه 
دادستان اصفهان

ماجراى گنبد مسجد شیخ لطف ا... به ریاست جمهورى کشیده مى شود

سقوط مرد 45 ساله از روى پل آذر 
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از بچه هاى دیروز کسى را ســراغ دارید که «قصه هاى مجید» به نویسندگى 
هوشنگ مرادى کرمانى و کارگردانى کیومرث پوراحمد را فراموش کرده باشد؟ 
«جام جم آنالین» به بهانه زادروز 76 ســالگى این نویسنده محبوب با مهدى 
باقربیگى، بازیگر نقش مجید در سریال «قصه هاى مجید» گفتگویى انجام داده 

که بخشى از آن را مى خوانید.
آشنایى شما با هوشنگ مرادى کرمانى از کى آغاز شد؟

آقاى کیومرث پوراحمد براى نقش «مجید» دنبال بازیگر مى گشتند که من را 
انتخاب کردند. بعد از آن کتاب «قصه هاى مجید» را براى من خریدند و من با 

«مجید» و دنیاى داستان هاى آقاى مرادى کرمانى آشنا شدم.
آن زمان چند سال داشتید؟

دوازده سیزده ســال و قرار بود اول کتاب «قصه هاى مجید» را بخوانم و بعد 

فیلمنامه اش را. البته بعدها که بزرگ تر شدم خودم کتاب هاى دیگرى از ایشان 
را هم خواندم.

خاطرتان هست با خواندن داســتان هاى ایشان چه 
حسى در شــما بیش از هر چیز دیگر خودش را نشان 

مى داد؟
احساس نمى کردم داستان مى خوانم، هر چه مى خواندم برایم واقعى و ملموس 
بود. البته این را هم بگویم که داســتان «قصه هاى مجید» با آنچه به عنوان 
سریال پخش شد تفاوت هایى داشت. چون اصل داستان در کرمان و با لهجه 
کرمانى روایت مى شد، اما سریالش در لوکیشن اصفهان و با حال و هواى خاص 
به خودش روایت مى شد. همیشه گفته ام از داستان هاى آقاى مرادى کرمانى 
مى توان هزاران فیلم و سریال برداشت کرد. فیلم و سریال هایى که نمایانگر 

فرهنگ و آداب و سنن اصیل ایرانى است.
اولین بار کى ایشان را از نزدیک دیدید؟

ســر صحنه فیلمبردارى بود و آقاى پوراحمد ایشان را به من معرفى 
کردند. بسیار مهربان، خوشرو و گرم بود و به من روحیه مى داد. یادم 
هست که مى گفت نگران بودم که مجیِد «قصه هاى مجید» چقدر 
به آنچه در ذهن ام دارم نزدیک است و خوشحالم که تو خود خودش 
بودى. بعدها هم هرازگاهى که ایشان را براى برنامه اى به اصفهان 
دعوت مى کردند یا جشنواره کودك و نوجوان برپامى شد همدیگر 

را مى دیدیم.
آخرین بار که آقاى کرمانــى را دیدید چه 

زمانى بود؟
شش هفت ماه پیش که ایشان را به برنامه اى در یکى از شهرهاى 
اطراف اصفهان دعوت کردند. من هم همراه با خانواده ام به آنجا 
رفتم و این دیدار براى آقاى کرمانــى و همچنین فرزندانم (به 

خصوص پسرم که 9 سال دارد) خیلى جذاب بود.    
االن خودتان براى فرزندانتان کتاب هاى 

هوشنگ مرادى کرمانى را مى خوانید؟
چند ماه بیش که آقاى کرمانى را دیدیم یکى از کتاب هایشان 
را به پسرم هدیه دادند و پسرم با اشتیاق آن را خواند. دخترم اما 
چهار سال بیشتر ندارد و داستان هاى این رده سنى را چندان 
متوجه نمى شــود. به همین دلیل برایــش فیلم «قصه هاى 

مجید» را مى گذاریم و او تماشا مى کند.
نقطه قوت و نکته بارز در قلم هوشــنگ 
مرادى کرمانى چیست که به قول معروف 

تاریخ انقضا ندارد؟
سادگى و صداقت در قلم ایشــان موج مى زند و او حرف دل 
پایین ترین اقشار جامعه را روایت مى کند. زندگى هایى که 
ما با قلم ایشان مى خوانیم زندگى هایى نیست که ندیده یا 
نشنیده باشــیم و هر آنکه مى خواند مى تواند با آن ارتباط 

برقرار کند./2790
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خاطره بازى با مهدى باقربیگى به بهانه سالروز تولد خالق اثر «قصه هاى مجید»

مرادى کرمانى حرف دل اقشار پایین جامعه را 
روایت مى کند

با نمایش فیلم مجید مجیدى در جشنواره فیلم ونیز، منتقدان 
در نشریات معتبر سینمایى دست به قلم شدند و از «خورشید» 
که با عنوان انگلیســى «Sun Children» به ونیز رفته 

است، نوشتند.
فیلم مجید مجیدى روز یک شــنبه در جشنواره نمایش داده 
شد و مجیدى در نشســت خبرى از رنج 40 ساله مردم ایران 
به دلیل تحریم هــاى آمریکا گفت.  از آنجــا که مجیدى از 
شناخته شده ترین فیلمسازان ســینماى ایران است، خیلى از 
منتقدان مشهور سینماى جهان به تماشاى فیلمش نشستند و 

درباره اش نوشتند.
نمایش فیلم «خورشــید» در جشــنواره فیلم ونیز با استقبال 
گسترده تماشاچیان همراه بود و آنان در پایان نمایش فیلم به 

مدت 5 دقیقه، ایستاده عوامل سازنده فیلم را تشویق کردند.
«پیتر دى بروگ» در «ورایتى» نوشت: «تماشاى فیلم مجید 
مجیدى مرا به یاد یکى از مهمترین فیلم هاى قرن بیست ویک 
درباره کودکان به نام "پروژه فلوریدا" انداخت. مجیدى خودش 
خالق یکى از بهترین فیلم هاى قرن بیســتم درباره کودکان 
است. "بچه هاى آسمان" که در سادگى محض بى رقیب است 
و در عین حال داستانش چنان تماشــاگر را درگیر مى کند که 
نمى تواند نگاه از صحنه بردارد. در "خورشید" با فیلمنامه اى به 

مراتب پیچیده تر طرف هستیم.»
این منتقد در ادامه به اســتفاده مجیدى از کودکان کار براى 
نقش آفرینى در فیلم اشاره مى کند و مى نویسد: «اگر یکى از 
نیات مجیدى در فیلم "خورشید" یادآورى این موضوع باشد 
که تمام کودکان برابرند و الیق آموزش و تشــویق هستند، 
انتخاب این گروه نوجوان براى بــازى در فیلم بهترین دلیل 
است.» «لى مارشال» منتقد «اسکرین دیلى» هم به تماشاى 
«خورشید» نشسته است. او مى نویسد: «مجیدى فیلم همدالنه 

دیگرى درباره کودکان تهى دست ساخته است که نئورئالیسم 
بى تکلف قرن بیســت ویکمى آن در دوران غریب کنونى به 

شکل غریبى طراوت بخش است.»
او در عین حال که به فیلمبردارى گرم و موسیقى ارکسترال باشکوه 
فیلم اشاره مى کند از جسارت مجیدى در پرداختن به موضوعات 
اجتماعى مى نویسد: «مجیدى هراسى از پرداختن به مشکالت 

اجتماعى مانند کودکان کار، مصائب مهاجران و... ندارد.»
«نیکالس باربر» ســومین منتقد مطرحى است که بالفاصله 
پس از دیدن فیلم «خورشید» دست به قلم شده است. به نظر 
باربر، تماشاى فیلم مجیدى تماشــاگر را به هیجان مى آورد. 
او در «ایندى وایر» مى نویســد: «فیلم "خورشید" ترکیبى از 
داستان دیکنزى کودکان تهى دست تهران با فیلمى پرجنب 
و جوش در ژانر ســرقت و البته درامى پرمعنــا درباره معلمى 

خوش قلب است.»
باربر معتقد است نقش جواد عزتى در فیلم "خورشید" شباهت 
به نقش معلم هایى دارد که در دهــه 80 میالدى معموًال در 

ســینماى آمریکا به «رابین ویلیامز» مى سپردند. او همچنین 
حدس مى زند کــه فیلم جدیــد مجیدى مانند شــاهکار او 
"بچه هاى آسمان" در عرصه جهانى موفق عمل خواهد کرد. 
فیلم «خورشــید» که در آخرین روز سى وهشتمین جشنواره 
فیلم فجر در یک نسخه 120دقیقه اى به نمایش درآمد توانست 
ســیمرغ بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه را از آن خود کند و با 
تدوین جدید و در یک نســخه 99 دقیقه اى به ونیز رفته و در 
این دوره از جشنواره 18 نمایش براى این فیلم در نظر گرفته 
شده است. اگر «خورشید» روز 12 سپتامبر شیر طالیى ونیز را 
ببرد، در روز 13 سپتامبر شش نمایش دیگر هم خواهد داشت.

«خورشــید» دهمین فیلم مجید مجیدى در مقام کارگردان 
است که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر خوش درخشید و 
چند جایزه برد. نمایش در جشنواره معتبر ونیز نخستین حضور 
بین المللى و جهانى فیلم خواهد بود و درخشش در آن مى تواند 
راه «خورشــید» و مجیدى را در فصل جوایز سینمایى هموار 

کند./2791

5 کارگردان سینماى ایران، فیلم  مهمشان را قبل 
از 30 ســالگى ســاخته اند. مثًال «قیصر» مسعود 
کیمیایى در 28 ســالگى این کارگردان ســاخته 

شده است.
کیمیایى از بانیان بزرگ تریــن تغییر فرهنگى و 
اجتماعى تاریخ ســینماى ایران (چــه قبل و چه 
بعد از انقالب) همانطور که خــودش هم بارها در 
مصاحبه هاى مختلف گفته است، سینما را از خود 
سینما آموخت. از دوران دانش آموزى و نوجوانى که 
مدرسه را مى پیچاند و به جایش به سینما مى رفت و 
دیدن تصویر متحرك بر پرده همواره حیرت زده اش 
مى کرد. او تنها به فاصله یکسال بعد از «بیگانه بیا»، 
نه تنها یکى از فیلم هاى مهمش که مهمترین فیلم 
خود و یکى از برترین فیلم هاى تاریخ سینماى ایران 
را مى سازد، فیلمى که هنوز هم در رأى گیرى ساالنه 
منتقدان جزو سه فیلم مهم تاریخ سینماى ایران قرار 
مى گیرد. «قیصر»  فیلمى اجتماعى، سیاسى است 
که مناسبات روز جامعه را در آن سال ها به خوبى 
نشان مى دهد و سویه اى آینده نگرانه هم پیدا کرد.

به جز کیمیایى، على حاتمــى هم در اولین تجربه 
سینمایى خود فیلم «حسن کچل» (1349) را در 26 
سالگى ساخت. حاتمى این فیلم را در پى موفقیت 
نمایشنامه «حسن کچل» و استقبال بسیار خوب 
مردم از آن، از تئاتر به فیلم تبدیل کرد. «حســن 
کچل» نخستین فیلم ریتمیک و موزیکال ایرانى و 

برگرفته از داستان هاى کهن ایرانى بود. 
اما ناصر تقوایى، کارگردان شهیر کشورمان اولین 
فیلم بلند ســینمایى خود را درحالى ســاخت که 
29 ساله بود. درست در آخرین گام هاى دوره اول 
جوانى. «آرامش در حضور دیگــران» نه فقط از 
مهمترین هاى کارنامه تقوایى، که اولین فیلم او هم 
هست. او از همان اولین فیلم چنان در کارش جدى 

بود که همه را شگفت زده کرد. 
ابراهیم حاتمى کیا هم در ســال 1364 نخستین 
فیلم بلند خود را به نام «هویت» براى شــبکه 2 
سیما ساخت که مى کوشید تصویرى واقع گرایانه 
از گرایش هاى سیاسى آن دوران ارائه دهد. خسرو 
دهقان با دیدن «هویت» اولین ساخته آن فیلمساز 
جوان، پیش بینى کرد که حاتمى کیا روزى فیلمساز 
مهمى خواهد شــد. حاتمى کیا آن زمان 24 سال 
بیشــتر نداشــت. اما در روزگار فعلى باید به سعید 
روستایى، جوان بااستعداد نسل نو سینماى ایران 
اشاره کرد. روستایى اولین فیلم بلندش را حتى پیش 
از آنکه کارهاى فارغ التحصیلى خود در دانشگاه را 
به پایان برساند، ساخت: «ابد و یک روز» اولین فیلم 
سعید روستایى بود که در 26 سالگى ساخت. فیلمى 

که سروصداى زیادى به پا کرد.

الله صبورى درباره فعالیت هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى گفت: 
آخرین کارى که در آن فعالیت داشتم برنامه گفتگو محور «مکث» بود، 
بعد از آن یک کار کوچک قبول کردم اما در حال حاضر مشــغول کار 
خاصى نیستم. در شرایط فعلى وقتى دستمزد خوبى داده نمى شود و 
فضاى اثر هم بنا به سلیقه ام نباشد چرا باید ریسک کنم و در شرایط 

کرونا خودم و خانواده ام را به خطر بیاندازم. 
وى در همین راستا ادامه داد: به تازگى پیشــنهادات بازیگرى برایم 
نسبت به گذشته بیشتر شده است، البته بعید مى دانم که این افزایش 
پیشنهادات به دلیل موفقیت و یا دیده شدن برنامه «مکث» باشد زیرا 

در آنجا هم در زمینه اجرا فعالیت مى کردم.
وى درباره دلیل کم کارى خود طى ســال هاى اخیر اضافه کرد: من 
مدتى در انتخاب آثارم وســواس زیادى داشتم و در کمتر کارى بازى 
مى کردم زیرا دوست نداشــتم در هر کارى بازى کنم، وقتى هم در 
عرصه بازیگرى کم کار کنید و اکثریت پیشنهادات را رد کنید بعد از 

مدتى خود به خود پیشنهادات کم مى شود. 
بازیگر فیلم «تلخ و شیرین» ادامه داد: از زمانى که در صفحه شخصى 
خودم اعالم کردم که از ایران نرفته و مهاجرت نمى کنم پیشنهادات 

بیشترى براى بازى دریافت مى کنم. من اعالم کردم که با وجود مهیا 
بودن شرایط براى مهاجرتم به خارج از کشــور نمى خواهم از ایران 
بروم زیرا هر آنچه مى خواهم در این کشور وجود دارد و به نوعى تمام 
ریشه هاى من در این کشور اســت، نمى توانم از ریشه هایم و تمام 

خاطرات و زندگى ام گذشت کرده و مهاجرت کنم. 
وى درباره قرارداد بازیگران در عرصه هنر اضافه کرد: بازیگر باید در 
هنگام بستن قرارداد تمامى نکات را رعایت کند اما در هر صورت اگر 
تهیه کننده اى بخواهد دستمزد بازیگر را ندهد، قرارداد نمى تواند محلى 
براى دریافت طلب بازیگر باشد و بازیگر دستش به جایى نمى رسد. در 
بدترین حالت ممکن تنها کارى که از بازیگر بر مى آید ترك پروژه است 
که آن هم چندان حرفه اى نیست، پس بازیگر مجبور مى شود تا آخر 
سر کار بماند و حرفى نزند، به طور معمول آخر کار یک قسط مى ماند 
و مرسوم است که قسط آخر را چه کسى داده و چه کسى گرفته است. 

بازیگر ســریال «بوى باران» در همین راســتا تصریح کرد: من هم 
طلب هاى زیادى از پروژه ها دارم که پرداخت نشده است، اگر مجموع 
طلب هایم را بگیرم مى توانم یک خودروى بسیار خوب بخرم منتها بعید 

است هیچ وقت این مبالغ برگردد. /2789

کارگردان هایى که قبل از 30 سالگى 
فیلم مهم خود را ساخته اند

الله صبورى:

با طلب هایم مى توانم 
یک خودروى 

بسیار خوب بخرم

ملیکا شــریفى نیا و مادرش آزیتا حاجیان در سریال 
«نجال» به کارگردانى خیرا... تقیانى پور در کنار هم به 

ایفاى نقش پرداختند.
سریال «نجال» به کارگردانى خیرا... تقیانى پور و تهیه 
کنندگى سعید سعدى سریال جدیدى براى شبکه 3 
سیماست که از اواخر خرداد ماه مقابل دوربین رفت و 
تصویربردارى آن این روزها ادامه دارد تا براى پخش 

در ایام اربعین آماده شود.
این سریال که بازیگران سرشناســى در آن به ایفاى 
نقش پرداخته اند در 15 قســمت براى پخش در ایام 
اربعین آماده مى شود و تصویربردارى بخش هایى از 

آن در جنوب کشور انجام شده است.
ملیکا شریفى نیا، بازیگر کشورمان دختر آزیتا حاجیان 
و محمدرضا شریفى نیاست که در جدیدترین تجربه 
هنرى اش در سریال «نجال» مقابل دوربین رفت و با 
مادرش همبازى شد. آزیتا حاجیان، بانوى پیشکسوت 
دنیاى هنر در سریال «نجال» مقابل دوربین رفته است 
و در کنار بازیگران این سریال و دخترش ملیکا ایفاى 

نقش مى کند.
بازیگران این ســریال که اغلب بخــش هاى آن در 
جنوب تصویربردارى مى شود با لهجه جنوبى صحبت 

مى کنند.
داستان ســریال «نجال» درباره عشق پسرى به نام 
«عبد» به دختــرى ایرانى و عراقى بــه نام «نجال» 
است که شرط ازدواجش را ســفر به کربال در اربعین 

قرار داده است.
ملیکا شــریفى نیا و آزیتا حاجیان در سریال «نجال» 
با بازیگرانى چون حســام منظور، سوگل طهماسبى، 
هدایت هاشمى، سارا رسول زاده، سیدمهرداد ضیایى، 
مصطفى ساسانى، مرتضى شــاه کرم، جواد پورزند، 
محسن پوشانى، على غابشى، مرتضى شاه کرم، وحید 
نفر، بدرالسادات برنجانى، ابراهیم گله دارزاده، محسن 

سلیمانى، سجاد دیرمینا و... همبازى هستند.
فیلم سینمایى «اویناز»، «دایان باخ» و «ابر و آفتاب» 
از دیگر فیلم هاى مشترك ملیکا شریفى نیا و مادرش 
آزیتا حاجیان هستند که بار دیگر این تجربه مشترك 

همکارى در سریال «نجال» تکرار شد.

ملیکا و مادر 
در یک سریال 

بازتاب نخستین نمایش بین المللى جدیدترین اثر مجید مجیدى در رسانه هاى معتبر جهان
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پیشکسوت فوتبال اصفهان و سپاهان مى گوید تا زمانى که چند هفته از لیگ برتر 
نگذشته باشــد نمى تواند درباره توانایى هاى نویدکیا به عنوان سرمربى اظهار 

نظر کند.
حسین چرخابى در گفت و گو با «ایســنا»، درباره عملکرد سپاهان در فصل 
گذشته اظهار کرد: مشکل ما این اســت که عده اى در شادى ها شریکند و 
عده اى در غم ها متهم مى شــوند. فوتبال یک کار تیمى است. تمام ارکان 

باشگاه در موفق شدن یا نشدن یک تیم نقش داشته باشند.
او ادامه داد: قراردادها در فوتبال ما کامال اشتباه است. قراردادها در ایران 
بیشتر از 2 صفحه نیست اما در باشــگاه هاى حرفه ایى در دنیا قراردادها 
در 40،50 صفحه تنظیم مى شود و تمام مسائل زیر نظر باشگاه است. 
بزرگترین مشکل ما این است که قراردادها یک طرفه مى شود. یعنى یا 

به نفع باشگاه است یا بازیکن.
چرخابى اضافه کرد: سپاهان بهترین اسپانسر یعنى فوالد مبارکه را 
دارد که حرف اول را مى زند. باشگاه سپاهان تنها باشگاهى است که 
هیچ طلبکارى ندارد. ممکن است خیلى از اسپانسرها پول بیشترى 
به افراد پیشــنهاد بدهند اما وقتى به تعهداتشــان پایبند نباشند 
فایده اى ندارد. سپاهان به تعهداتش عمل مى کند. در این باشگاه 

فقط 100 نفر کارمند کار مى کنند و یک باشگاه بزرگ است.
او درباره کادر فنى سپاهان در فصل پیش هم توضیح داد: کادر 
فنى فصل پیش پر افتخارترین کادر فنى ایران به لحاظ آمارى 
بود ولى به نظر من در جذب نفرات بهتر مى توانستند عمل کنند. 
در بعضى از پست ها تراکم زیاد بود ولى در بعضى دیگر نفرات 
نداشتند. سپاهان در نیم فصل بهترین نتایج را گرفت اما حریفان 
دســتش را خواندند و فهمیدند که روى ارســال هاى بلند به گل 
مى رسد. اگر هم پاسکارى مى شد بیشــتر در یک سوم میانى زمین 
بود نه در یک سوم دفاعى حریف. اگر سپاهان مى توانست یک بازیکن 

مکمل براى استنلى جذب مى کرد موفق تر مى شد. بازیکنى که بتواند یک در مقابل یک 
را یک در خط حمله بردارد و بتواند به عمق بزند. مثل کارى که قایدى در استقالل انجام 
مى دهد. این نقطه ضعف سپاهان بود و اســتقالل این ضعف را نداشت. همچنین نبود 
بازیکنى با خصوصیات نویدکیا براى بازى سازى به چشم مى آمد. این ها همه دست به 

دست هم دادند تا سپاهان در فصل گذشته نتیجه نگیرد.
چرخابى با اشاره به بازى نکردن سپاهان برابر پرسپولیس در فصل گذشته، گفت: کار 
بسیار بسیار بچگانه اى بود. اگر از هتل نمى توانستند بیرون بیایند مى گفتیم تماشاگر اجازه 
نداده یا مسائل دیگرى بوده اما وقتى به ورزشگاه رسیدند باید سریعا به زمین مى رفتند. 
همه این ها دست به دست هم دادند تا سپاهان نتایج خوبى نگیرد. من نباید این حرف را 
بزنم اما تمام کارشناسان داورى معتقدند که در بازى هاى آخر سپاهان اشتباهات داورى 
در نتایج سپاهان تاثیرگذار بود. همین االن هم به تمام تیم هاى ایران مى گویم فصل 

آینده هم همین داوران هستند و اشتباه هم مى کنند. باید مقدارى صبور باشیم.
پیشکسوت فوتبال اصفهان درباره بازگشت محمدرضا ساکت به عنوان مدیرعامل به 
باشگاه سپاهان هم بیان کرد: من آدم آمار و ارقامم. زمانى که آقاى ساکت مدیرعامل 
سپاهان بود، سپاهان به اوج و دوران طالیى خود رسید.ایشان چند سالى مسئول باشگاه 
بود و مقام هاى مختلف آورد. حتى یک زمان سپاهان نوین هم به لیگ برتر صعود کرد اما 
قانون اجازه نداد که هر دو تیم در لیگ برتر حضور داشته باشند. اگر ساکت همان آدمى 
باشد که قبال در سپاهان بود و هیچ تغییرى در روشش نداده باشد مطمئن باشید سپاهان 

مى تواند موفق باشد ولى اگر اینطور نباشد سپاهان موفق نمى شود.
چرخابى درباره انتخاب محرم نویدکیا به عنوان سرمربى تیم فوتبال سپاهان هم اظهار 
کرد: من االن هیچ نظرى ندارم. اگر بخواهیم 5 بازیکن باهوش را در طول تاریخ فوتبال 
ایران نام ببریم به نظر من یکى از آن ها محرم نویدکیاست. او یک آدم باشخصیت است 
و با مربى هاى بسیار بزرگى کار کرده است و مى تواند مربى خوبى شود و دوره B را هم 
گذرانده است. من نظرى نخواهم داد تا هفته هفتم برسد. آن موقع من مى توانم بگویم 
که مدیریت نویدکیا به چه صورت است و تعویض هایش چگونه است بسیارى از مسائل 

دیگر. االن هر نظرى بدهم اشتباه است و باید حداقل هفت هفته از بازى ها بگذرد.

حسین چرخابى: بازى نکردن مقابل پرسپولیس خیلى بچگانه بود

هفته هفتم راجع به نویدکیا 
حرف مى زنم

سرمربى جدید ذوب آهن که اخیرا به تهران بازگشت، برنامه هاى آماده سازى این تیم را به باشگاه ارائه داد.
رحمان رضایى  قرارداد خود با باشگاه ذوب آهن را رسمى کرد تا در لیگ بیستم روى نیمکت این تیم بنشیند. رضایى بعد 

از امضاى قرارداد جلسه اى با مدیران باشگاه داشت و بعد از ان اصفهان را ترك کرد.
سرمربى ذوب آهن در این نشست برنامه هاى آماده سازى تیمش براى لیگ بیستم و همچنین لیست بازیکنان مورد نیاز 

خود را به مدیران این باشگاه ارائه داد.
مسئولین باشگاه ذوب آهن به منظور جذب نفرات مورد نیاز مذاکرات خود را با بازیکنانى که رحمان رضایى در لیست 

خود ارائه داده آغاز مى کنند. 

سرمربى تیم فوالد مبارکه سپاهان گفت: اکنون باید تصمیمات قاطع و سنگینى 
را اتخاذ کنم، تصمیماتى که شاید براى خیلى ها دل نشین نباشد؛ سخت ترین 
تصمیم زندگى ام را گرفتم اما هم اکنون با تمام وجودم اینجا هستم و تا آخر 

هم ادامه خواهم داد.
محرم نویدکیا پس از دیدار ســپاهان مقابل سپاهان نوین در گفت وگویى  
پیرامون انتخابش به عنوان سرمربى تیم سپاهان اظهار داشت: یک زمانى در 
زمان به عنوان بازیکن در خدمت سپاهان بودم و اکنون نیز به عنوان سرمربى 
در خدمت تیم ســپاهان خواهم بود، پس از چهار ســال خانه نشینى اکنون 

مسؤولیت سخت ترى را نسبت به دوران بازى ام در پیش دارم.
ســرمربى تیم فوالد مبارکه ســپاهان ادامه داد: اکنون باید تصمیمات قاطع و 
سنگینى را اتخاذ کنم، تصمیماتى که شاید براى خیلى ها دل نشین نباشد؛ 
سخت ترین تصمیم زندگى ام را گرفتم اما هم اکنون با تمام وجودم 

اینجا هستم و تا آخر هم ادامه خواهم داد.
وى در خصوص تغییرات در کادرفنى و بازیکنان ســپاهان 
تشریح کرد: تا پس از بازى هاى آسیایى هیچ تغییر  ترکیبى 
در تیم ایجاد نخواهد شد، شاید یکى الى دونفر به کادرفنى 
اضافه شوند، پس از بازى هاى آسیایى لیست نهایى ام را به 

باشگاه ارائه مى دهم.
نویدکیا در خصوص مصادف شــدن حضور مجددش در 
باشگاه سپاهان با سکاندارى مجدد ساکت در این مجموعه 
تشریح کرد: اواخر دوران بازى ام با سیستم مدیریت سپاهان 
مشکل داشتم و باعث شد با دلخورى از یکدیگر جدا شویم؛ 
مذاکرات زیادى را با ساکت داشته ام این در صورتیست که 
10 سال بازیکن وى بودم، به جمع بندى خوبى باهم رسیدیم و 
ساکت دوست دارد سال هاى طوالنى در سپاهان فعالیت کنم 

اما مى دانم این موضوع بستگى به نتایج دارد.
سرمربى تیم سپاهان در خصوص منعقد شدن قرارداد سه 
ساله اش و برخى تفاسیر مبنى بر اینکه مدیریت سپاهان قصد 
دارد فرصت زیادى به وى بدهد و در صورت موفق نشدن در 
سال نخست، وى همچنان حاشیه امنى دارد گفت: کامال 
با این موضوع مخالفم. سپاهان تیم بزرگى است، شخصا 
در سال نخست اگر ببینم نتایجم در شأن سپاهان نیست، 

خودم استعفا مى دهم.
نویدکیا پیرامون اینکه شرایط سپاهان براى حضور در جام 
باشگاه هاى آسیا چگونه است، افزود: قطعا نتیجه گرفتن 
سخت است، چند بازیکن مصدوم داریم و امیدوارم که همه 

بازیکنان به بازى برسند و بتوانیم خوب رقابت کنیم.

سرمربى تیم فوالد مبارکه س
را اتخاذ کنم، تصمیماتى
تصمیم زندگى ام را گرف

هم ادامه خواهم داد.
محرم نویدکیا پس از د
پیرامون انتخابش به عنو
زمان به عنوان بازیکن در
در خدمت تیم ســپاهان
مسؤولیت سخت ترى را نس
ســرمربى تیم فوالد مبارکه
سنگینى را اتخاذ کنم
سخت ترینت
اینجا هست
وى در خ
تشریح
در تیم
اضافه
باشگاه
نویدکی
باشگاه
تشریح
مشکل
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دارد فر
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با این
در سا
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نویدک
باشگا
سخت
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رحمان برنامه داد
سرمربى آبى پوشان که از ادامه همکارى با این تیم انصراف داده، هنوز استعفاى خود را به صورت کتبى ارائه نداده است.
 فرهاد مجیدى که بعد از پیروزى در دربى اعالم کرد بعد از جام حذفى از ســمت خود کناره مى گیرد، در پایان فینال با 

بازیکنان استقالل خداحافظى کرد تا نشان دهد عزمش در این راه جزم است.
با گذشت سه روز از فینال جام حذفى، مجیدى هنوز استعفاى خود را به صورت کتبى ارائه نداده است و به همین دلیل 
باشگاه استقالل در نامه هایى که طى دو مرحله براى وى ارسال کرده، خواستار مشخص شدن تکلیف باشگاه شده است. 
باشگاه استقالل در این نامه از مجیدى خواسته تکلیف خودش و باشگاه را مشخص کند و اگر هنوز سرمربى تیم است، 
به باشگاه و محل تمرین تیم آمده و کارش را دنبال کند و اگر سرمربى نیست، استعفاى خود را به صورت کتبى ارائه دهد.

تکلیف ما را مشخص کن

محرم نویدکیا: 

اعتقاد به حاشیه امن ندارم

پیشکسوت فوتبال اص
نگذشته باشــد نمى

نظر کند.
حسین چرخابى د
گذشته اظهار کر
عده اى در غم ه
موف باشگاه در
ق او ادامه داد:
2بیشتر از 2 ص
40،50 در
بزرگترین
به نفع باش
چرخابى
دارد که
هیچ ط
به افر
فاید
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پرســپولیس در عرض دو هفته دومین ســتاره خود را هم از دســت داد تا هواداران این تیم با وجود خرید هاى پرتعداد 
سرخ پوشان بیشتر از گذشته نگران وضعیت این تیم باشند.

 مدیران باشگاه پرسپولیس پس از جدایى على علیپور به دنبال جانشین این بازیکن مى گردند و بعد از نامه نگارى براى 
انتقال قرضى شهاب زاهدى، حاال به دنبال جذب دلفى هستند تا بتوانند از او در خط حمله استفاده کنند. سرخ پوشان روز 

گذشته پیشنهاد رسمى خود را به این بازیکن اعالم کردند و منتظر پاسخ دلفى هستند.
این در حالیست که برخى مدیران باشگاه این موضوع را تکذیب کرده و مى گویند خبرى از دلفى در لیست یحیى نیست 

جذب کنیم. همین خبرهاى ضد و نقیض باعث ایجاد سردرگمى براى هواداران و امکان ندارد ما این بازیکن را 
توجه باشگاه سپاهان هم قرار گرفته اما او هفته گذشته در اظهار نظرى، شده است. دلفى مورد 

با این باشگاه را تکذیب کرد. در ســوى دیگر و در میان شایعات، خبر عقد قرارداد خود 
مهاجم جوان تیم لیگ یکى رایکاى بابل هم مورد توجه کادرفنى مهــرداد حیدرى، 
گرفته و  گفته مى شــود توافقاتى هم میان آنها پرسپولیس قرار 
است.انجــام شــده 

در انتظار مقصد دلفى

نر زی ینب ر ن وو ى بر ین یم ب رج یج یضب
قرار گرفته اما او هفته گتوجه باشگاه سپاهان هم قرشده است. دلفى مورد 

ب کرد. در ســوى دیبا این باشگاه را تکذیبخبر عقد قرارداد خود 
یگ یکى رایکاى بابلهمهاجم جوان تیم لیگمهــرداد حیدرى، 
شــود توافقاتى هم مگرفته و  گفته مىپرسپولیس قرار 
است.انجــام شــده 

النصر عربســتان در حال مذاکره با راجا ناینگالن هافبک بلژیکى تیم اینترمیالن ایتالیا است و قصد دارد این 
بازیکن مطرح را به خدمت بگیرد.

النصر عربستان که عنوان قهرمانى لیگ این کشور را از دست داد به دنبال تقویت تیم خود است. گزارش هاى 
مطبوعات ایتالیایى نشان مى دهد که این باشگاه عربســتانى با راجا ناینگالن هافبک بلژیکى اینتر که به طور 

قرضى در کالیارى بازى مى کد و آلخاندرو(پاپو) گومز بازیکن آرژانتینى آتالنتا  در حال مذاکره است.
توتو مرکاتو در این رابطه نوشت که النصر عربســتان به دنبال جذب گومز است که در سرى آ و لیگ قهرمانان 
فصل گذشته براى آتالنتا بازى کرد و همچنین راجا ناینگالن که پس از دوران قرضى اش در کالیارى وضعیت 

نامشخصى دارد.
اگرچه گفته مى شود آنتونیو کونته ســرمربى اینترمیالن و همینطور تیم کالیارى به همکارى با این ناینگالن 
-هافبک بلژیکى- فکر مى کنند اما پیشــنهاد مالى وسوســه کننده النصر مى تواند انتخاب متفاوتى را براى 

ناینگالن رقم بزند.
از طرف دیگر آتالنتا فصل بسیار خوبى را پشت سر گذاشت و براى کســب عنوان قهرمانى رقابت شدیدى با 
یوونتوس ، اینتر و التزیو داشــت و با تالش گومز و همتیمى هایش این تیم تا آستانه حذف پارى سن ژرمن از 

مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان هم رفت.
گومز 32 ساله و آرژانتینى اما به طور قطع کار سختى براى مقاومت در برابر پیشنهاد وسوسه کننده 15 میلیون 

یورویى النصر خواهد داشت. پیشنهادى که 6 میلیون یورو حقوق 
و همچنین پاداش هاى جذاب براى قرارداد دوساله در آن وجود 

دارد و مى تواند در فصل سوم هم تمدید شود.
کانال الریاضیه سعود در این رابطه اعالم کرد که النصر براى 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا و براى کسب عنوان قهرمان 
همچنین به دنبال قرض گرفتن فهد الموالد مهاجم االتحاد 

و فواز القرنى دروازه بان این تیم است.
النصر براى جبران عدم موفقیت در کســب قهرمانى 

لیگ عربســتان و واگذارى این عنــوان به رقیب 
سنتى اش الهالل حاال انگیزه زیادى براى قهرمانى 

در آسیا دارد.

چشمک النصر به ستاره اینترمیالن

ون و و ه پ و ى ع و ى و و
6یورویى النصر خواهد داشت. پیشنهادى که 6 میلیون یورو حقوق 

و همچنین پاداش هاى جذاب براى قرارداد دوساله در آن وجود 
دارد و مى تواند در فصل سوم هم تمدید شود.

کانال الریاضیه سعود در این رابطه اعالم کرد که النصر براى 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا و براى کسب عنوان قهرمان 
همچنین به دنبال قرض گرفتنفهدالموالد مهاجم االتحاد 

و فواز القرنى دروازه باناینتیماست.
النصر براى جبران عدم موفقیت در کســب قهرمانى 

لیگ عربســتان و واگذارى این عنــوان به رقیب 
سنتى اشالهالل حاال انگیزه زیادى براىقهرمانى

در آسیا دارد.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت هاى اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهى مى شــود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.  
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- راى  شماره  5715    مورخ    1399/05/27    آقاى / خانم محمدکریم هوازاده جوآبادي 
به شناسنامه شماره 46 کدملی 1142197077 صادره فرزند احمد نبت به 6 دانگ یکباب 
زمین زراعى  به مساحت 354,60 مترمربع پالك شماره1595 فرعی از99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 97922مورخ 77/02/31 دفتر 63 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
2- راى  شماره    5609  مورخ    1399/05/22  آقاى / خانم طاها هاشمی فر به شناسنامه 
شــماره 1131199170 کدملی 1131199170 صادره فرزند حمید  نسبت به 5/4 دانگ 
مشاع از شــش دانگ یکبا خانه با حق اختیار فسخ  به مســاحت 198,72 مترمربع پالك 
شماره2967 فرعی از158 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 
سند 12734 و سند 45460 و 30939 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
3- راى  شماره  5608    مورخ       1399/05/22     آقاى / خانم ارزو صادقی به شناسنامه 
شماره 404 کدملی 1141353296 صادره فرزند غالمرضا  نسبت به 1,5 دانگ مشاع از 
ششش دانگ یکباب خانه  به مساحت 198,72 مترمربع پالك شماره2967 فرعی از158 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 12734 و 45460 

و 30939 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
4- راى  شــماره  5607    مــورخ      1399/05/22      آقــاى / خانم عصمــت باقلوائی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 12633 کدملی 1140125044 صادره فرزند براتعلی 
نسبت به 6 دانگ  یکباب خانه به مساحت 99,36 مترمربع پالك شماره2967 فرعی از158 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  صفحه 350 دفتر 231

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
5- راى  شماره 232     مورخ        1399/04/15    آقاى / خانم محمود محبی به شناسنامه 
شــماره 222 کدملی 1141452030 صادره فرزند عبدالرضا  نســبت به 6 دانگ یکباب 
خانه  به مســاحت 248,09 مترمربع پالك شــماره 796 و 797فرعی از120 اصلی واقع 
در  ورنوسفادران  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع االوسطه از 
ثبت در صفحه 50 دفتر 698 و غالمرضا نقد على و ثبت در صفحه 100 و 103 دفتر 120و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شماره    5553  مورخ   1399/05/22    آقاى / خانم مریم روح الهی ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره 23186 کدملی 1140231456 صادره فرزند محمدعلی نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه  به مساحت 222,52 مترمربع پالك شماره27 فرعی از121 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  مع االوسطه از محمد على روح 
الهى  و از رسل روح الهى ارائه حصر وراثت و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شــماره    5429  مــورخ      1399/05/21      آقــاى / خانم رســول روح الهی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 3181 کدملی 1141340828 صادره فرزند محمدعلی  
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 218,80 مترمربع پالك شماره 27فرعی 
از121 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل طى حصر 
وراثت از مالکیت محمد على روح الهى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
8- راى  شماره  5551    مورخ      1399/05/22      آقاى / خانم طاهره رضایی آدریانی به 
شناسنامه شماره 1413 کدملی 1141903431 صادره فرزند محمدعلی  نسبت به 6 دانگ 
یکباب ساختمان سه طبقه در حال  ساخت  به مســاحت 200,10 مترمربع پالك شماره 
196فرعی از106 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  
سند 117644 مورخ 98/01/03 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
9- راى  شماره   5077   مورخ      1399/05/12      آقاى / خانم طیبه محمدي به شناسنامه 
شماره 20 کدملی 1142208664 صادره فرزند علی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب زمین مزروعى  به مساحت 718,60مترمربع پالك شماره 310فرعی از99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از فاطمه بدیهى

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.

10- راى  شــماره    5076  مورخ      05/12/  1399    آقاى / خانــم عبدالرضا هوازاده به 
شناسنامه شماره 28 کدملی 1142199118 صادره فرزند احمد نسبت به 3 دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب زمین مزروعى به مساحت718,60 مترمربع پالك شماره 310فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع االواسطه از 

فاطمه بدیهى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شــماره    3535  مــورخ       1399/04/16     آقــاى / خانــم مهدي کارکن 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1621 کدملی 1141253313 صادره فرزند محمد  نسبت 
به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 200 مترمربع پالك شماره770 
فرعی از158 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه 
از شــهردارى خمینى شــهر  ثبت در صفحه 490 دفتر 3و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
12- راى  شماره    1604  مورخ       1399/04/16     آقاى / خانم معصومه کریمی بابادگانی 
به شناسنامه شــماره 455 کدملی 1142499960 صادره فرزند محمد  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 211,42 مترمربع پالك شماره 8790فرعی از75 اصلی واقع در 
دستگرد  بخش14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 827  و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
13- راى  شماره    3537  مورخ1399/04/16          آقاى / خانم محمد کارکن ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره 111 کدملی 1140982702 صادره فرزند قدمعلی نسبت به 3 دانگ 
مشاع از 6 دانگ یکباب خانه . به مســاحت 200 مترمربع پالك شماره770 فرعی از158 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  مع االوسطه از شهردارى 
خمینى شــهر ثبت در صفحه 490 دفتر 3  و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
14- راى  شماره  4908   مورخ    1399/05/05     آقاى / خانم سیف اهللا پرنده خوزانی به 
شناسنامه شماره 270 کدملی 1141626195 صادره خمینی شهر فرزند اسداله نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه  به مساحت 175,40 مترمربع پالك شماره 30فرعی از115 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از مالکیت بتول حاج 
کریمى ثبت در صفحه 223 دفتر 101و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
15- راى  شــماره   4907   مورخ     1399/05/05   آقاى / خانــم عبدالعلی روح الهی به 
شناسنامه شماره 15542 کدملی 1140154206 صادره فرزند نصراله  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مســاحت 100 مترمربع پالك شماره 
فرعی158ز اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه 
از شهردارى خمینى شــهرو مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
16- راى  شــماره   4906   مورخ      1399/05/05      آقاى / خانم  شــهره امیریوســفی 
ورنوسفادرانی به شناســنامه شــماره 1210 کدملی 1141180741 صادره فرزند احمد 
نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 100 مترمربع 
پالك شــماره 158 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  
مع االوسطه از شهردارى خمینى شهرو مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
17- راى  شــماره    5138  مورخ     1399/05/13  آقاى / خانم اباذر صرامی فروشانی به 
شناسنامه شماره 186 کدملی 1141170507 صادره فرزند مجتبی نسبت ب 4,5 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 150,43 مترمربع پالك 
شماره3 فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت 
در صفحه 565 و 232 دفتر 164 و 163 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
18- راى  شــماره     5139 مورخ  1399/05/13    آقاى / خانم فاطمه عموســلطانی به 
شناسنامه شماره 1130535460 کدملی 1130535460 صادره فرزند محمدرضا  نسبت 
به 1,5دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب ساختمان در حال ساخت  به مساحت 150,43مترمربع 
پالك شماره 3فرعی از72 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  
ثبت در صفحات 565 و 232 دفتر 164 و 163 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
19- راى  شماره    3200  مورخ  1399/04/14      آقاى / خانم فاطمه رضائی خوزانی به 
شناسنامه شماره 239 کدملی 1141587513 صادره خمینی شهر فرزند فتحعلی  نسبت 
به 6 دانگ یکباب   خانه نیمه ساز  به مساحت 146 مترمربع پالك شماره 589فرعی از82 
اصلی واقع در  سکه الزهر خوزان  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 861 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
20- راى  شــماره   3545   مورخ    1398/10/26        آقاى / خانم سید محمود میرلوحی 
به شناســنامه شــماره 1147 کدملی 1140848364 صادره فرزند سیدعلی  نسبت به 6 
دانگ یکباب خانه  به مســاحت 441,50 مترمربع پالك شــماره807 و79 و 808 فرعی 
از99 اصلی واقع در  جــوى اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  

سند 15527 مورخ 49/11/28 دفتر 63 و سند 16662 مورخ 50/12/23 دفتر 63 و سند 
46191 مورخ 62/04/20 دفتر 63 و سند 52394 مورخ 63/11/21 دفتر 63 و سند 16300 
مورخ 50/06/31 دفتر 63 و ثبت در صفحه 79 دفتر 107و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
21- راى  شماره  3543    مورخ       1398/10/26     آقاى / خانم سیدمحمود میرلوحی به 
شناسنامه شماره 1147 کدملی 1140848364 صادره فرزند سیدعلی نسبت به 6 دانگ 
یکباب مغازه . به مساحت 49,50 مترمربع پالك شــماره 808فرعی از99 اصلی واقع در  
جوى اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 16300 مورخ 
50/06/31 دفتر 63 ســید على میر لوحى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
22- راى  شماره    3215  مورخ    1399/04/14     آقاى / خانم سهیال رفیعی فروشانی به 
شناسنامه شماره 12264 کدملی 1142337480 صادره خمینی شهر فرزند مصطفی نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 148,805 مترمربع پالك شماره 18 فرعی از 85 اصلی 
واقع در خوزان  بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 239301 مورخ 97/11/47 

دفتر 73و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
23- راى  شماره    4987  مورخ      1399/05/08  آقاى / خانم حسن پریشانی فروشانی 
به شناســنامه شــماره 1130349411 کدملی 1130349411 صادره فرزند عباسعلی  
نســبت به 3 دانگ مشــاع از 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 50 مترمربع 
پالك شــماره369 فرعی از80 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل مع االوسطه از سند 1887و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
24- راى  شماره   4986   مورخ    1399/05/08    آقاى / خانم  زهرا حاجیان به شناسنامه 
شماره 325 کدملی 1142437426 صادره فرزند محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مســاحت 50 مترمربع پالك شــماره369 فرعی از 
80اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل مع االوسطه از 
مالکیت حسینعلى زمانى  سند 1887 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
25- راى  شماره   9939   مورخ        1394/06/30    آقاى / خانم زهرا عموشاهی خوزانی به 
شناسنامه شماره 516 کدملی 1141652005 صادره خمینی شهر فرزند عبداهللا  نسبت  به 2 
دانگ  مشاع  از ششش دانگ  یکباب  خانه به مساحت 281,23297 مترمربع پالك شماره 
837 فرعی از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل 
سند رسمی 120304 مورخ  79/03/03  و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
26- راى  شماره   9940   مورخ    1394/06/30        آقاى / خانم ژیال شمس به شناسنامه 
شــماره 2669 کدملی 1141335689 صادره خمینی شهر فرزند علی اصغر   نسبت  به 2 
دانگ  مشاع از شش دانگ  یکباب  خانه  به مساحت  281,23مترمربع پالك شماره 837 
فرعی از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
رسمی 120304 مورخ  79/03/03   و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
27- راى  شــماره    9938  مورخ  1394/06/30   آقاى / خانم لیدا شــمس به شناسنامه 
شــماره 5095 کدملی 1142278980 صادره خمینی شهر فرزند علی اصغر   نسبت  به 2 
دانگ  مشاع از شش دانگ  یکباب  خانه  . به مساحت 281,23 مترمربع پالك شماره 837 
فرعی از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
رســمی 120304 مورخ  79/03/03و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
28- راى  شــماره   3329  مورخ    1399/04/14  آقاى / خانم اقدس عشقی خوزانی به 
شناسنامه شماره 2497 کدملی 1158974329 صادره فرزند غالمعلی  نسبت به 6 دانگ 
یکباب ســاختمان تجارى ادارى  به مســاحت 70,53 مترمربع پالك شماره151 فرعی 
از82 اصلی واقع در ســکه الزهر خوزان  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  
مع االوسطه از فرغ بیگى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
29- راى  شــماره 3669  مورخ  1399/04/18   آقاى / خانم مهــدي امینی خوزانی به 
شناسنامه شــماره 2042 کدملی 1141223112 صادره فرزند رحیم  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 115 مترمربع پالك شــماره3242 فرعی از85 اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 57477 مورخ 97/09/02 دفتر 
139 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
30- راى  شــماره   3306   مورخ    1399/04/14     آقاى / خانم الهام ســواد کوهی به 
شناســنامه شــماره 1130019845 کدملی 1130019845 صادره خمینی شهر فرزند 
علیرضا نسبت به 6 دانگ یکباب زمین در حال ساخت  به مساحت 171,70 مترمربع پالك 
شماره30 فرعی از115 اصلی واقع در  کهندژ بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ســند 32888 مورخ 98/10/12  دفتر 322و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده است.

31- راى  شــماره    3622 مــورخ    1399/04/17    آقاى / خانم عباســعلی برخوردار 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 133 کدملی 1141044791 صادره خمینی شهر فرزند 
محمدتقی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 337,30 مترمربع 
پالك شماره 893 فرعی از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  سند 36202 مورخ 80/07/14 دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
32- راى  شماره  3555    مورخ     1399/04/16  آقاى / خانم ناهید غفوریان ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره 20543 کدملی 1140204981 صادره فرزند عزیزاله  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 231,15 مترمربع پالك شماره317 فرعی از116 اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 119127 مورخ 72/11/26دفتر 

20و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
33- راى  شماره 3625     مورخ   1399/04/17  آقاى / خانم ناهید غفوریان ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شــماره 20543 کدملی 1140204981 صادره خمینی شهر فرزند عزیزاهللا  
نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 337,30 مترمربع پالك شماره 
893 فرعی از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 
36202 مورخ 80/07/14 دفتر 46 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
34- راى  شماره     3635 مورخ  1399/04/17    آقاى / خانم علی اکبر مجیري اندانی به 
شناسنامه شماره 75 کدملی 1141573415 صادره فرزند حسین  نسبت به 2 دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 191 مترمربع پالك شماره 435فرعی از112 اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه9 56 دفتر 194و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
35- راى  شــماره  3686    مورخ   1399/04/18  آقاى / خانم علی مشهدیان خوزانی به 
شناسنامه شماره 168 کدملی 1141524929 صادره فرزند احمد نسبت به 6 دانگ یکباب 
مغازه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانیبه مساحت 42,50 مترمربع پالك شماره266 فرعی 
از114 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  سند 74942 
مورخ 71/11/21 دفتر 63و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار اول :1399/06/03
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م الف: 956352
ریاست محترم ثبت اسناد خمینى شهر- نبى اله یزدانى/6/101
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 904فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مهوش شناور  فرزند عباس در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزپنج شنبه مورخ 1399/07/10 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضور

یابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. - تاریخ انتشــار: 1399/06/18  

-  976430/ م الف   – ناظمى - کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت/6/147 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302012000473 تاریــخ: 1399/06/16 برابــر راى شــماره 
139960302012000458 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا شفیعى فرزند ســیف اله بشماره شناسنامه 
8375 صادره تهران در ششدانگ یک باب گاودارى به مساحت 2469 مترمربع مفروز از 
قسمتى از پالك فرعى 1 از اصلى 202 واقع در محله ششجوان بویین میاندشت خریدارى 
از مالک رســمى آقاى حمید خلیلى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/2 م الف:  976170 

موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/6/148

آگهى تغییرات
شرکت تقطیر پاالیش امیر سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 695 و شناسه ملى 14006051257 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/22 عبداله احمدى بشماره ملى1282705172 بعنوان رئیس هیئت مدیره - الهام جاللى جالل آبادى بشماره ملى1091608997 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره - على احمدى عزیزآبادى بشــماره ملى5499310701 بعنوان مدیرعامل - هاجر چترائى عزیز آبادى بشماره 
ملى1282723472 بعنوان عضو هیئت مدیره - فاطمه شهیدى بشماره ملى5499329729 بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 

بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (972025)

آگهى تغییرات
شرکت تقطیر پاالیش امیر سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 695 و شناسه ملى 14006051257 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1398/12/22 الهام جاللى جالل آبادى کدملى1091608997 - عبداله احمدى کدملى1282705172 - هاجر چترائى عزیزآبادى کدملى 
1282723472 - على احمدى عزیزآبادى کدملى5499310701 - فاطمه شهیدى کدملى 5499329729 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . سعید بریانیان اصفهانى کدملى1287859348 و داریوش افیونى کدملى1287834043به ترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (972028)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى دانه زرین نقش جهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 26999 و شناسه ملى 10260477306 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/04/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آذر فریدون به شــماره ملى 1284475557 بعنوان رئیس هیئت مدیره و اصغر کلى فروش به شــماره ملى 
1284377423بعنوان مدیر عامل و امید کلى فروش به شــماره ملــى 1280359587بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و اردوان کلى فروش به شــماره ملى 
1289248680 بعنوان عضو هیئت مدیره و ارسالن کلى فروش به شماره ملى 1292781343 بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (974802)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى کاوه صنعت پرتیکان جنوب سهامى خاص به شماره ثبت 38681 و شناسه ملى 10260562998 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - زینب آذرى محمود صالحى به شماره ملى 1092241477، 
بیژن صالحى به شماره ملى 5759563300 و عباس صالحى به شماره ملى 1092108025 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. - موسى فخر پور به شماره ملى 2296254071 به عنوان بازرس اصلى و پشوتن طهماسبى نژاد به شماره ملى 4621947656 به 
عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (973361)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى کاوه صنعت پرتیکان جنوب سهامى خاص به شماره ثبت 38681 و شناسه ملى 10260562998 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بیژن صالحى به شماره ملى 5759563300 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، 
زینب آذرى محمود صالحى به شماره ملى 1092241477 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس صالحى به شماره ملى 1092108025 به 
سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسالمى با امضاى بیژن صالحى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (972079)

آگهى تغییرات
شرکت دانش تجهیز سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 46292 و شناسه ملى 10260643354 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید محسن غزالى اصفهانى شماره ملى1282882546 و سید مسیح 
صمیمى اردستانى شماره ملى1189366479 و زهرا منوچهرى شماره ملى1189343657 به عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. مرضیه سلیمانى شماره ملى 1290568634 و فرزانه سلیمانى راد شماره ملى 1292098600 و شماره شناسنامه 18146 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 

انتخاب گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (974782)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود پروشات پارس نیتا درتاریخ 1399/05/20 به شماره ثبت 65306 به شناسه ملى 14009353026 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات نرم افزارى و سخت افزارى و برنامه نویسى و برنامه ریزى 
کامپیوترى (بجز نرم افزارهاى فرهنگى و هنرى) – برنامه نویسى و اجراى برنامه هاى تحت وب، وب رسایت ها و وب سرویس ها – طراحى و توسعه برامه هاى 
تحت وب، ویندوز موبایل – نصب و راه اندازى وب سرورها و شبکه هاى کامپیوترى – مشاوره، نظارت، اجرا و توسعه طرح هاى شبکه هاى کامپیوترى و امنیت 
شبکه – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله چرخاب ، کوچه پریوش ، خیابان فردوسى ، پالك-135، مجتمع امیر ، طبقه دوم ، واحد 201 کدپستى 8143714337 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد قدیرى قهدریجانى به شماره ملى 
1100392637 دارنده 600000 ریال سهم الشرکه آقاى محمدعلى مؤذنى قهدریجانى به شــماره ملى 1110990057 دارنده 400000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد قدیرى قهدریجانى به شــماره ملى 1100392637 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقاى محمدعلى مؤذنى قهدریجانى به شماره ملى 1110990057 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (972043)
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پوشیدن ماسک اقدام مهمى براى پیشگیرى از گسترش بیمارى کووید-19 محسوب مى شود، اما ماسک ها 
مى توانند با برخى عوارض جانبى نه چندان خوشایند مانند بخار  گرفتگى عدسى عینک، بروز اکنه و تحریک 
کلى پوست صورت همراه باشند. اکنون نیز یک عارضه جانبى جدید در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است: 

خشکى چشم مرتبط با استفاده از ماسک.
گزارشى که منتشر شده است، به افزایش موارد تحریک و خشکى چشم بین افرادى که به طور منظم از ماسک 
استفاده مى کنند، اشاره داشته است. پژوهشگران دانشگاه یوتا که مؤلفان این گزارش بودند به افزایش موارد 
خشکى چشم بین افرادى که به طور منظم در کلینیک هاى محلى از ماسک استفاده مى کنند، اشاره داشته اند. 
بیمارانى که بین آنها افرادى بودند که هرگز در گذشته با خشکى چشم مواجه نبودند و افرادى که به طور منظم 
و براى مدت زمان طوالنى از ماسک استفاده مى کنند به نظر مى رسد احتمال بیشترى دارد به این عالئم مبتال 
شوند. مرکز پژوهشى و آموزشى چشم آمریکا نیز در ماه آگوست نسبت به خشکى چشم مرتبط با استفاده از 

ماسک هشدار داده و اطالعاتى را درباره چگونگى تسکین این شرایط ارائه کرده بود.
به گفته پژوهشگران دانشگاه یوتا، این اخبار اهمیت اتخاذ اقداماتى در راستاى محافظت از سالمت چشم و 
پیشگیرى از عفونت را نشان مى دهند زیرا استفاده از ماسک احتماًال طى آینده قابل پیش بینى ادامه خواهد 
داشت؛ با وجود این، مى توان اقداماتى را در راستاى مقابله با خشکى چشم مرتبط با استفاده از ماسک انجام داد.

خشکى چشم چیست؟
خشکى چشم شرایطى است که به واسطه مقدار یا کیفیت ناکافى اشک رخ مى دهد. این شرایط مى تواند به 
واسطه بروز مشکل در هر یک از اجزاى فیلم اشک که از چند الیه شکل گرفته است، رخ دهد. خشکى چشم 
شرایطى شایع است و مى تواند موجب عالئم ناخوشایندى مانند موارد زیر شود: احساس خراشیدگى، مانند 
اینکه چیزى در چشم وجود دارد. احساس سوزش یا گزش در چشم. قرمزى چشم. حساسیت به نور. تارى دید.
خشکى چشــم مرتبط با استفاده از ماســک شرایطى جدید اســت و پژوهشــگران نیز به این نکته اشاره 
داشته اند که هیچ ادبیات علمى در این زمینه وجود ندارد. از این رو، دلیل دقیق آن مورد مطالعه قرار نگرفته 

است.
با وجود این، برخى نظریه ها ارائه شــده اند. یکى از این نظریه ها که توسط مؤلفان گزارش دانشگاه یوتا به 
آن اشاره شده بیان مى کند که خشکى چشم مرتبط با استفاده از ماسک به واسطه مشکل جریان هوا شکل 
مى گیرد. اگر ماســک به خوبى روى صورت فرد قرار نگرفته باشد هنگامى که عمل بازدم را انجام مى دهد 
هوا مى تواند به سمت باال و سطح چشم ها جریان یابد. این شرایط مى تواند تبخیر اشک را تشویق کرده و در 

نهایت به خشکى چشم منجر شود.
اما پژوهشگران دانشگاه یوتا به این نکته اشاره داشتند افرادى که از ماسک هاى چسب زده براى قرارگیرى 
بهتر و محکم تر ماسک روى صورت استفاده مى کردند نیز با مشکالت چشمى مواجه شده اند. حدس آنها این 

است که چسب در عملکرد عادى پلک پایین چشم اختالل ایجاد کرده و به خشکى چشم منجر شده است.
جاى گیرى نامناسب ماسک روى صورت مى تواند حتى در توانایى پلک چشم براى انجام وظیفه خود اختالل 
ایجاد کند. همچنین، برخى پزشکان به این نکته اشاره کرده اند که ماسک ها مى توانند پلک پایین چشم را 

اندکى پایین کشیده و پلک زدن عادى براى مرطوب سازى سطح چشم را دشوار کنند.

عارضه جانبى جدید 
مرتبط با 

استفاده از ماسک

در استفاده از ماسک پارچه اى چه کارهایى را 
انجام بدهیم؟

1. دستان خود را پیش از دست زدن به ماسک بشویید.
2. دقت کنید که ماسک آسیب دیده یا کثیف نباشد.

3. ماسک روى بینى، دهان و چانه را بپوشاند.
4. بین لبه هاى ماسک و صورت فاصله اى نباشد.

5. از دست زدن به ماسک پرهیز کنید.
6. دستان خود را قبل از بیرون آوردن ماسک تمیز کنید.

7. ماســک را با گرفتن بندهاى پشت ســر یا پشت گردن 
خارج کنید.

8. ماسک را از صورت خود دور کنید.
9. اگر مى خواهید دوباره از ماسک استفاده کنید، آن را درون 

یک کیسه نایلونى قرار دهید.
10. دستان خود را پس از بیرون آوردن ماسک بشویید.

11. براى خارج کردن ماسک از کیســه نایلونى آن را از بند 
بگیرید.

12. ماسک را حداقل روزى یکبار با صابون یا پاك کننده و 
آب گرم بشویید.

 
در استفاده از ماسک پارچه اى چه کارهایى را 

انجام ندهیم؟
1. از ماسک آسیب دیده استفاده نکنید.

2. از یک ماسک ُشل استفاده نکنید.
3. از ماســکى که نفس کشیدن را ســخت مى کند استفاده 

نکنید.
4. از ماسک کثیف یا مرطوب استفاده نکنید.

5. نگذارید دیگران از ماسک شما استفاده کنند.
6. لبه باالیى ماسک را زیر بینى خود نگذارید.

7. وقتى که افراد در فاصله نزدیک تر از یک مترى هســتند 
ماسک را بر ندارید.

اینکه دقیقاً باید چقدر آب در روز بنوشــید براى هر کســى 
متفاوت است. دانستن میزان ایده آل مصرف آب براى هر فرد 
اهمیت ویژه اى دارد چرا که آب تأثیر بسیار زیادى بر بدن شما 

مى گذارد، از متابولیسم تا خلق وخو.
احتماًال شنیده اید که براى سالمتى و هضم مطلوب غذا باید 
روزانه هشت لیوان آب بنوشید. اگرچه این یک قانون عالى 
است که توسط مقامات بهداشتى توصیه مى شود، اما حقیقت 
این است که یک مقدار استاندارد و مشخصى در مصرف آب 
براى همه وجود ندارد. مقدار آبى که شما باید روزانه بنوشید با 

میزان نیاز همسر، خواهر و همکار شما متفاوت است.
آب حمل کننده مواد مغذى در سراسر بدن است. دماى بدن 
را تنظیم مى کند. نوشیدن آب همچنین مى تواند سموم را دفع 
کند، مفاصل را نرم کند، به رفع یبوست، بهبود تمرکز، افزایش 
انرژى، کشش پوست، خلق و خو و به طور کلى حفظ سالمت 
بدن، کمک کند. از آنجا که تمام سلول هاى شما از آب استفاده 
مى کنند و عملکرد بدن به آن بستگى دارد، الزم است بدن به 

طور مناسب هیدراته باشد.
فاکتورهاى مختلفى وجود دارد که به شما کمک مى کند تا 

میزان آب مورد نیاز روزانه بدن را بیابید.
سن: افراد مسن به آب کمترى نیاز دارند.

سطح فعالیت: تمرینات چالش برانگیز و سونا درمانى به 
آب بیشترى نیاز دارد.

رژیم غذایى: پروتئین باال، سدیم یا رژیم هاى غذایى غنى 
از فیبر به آب بیشترى نیاز دارند.

آب و هوا: آب و هواى گرم و خشک یا زمین هاى مرتفع به 
آب بیشترى نیاز دارد.

در حالى که مطالعات در طول سال ها توصیه هاى مختلفى 
ارائه کرده است، اما وقتى نوبت به تأمین سطح هیدراتاسیون 
یک فرد بالغ سالم (میزان آب مورد نیاز بدن) مى رسد، اکثر 
متخصصان بهداشت معموًال نوشیدن حدود 2 لیتر در روز یا 

همان 8 لیوان آب را توصیه مى کنند.
اما راهى که تشخیص دهیم به قدر کافى آب نوشیده ایم رنگ 
و دفعات ادرار اســت. اگر حدوداً هر 90 دقیقه به دستشویى 
مى روید، بدن شــما در حالت طبیعى است. اما اگر ادرار شما 
تیره است و هر شش ساعت یا بیشتر ادرار مى کنید، احتماًال 
به اندازه کافى هیدراته نیستید. اگر هر 30 دقیقه به دستشویى 
مى روید و رنگ ادرار شما کامًال شفاف است، احتماًال بیش از 

حد آب دریافت مى کنید و اضافى آن دفع مى شود.
روش دیگر براى درك سطح آبرســانى به خصوص براى 
کودکان و افراد مسن، بررسى حالت ارتجاعى پوست است. 
پوست را براى چند ثانیه در دست خود بگیرید و سپس آزاد 
کنید. اگر پوست شما حالت ارتجاعى خود را حفظ کند و به 
سرعت در جاى خود قرار گیرد، احتماًال میزان آب موجود در 
بدنتان کافى است. اما اگر بازگشت پوست به موقعیت طبیعى 
خود زمانبر باشد، ممکن است بدن دچار کمبود آب شده باشد. 
عالیم دیگر کم آبى شامل سرگیجه، مه مغزى (فراموشى، 

تمرکز پایین، مشکالت حافظه و ...) و خستگى است.

کلیه ها وظیفه دفع مواد زاید از بدن را بر عهده دارند 
و در صورت ابتال به دیابت، فشار خون باال یا تصلب 
شرائین، احتمال ابتال به بیمارى کلیوى نیز افزایش 
مى یابد. بیمارى هاى کلیوى مى توانند زندگى انسان 
را در معرض خطر قرار دهند. از این رو باید اقدامات 
الزم را براى مراقبت از کلیه ها و پاکسازى آنها انجام 
دهید. در ادامه چند نکته براى داشتن کلیه هاى سالم 

آورده شده است:

1) مقدار زیادى مایعات بنوشید:
روزانه مقدار زیادى مایعات به ویژه آب بنوشــید تا 
کلیه ها بتوانند به درستى کار کنند. این کار همچنین 
بهترین روش براى جلوگیرى از ایجاد سنگ کلیه 
است. توصیه مى شود در حالت عادى روزانه هشت 

لیوان آب نوشیده شود.

2) از استعمال دخانیات خوددارى کنید:
دخانیات میزان جریان خون به کلیه ها را کاهش داده 
و این موضوع مى تواند منجر به کاهش یا اختالل در 
عملکرد آن ها شود. استعمال دخانیات همچنین احتمال 
ابتال به سرطان کلیه را تا 50 درصد افزایش مى دهد.

3) رژیم غذایى سالم و ورزش منظم داشته 
باشید:

رژیم غذایى سالم و غذاهاى کم چرب داشته باشید تا 
احتمال ابتال به قند خون و فشار خون باال را کاهش 
دهید. ورزش کردن نیز به کنترل قند خون و فشــار 

خون کمک مى کند.

4) مراقب مصرف مداوم داروها باشید:
اگر به طور منظم و روزانه و بــراى هر گونه درد 
یا ورم مفصلى مســکن هاى بدون نیاز به نسخه 
مانند ایبوپروفن و ناپروکســن مصرف مى کنید، 
بهتر است براى بررسى عملکرد کلیه هاى خود به 
پزشک مراجعه کنید. این گونه داروها در صورت 
مصرف مــداوم در طوالنى مــدت مى توانند به 

عملکرد کلیه ها آسیب وارد کنند.

5) مراقب قند و فشار خون باشید:
اگر به قند خون باال یا فشــار خــون باال مبتال 
هســتید، پس باید به طور منظم و دوره اى براى 
چکاپ عملکرد کلیه هاى خود به پزشک مراجعه 

کنید.

بر اساس تحقیقات دانشــمندان مشخص شد که 
انسان ها در چه ســنى بیشتر احساس ناخوشایندى 
مى کنند. به گفته محققان کالج دارتموث، بیشــتر 
افراد در سنین 47 تا 48 سالگى احساس ناخوشایندى 
مى کننــد و این احســاس با ســطح هورمون ها و 

فرایند هاى بیوشیمیایى در بدن افراد مرتبط است.

در عین حال دفتر ملى تحقیقات اقتصادى ایاالت 
متحده آمریــکا اعالم داشــت که انســان ها در 
کشور هاى پیشــرفته، احســاس ناامیدى را در 47 
سالگى و در کشور هاى در حال توسعه در 48 سال و 

دو ماهگى این حس را پشت سر مى گذارند.
با این حال در کشــور هایى مانند چین، مکزیک یا 

روسیه در 43 سالگى افراد ناراضى ترین هستند. این 
داده ها بر اساس نظرسنجى از ساکنان 132 دولت به 
دست آمده است. نمودار نتایج تحقیق دانشمندان به 
صورت حرف U نشان مى دهد که اوج خوشبختى 
در سنین 18 تا 20 ســالگى و حدود 70 سالگى به 

انسان ها دست مى دهد. 

زمانى که قلب نتواند به طور مؤثر خون را به همه 
نقاط بدن برســاند و انتقال اکســیژن به اجزاى 
مختلف بدن با مشــکل مواجه شــود، بیمارى 

نارسایى قلبى رخ مى دهد.
باال بودن فشــار خون، ســایر بیمارى هاى قلبى 
یا بیمــارى هاى کلیوى باعث نارســایى قلبى نیز 
مى شوند و در این بیمارى اگر مایعات و نمک زیادى 
مصرف شود آب به بدن نرسیده و قلب سخت تر کار 
خواهد کرد. این شــرایط وضعیت بیماران مبتال به 
نارسایى قلبى را بدتر مى سازد، بنابر این به منظور 
کاهش عوارض این بیمارى باید از رژیم غذایى کم 

نمک و محدود از مایعات پیروى کرد.
میزان نمک را در رژیم غذایى خود کاهش دهید 
و از میوه و سبزیجات تازه بیشتر استفاده کنید زیرا 
این مواد غذایى میزان سدیم کمى دارند و غذاهایى 
را انتخاب کنید که میزان نمک کمى دارند، مانند 

انواع گوشت هاى تازه و مرغ و ماهى به جاى انواع 
گوشت هاى آماده و شنیتسل هاى آماده، همچنین 
انواع حبوبات، تخم مرغ، ماســت، شــیر، برنج و 

ماکارونى هم میزان سدیم پایینى دارند.
از چاشنى ها و ادویه هاى مناسب استفاده کنید و از 
مصرف چاشنى ها و عصاره هایى که داراى نمک 
هستند خوددارى کنید و استفاده از آبلیموى تازه، 
فلفل سبز و سبزیجات معطرى چون ریحان و مرزه 

در ایجاد طعم مؤثر خواهد بود.
برچسب اطالعات مواد غذایى را مطالعه کرده و از 

مصرف مواد غذایى حاوى سدیم خوددارى کنید.
همچنین در زمان پخت غذا نمکدان را از دسترس 
خود دور و براى طعم دار کردن غذا به جاى افزودن 
نمک به غذا از ادویه ها وچاشنى هاى مناسب مانند 
سیر، پیاز، فلفل دلمه اى و آبلیموى تازه استفاده و 
مواد غذایى فرآورى شده مانند انواع کنسروهاى 

گوشت، ماهى، ســبزیجات، سوسیس، کالباس 
و... سرشــار از ســدیم بوده و از مصرف آنها جداً 

خوددارى کنید.
محدود کردن حجــم مایعات مصرفــى در این 
بیماران یکى دیگر از فاکتورهــاى مهم رژیمى 
بوده که باعث کم شدن آب در بدن و کمتر شدن 
بار کارى قلب مى شود، این بیماران نباید بیشتر از 
2 تا 5 لیتر در روز مایعات (آب وآبمیوه وشیر وسوپ 

و...) مصرف کنند.
از آنجایى که ریســک فاکتورهایى مانند دیابت، 
بیمارى عروق کرونر و فشــار خــون باال در این 
بیماران وجــود دارد، توصیه مى شــود در جهت 
کاهش عوارض، عوامل خطر این بیمارى ها هم 
کنترل شوند و با راهنمایى متخصصان تغذیه رژیم 
غذایى صحیح و مناســب وضعیت بدنى خود را 

دریافت کرده و رعایت کنند.

به اندازه کافى آب بنوشید
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اندکى پایین

ىىى و ر زى( یج ر ل بى م ر ی یم
تمرکز پایین، مشکالت حافظه و ...) و خستگى است.

بایدها و نبایدها در استفاده از ماسک پارچه اى

اگر سالمت
 کلیه هایتان را 

مى خواهید، بخوانید 

 نارسایى قلبى 
چه زمانى

 رخ مى دهد؟

ناخوشایندترین
 سن 

براى انسان ها 

آگهى تغییرات
شرکت تقطیر پاالیش امیر سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 695 و شناسه ملى 14006051257 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/12/19 سعید بریانیان اصفهانى کدملى1287859348 و داریوش افیونى کدملى1287834043به ترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (972024)

آگهى تغییرات
شرکت تقطیر پاالیش امیر ســپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 695 و شناســه ملى 14006051257 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1398/12/20 سرمایه شرکت از مبلغ6310000000 ریال به 13310000000ریال از طریق مطالبات و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده5 اساسنامه بشرح 
زیر اصالح شد : ماده 5اصالحى : سرمایه شــرکت مبلغ13310000000 ریال نقدى است که به 133100 سهم 100000 ریالى بانام عادى منقسم گردیده و تماما 

پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (972027)
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پــروژه تامین آب شــرب پایــدار اهالى روســتاهاى 
جالل آباد، صادق آبــاد، نادرآباد، حاجــى آباد و دولت 
قرین سفلى با جمعیتى افزون بر یک هزار نفر، با حضور 
ذاکرى، مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى 
اصفهان، فرماندار و جمعى از مسئولین بخش و روستاها 

افتتاح شد.
مدیر دفتر بهره بردارى و توسعه تاسیسات تامین تصفیه 
و خطوط انتقال آب، هدف از اجراى این پروژه را تامین 
آب پایدار براى اهالى روســتاها عنوان کــرد و گفت: 
روستاهاى تحت پوشش پروژه که در بخش وردشت این 
شهرستان واقع شده اند، به دلیل ساخت و سازهاى انجام 
شــده و افزایش جمعیت، در بعضى از ایام سال با کمبود 
آب مواجه بودند و از طرفى دو روستاى جدید نیز تحت 
پوشش آب و فاضالب قرار گرفتند و بایستى براى تامین 

آب آنها نیز برنامه ریزى صورت مى گرفت.
ســعید توکلى، هزینه انجام شــده براى افتتاح مجتمع 
آبرسانى روستایى حاجى آباد را مجموعاً بالغ بر 19 میلیارد 
ریال اعالم کرد و اظهار داشت: عملیات اجراى این پروژه 
از سال 96 آغاز شد و براى تکمیل آن اجراى 14 کیلومتر 
خط انتقال، حفر یک حلقه چاه عمیق، اصالح و بازسازى 
4 کیلومتر شبکه توزیع آب داخلى روستاها، احداث یک 
باب مخزن ذخیره بتونى 300 مترمکعبى و تعویض 150 

فقره انشعاب آب انجام شده است.
وى با اشــاره بــه اینکــه در طراحــى این پــروژه، 
پیش بینى هاى الزم براى مقابله با شــرایط بحرانى نیز 
صورت گرفته اســت افزود: اگر به هردلیلى منبع تامین 
آب این مجتمع دچار مشــکل شــود، مى تــوان از آب 
چاه هاى بحران شهرستان اســتفاده نموده و آن را وارد 

مدار کرد.
به گفته توکلى، در ســال جارى افزون بــر 25 میلیارد 
ریال پروژه در حوزه آب روســتایى شهرســتان سمیرم 

اجرا شده است.

دسترسى 1000 نفر دیگر
 از روستاییان  اصفهان 
به آب شرب پایدار و سالم

مدیرعامل بانک توســعه تعاون گفت: افزایش 
سرمایه بانک هاى دولتى باید از محل تخصیص 
منابع توسط دولت باشــد. بانک توسعه تعاون 
هم از این قاعده مســتثنى نیست و در صورت 
تخصیص منابع مصوب براى افزایش سرمایه، 
اکنون نسبت کفایت ســرمایه بانک نیز کامال 

مناسب بود.
حجت اله مهدیــان در ادامه افــزود : موضوع 
نسبت کفایت ســرمایه جزء شاخص هاى مهم 
در ارزیابى کیفیت و وضعیت همه بانک هاست 
و در شــرایطى که بواســطه کمبود ســرمایه 
این نســبت در بانــک رو به کاهــش رفت، 
گزارش  هاى متعددى از ســوى بانک به بانک  
مرکزى و وزارت خانه هاى مرتبط ارســال شده 

است.
این گزارش ها و پیگیرى هاى بعدى کمک کرد 

تا موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون 
در دولت بررســى و بعد از تایید در سال 1398 
براى تصویــب در الیحه بودجــه به مجلس 
ارسال گردد و خوشــبختانه نمایندگان مجلس 
نیز با درك ضرورت و اهمیت موضوع، افزایش 
هزار میلیارد تومانى سرمایه بانک توسعه تعاون 

را تصویب و به دولت ابالغ کردند.
مهدیان افزود: این ضرورت در سال 1399 نیز 
باقى بود و مقرر شد از سوى دولت، هزار میلیارد 
تومان به سرمایه بانک توســعه تعاون افزوده 
شود. با وجود این مصوبات اما تا کنون هنوز این 
مبالغ از سوى دولت تخصیص پیدا نکرده  است 
در حالى که ســرمایه بانک در مقایسه با سایر 

بانک ها بسیار کم است.
وى با بیان اینکه ســرمایه بانک در حال حاضر 
919 میلیارد تومان است درباره دفعات افزایش 

ســرمایه بانک گفت: بانک از ابتداى تاسیس 
در ســال 88 با ســرمایه اولیــه 500 میلیارد 
تومان شــروع به کار کــرد. در ســال 93 نیز 
134 میلیــارد تومان به ســرمایه بانک اضافه

 شد.
مهدیان ادامه داد: در نوبت بعدى 287 میلیارد 
تومان از محــل تجدید ارزیابــى دارایى ها به 
سرمایه بانک اضافه شــد که طبیعتًا کمکى به 
تقویت ارائه خدمات و قدرت تســهیالت دهى 
بانک نکــرد. ایــن در حالى اســت که طبق 
سیاست هاى اجرایى اصل 44 مقرر بود از محل 
واگذارى  اموال دولتى، یک ســوم حصه نقدى، 
هر ســاله 500 میلیارد تومان به سرمایه بانک 
توســعه تعاون اضافه شــود، ولى تا کنون این 

اتفاق نیفتاده است.
وى گفت: علیرغم عدم تخصیص سرمایه هاى 
مزبور، با عنایت به اینکــه اخیرا تجدید ارزیابى 
دارایى ها در بانک صورت پذیرفته، قاعدتا پس 
از برگزارى مجمع فوق العــاده و تایید اعضاى 
مجمع، وضعیت ســرمایه بانک بهبود خواهد 
یافت و همچنین در صورت تخصیص سرمایه 
مصوب توســط دولت محترم، نسبت کفایت 
ســرمایه بانک قطعا از 12 درصــد نیز باالتر 

خواهد رفت.
از آنجایى کــه حمایت از تعاونى هاى کشــور 
به عنوان رکن ســوم اقتصاد ایــران از جمله 
مسئولیت هاى بانک توسعه تعاون است، قطعًا 
در صورت تحقق افزایش سرمایه بانک، فرایند 
تامین مالى ایــن بخش که قرار اســت طبق 
سند چشم انداز سهمى 25 درصدى در اقتصاد 
ملى داشته باشــد، تسریع و تســهیل خواهد

 شد.

تقویت کفایت سرمایه 
بانک توسعه تعاون 

در انتظار تحقق تخصیص سرمایه

جهان کرونایى از دریچه کاریکاتور


