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افزایش وزن با 15 دقیقه کمبود خواب! ادامه محدودیت ها در پارك ها«دورهمى» و «عصر جدید» سر قولشان هستند؟کشف معدن طال با ذخیره  8 ُتن  در سیستان على شجاعى: رحمان بچه ذوب آهن است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص جالب 
آب هویج براى 

سالمتى

بمب اتم فرونشست زمین در برخوار
3

3

2
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برق کدام مشترکان از 
اول آبان رایگان مى شود؟

گروه هاى بازرسى اصناف 
در اصفهان تشکیل مى شود

27هزار خودروى 
شیشه دودى در اصفهان 

جریمه شدند
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استعفا نکردم 
بازنشسته شدم

آب هویج یک نوشــیدنى بســیار مغذى است. آب 
هویج حاوى پتاســیم و ویتامین C است و سرشار 
از پروویتامین A است. به نظر مى رسد نوشیدن آب 
هویج به طور خاص به بهبود سالمت چشم و مو و 

تقویت سیستم ایمنى کمک مى کند...

 خبر اســتعفاى مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان و 
انتصاب مدیرکل جدید از سوى رئیس سازمان بهزیستى 

کشور دیروز در رسانه هاى مختلف منتشر شد.
در این خبر که به نقل از سایت سازمان بهزیستى کشور 
منتشر شده آمده است: دکتر قبادى دانا، معاون وزیر و 
رئیس سازمان بهزیستى کشور، ضمن پذیرش استعفاى 
خانم دکتر مرضیه فرشــاد و تقدیر از خدمات ایشان در 
دوران تصدى مدیرکلى بهزیستى استان اصفهان، طى 
حکمى دکتر ولى ا... نصر اصفهانى را به عنوان سرپرست 

اداره کل بهزیستى استان اصفهان منصوب کرد.
انتشار خبر استعفاى مدیرکل بهزیستى استان اصفهان 
درحالى اســت که مدیرکل ســابق بهزیستى استان 
اصفهان در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: من درخواست 

4بازنشستگى دادم و با این درخواست موافقت شد...

اصفهانى ها در مصرف گاز رکورد زدند!اصفهانى ها در مصرف گاز رکورد زدند!
در حالى که هنوز در ماه اول پاییزیم و هوا آنچنان سرد نشده؛در حالى که هنوز در ماه اول پاییزیم و هوا آنچنان سرد نشده؛

3

هشدار نماینده شاهین شهر در جلسه با مدیرکل مدیریت بحران استان 

مهران رجبى: در 15 روز
 10 کیلو وزن کم کردم 

پدر و مادرم مهمتر از فوتبال هستند
بازیکن فصل گذشــته تیم تراکتور تبریز گفت که قصد دارد تیمى را 
انتخاب کند که به پیشرفتش در فوتبال منجر شود. محمدرضا آزادى 
در گفتگویــى در خصوص اینکه چرا تصمیم بــه جدایى از تراکتور 
گرفت، گفت: از تیم نونهاالن بــراى تراکتور بازى کردم و در 
مجموع ده سال در این تیم بودم. از این ده سال به مدت چهار 

سال هم در خدمت تیم بزرگساالن بودم...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیر کل سابق بهزیستى:  

از هر 4 اصفهانى
 یک نفر به فشارخون 

باال مبتالست

اصفهان، دومین مشترى خرید اینترنتى در کشور
3

مدافع تیم ذوب آهن:مدافع تیم ذوب آهن:

تغییرات زیاد، کار ما را تغییرات زیاد، کار ما را 
سخت مى کند

 آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد 
قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت، از طریق ســامانه الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى 
دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، 

خریدارى نماید.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى،  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.ir دریافت 
و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/08/17 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد 
فیزیکى (پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان  چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان 
ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهادهایى 

که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کســب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 34121482- 031 واحد مناقصات و خرید- آقاى عظیمى 
و جهت آگاهى بیشــتر در مورد الزامات، اطالعات، مشخصات فنى و شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 

36644071- 031 با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934- 021، دفتر ثبت نــام: 88969737- 021 و 

85193768- 021 تماس حاصل فرمائید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت 
و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

* پیشنهاد دهنده مى بایست صرفاً در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش،مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

موضوع مناقصه: خرید 50 دستگاه رله هوشمند
شماره مناقصه در سامانه 

تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى 
اسناد ارزیابى 

کیفى

بازگشایى 
پاکات الف، 

ب، ج
مبلغ تضمین 

(ریال)

متعاقباً اعالم 20990012110000241399/07/291399/08/051399/08/171399/08/18
870/000/000مى گردد

آگهى تجدید مزایده عمومى 
یک مرحله اى  -   نوبت اول

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد،نسبت به فروش یک 
قطعه از امالك مازاد بر نیاز خود  شامل شــش دانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493/8 متر مربع (1800متر 
اعیانى سوله و80 مترمربع ساختمان ادارى با دیوارکشــى و محوطه سازى) واقع در بویین و میاندشت بلوار فرهنگ ،
جنب دبیرستان شبانه روزى از طریق برگزاري مزایده عمومی یک مرحله اى  و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد)اقدام نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از "دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى نرخ هاى 
پیشنهادى " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مزایده محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مزایده در سامانه: 2099001553000001 روز چهارشنبه مورخ 99/7/30             

 2- نام و نشانى مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه روبروى 
خیابان پنجم  

  3- هزینه خریداسناد مزایده:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت انجام مى گیرد.

  4- مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز چهارشــنبه  مورخ 30 /99/7 لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه  
   99/8/8

5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد،بارگزارى درسامانه بصورتpdf:تا ساعت18 روزدوشنبه  99/8/19             
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 60 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.              

 6- تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روزسه شنبه مورخ99/8/20ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.
 7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 4,434,725,000 ریال مى باشد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى 
ویافیش واریزى به شماره حساب شباى IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت 

ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   936263500100000000000000000061  قابل ارائه   مى باشد.     
 8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شــرکت درمزایده  (الف) عالوه بر 
بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز دوشنبه 
مورخ 99/8/19 به حراست/دبیرخانه کمیســیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید 

دریافت شود.
9-شــرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه (قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مورخ  22دیماه 1377)

 منع قانونى دارد.
*متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادى، از ملک موضوع مزایده از ساعت 9 صبح لغایت 14  

(در روزهاى ادارى ازتاریخ 99/8/1 لغایت 99/8/15 ) بازدید نمایند.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکت

www.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه :  41934-021 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان 

اصفهان به شماره 09132074427)

وزارت جهاد کشاورزى

فروش یک قطعه از امالك شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان 
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معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار سیســتان و 
بلوچستان گفت: مطالعات معدن طالى این استان تکمیل 
شده و این معدن با ذخیره قطعى 8 ُتن طال به مرحله جذب 

سرمایه گذار رسید.
ماندانا زنگنه در نشســت با معاون وزیــر صنعت، معدن 
و تجــارت و رئیس ســازمان ایمیــدرو کــه از طریق 
ویدیوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: سیستان و بلوچستان 
را مى توان رنگین  کمان معادن کشــور معرفى کرد چرا 
که این منطقه در کنار معــادن فراوانش از حضور معدن 

آنتیموان، تیتانیوم، مس و حتى طال بهره مند است.
وى بیان کرد: معدن طال کشف شده سیستان و بلوچستان 

یکى از معادن اقتصادى کشــور اســت که چندى پیش 
شناسایى شد و پس از مدت ها مراحل اکتشاف و مطالعات 
آن به پایان رسید و گواهى اکتشــاف این معدن با ذخیره 
قطعى 8 تن طال صادر شد. براى انجام اکتشاف فراخوان 
جذب سرمایه گذار تا پایان مهرماه به طور عمومى منتشر 

مى شود.
وى افزود: در کنــار این معدن، معدن مس سیســتان و 
بلوچستان هم از جمله ظرفیت هاى نابى است که در منطقه 
شناسایى شده و مطالعات این معدن هم حداکثر تا پایان 
امسال به اتمام مى رسد و پیش بینى مى شود ذخایر مس 

شناسایى شده در این معدن به 400 میلیون تن برسد.

با وجود وعده نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مبنى 
بر ممانعت از «ویرایش مبلغ حق التحریر» در سامانه ثبت 
آنالین دفاتر اسناد رسمى، دستکارى در مبالغ حق التحریر 

براى اسناد به ویژه اسناد خودرو همچنان امکانپذیر است!
قوه قضاییه در تعرفه اصالحى درآمد دفاتر ثبت اسناد رسمى، 
ســقف درآمد ســالیانه را براى دفاتر تعیین کرد تا عدالت 

درآمدى براى تمامى دفاتر ثبت اسناد محقق شود.
با این حال برخى از سردفتران متخلف با استفاده از خألهاى 
قانونى و نرم افزارى، ســعى در دور زدن این قانون داشته و 
دارند! از جمله دستکارى ارقام حق التحریر در سامانه ثبت 
آنى که با صفر اعالم کردن رقم حق التحریر تنظیم ســند، 

عمًال ســقف درآمد براى این گروه از ســردفتران متخلف 
اعمال نمى شود.

با منتشر شدن این تخلفات، محمد عظیمیان، نایب رئیس 
کانون ســردفتران و دفتریاران روز 19 مهر گفت: مشاهده 
شــده که بعضى از همکاران که تعداد آنها زیاد نیســت به 
لحاظ جلوگیرى از پر شدن سقف مبادرت به ویرایش ارقام 
حق التحریر کردند که مورد انتقاد ماست و بدون شک تخلف 

محسوب مى شود.
با این حال و در یک پرس وجوى میدانى از چند سردفتر ثبت 
اسناد رسمى، مشخص شد که دستکارى در مبالغ حق التحریر 

براى اسناد به ویژه اسناد خودرو همچنان امکانپذیر است.

کشف معدن طال با ذخیره
 8 ُتن  در سیستان

سردفتران «سقف درآمدى» را 
دور مى  زنند!

کنسرت مشترك به یاد استاد
   رکنا | همایون شــجریان و شهرام ناظرى در 
پاریس کنسرت مشــترك برگزار مى کنند. بهمن 
بابازاده (خبرنگار موسیقى) نوشت: «کنسرت استاد 
شهرام ناظرى و همایون شجریان فروردین سال 
1400 در قالــب هفته فرهنگى ایران، در ســالن 
فیالرمونیک پاریس برگزار خواهد شــد. سهراب 
پورناظرى هم آهنگسازى و سرپرستى گروه را بر 
عهده خواهد داشت.» احتمال این موضوع وجود دارد 
که این اجرا در پاسداشت مقام هنرى استاد محمدرضا 
شجریان اجرا شود و شنیده مى شود برگزارکنندگانش 

برنامه هاى گسترده اى براى آن دارند.

رکورد فارسى در اسپانیا
   ایسنا | نازیا بارانى، استاد زبان فارسى دانشگاه 
ساالمانکا در اسپانیا با اشاره به اینکه زبان فارسى 
به عنوان «زبان خارجــى دوم» جزو برنامه هاى 
درسى دانشجویان دانشکده زبان شناسى دانشگاه 
ساالمانکا در اسپانیاســت مى گوید: در این ترم در 
کالس آموزش زبان فارســى ما 41 نفر دانشجو 
ثبت نام کرده اند که این تعداد بى ســابقه اســت. 
دانشگاه ســاالمانکا با قدمتى 800 ساله، یکى از 

قدیمى ترین دانشگاه هاى اروپاست./3290

واقعاً چه فکرى مى کنند؟
   روزنامه خراســان | تبلیــغ یک کاالى 
گرانقیمت در تلویزیون با واکنش  برخى کاربران در 
فضاى مجازى روبه رو شده است. به تازگى صدا و 
سیما ماساژورى را تبلیغ مى کند که گفته مى شود 
بین 200 تا 250 میلیون تومان قیمت دارد، کاالى 
غیرضرورى که عموم مردم جامعه توانایى خریدش 
را ندارند. کاربرى در این باره نوشت: «صداوسیما 
حداقل یه نگاهى به فضاى اقتصادى این روزهاى 
جامعه هم داشته باشه، بد نیست. واقعًا اینا درباره 

زندگى ما چه فکرى مى کنن؟!»

فروش یک میلیونى سینما!
   میــزان | پــس از تعطیلــى دوبــاره تمامى 
ســالن هاى ســینما در شــهر تهران، آثار چرخه 
اکران به صــورت محدود در ســایر اســتان ها و 
شهرســتان ها به اکران خود ادامه مى دهند. نکته 
غم انگیز در قبال وضعیت فعلى ســینما اما میزان 
فروش یک روزه ســینما در آغاز هفته جارى است.  
سینما هاى سراسر کشــور به جز سینما هاى شهر 
تهران طى روز یک شــنبه هفته جارى تنها موفق 
به فروشى معادل یک میلیون تومان شده اند، رقمى 
که نشان مى دهد سینما ها در این روز میزبان صد نفر 
مخاطب در کل کشور بوده اند. تأسف آور آنجاست 
که در کل کشور در روز یک شنبه تنها 16 سینما و 

مجموعاً 22 سالن سینما فعالیت داشته اند./3291

800 پستچى مبتال به کرونا
   باشگاه خبرنگاران جوان | مدیرعامل 
شــرکت ملى پســت اظهار کرد: تا به حال پنج 
نفر از کارکنان شــرکت پســت بر اثر بیمارى 
کرونا جان خود را از دســت داده اند. رمضانعلى 
سبحانى فر افزود: حدود 60 نفر از کارکنان نیز بر 
اثر بیمارى کرونا در بیمارستان بسترى شده اند 
و بیش از 800 نفر از کارکنان دوران قرنطینه را 

گذرانده اند.

قطع 333 هزار سیمکارت 
   باشــگاه خبرنگاران جــوان | سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویى از قطع 333 
هزار خط تلفن همراه بــه دلیل مزاحمت پیامکى 
خبر داد. براســاس این گزارش، خطوط شخصى 
قطع شده سیمکارت هاى مزاحمت هاى پیامکى تا 
25 مهرماه نزدیک به 333 هزار و 354 سیمکارت 
است که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویى به دلیل تخلف مزاحمت پیامکى مسدود 

شده است.

جدیدترین گزینه 
ریاست جمهورى

   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | هــر چه به 
انتخابات ریاست جمهورى 1400 نزدیک تر مى شویم 
اسامى بیشترى براى نامزدى در این انتخابات اعالم 
مى شــود. در یکى از جدیدترین پیــش بینى ها، على 
اکبر والیتى در لیست نفرات احتمالى جریان اصولگرا 
قرار گرفته اســت. والیتى تنها در انتخابات سال 92 
حضور مستقیم داشت و حاضر به ائتالف با هیچ کدام 
از نامزد هاى دیگر نشــد و با حمایت شــدن از طرف 
بخشى از جریان اصولگرا، در انتخابات حضور پیدا کرد 
که با کســب دو میلیون و 268 هزار و 753 رأى از این 

انتخابات دست خالى خارج شد./3286

قطعاً نمى آیم
   تسنیم | محسن هاشــمى، رئیس شوراى شهر 
تهران درباره انتخابات آتى شوراى شهر و در پاسخ اینکه 
آیا به عنوان کاندیدا و نامزد در انتخابات آتى شوراى شهر 
در سال 1400 شرکت خواهید کرد یا خیر گفت: تصمیمى 
براى حضور در انتخابات آتى شورا ها ندارم و این تصمیم 

قطعى است.

هک شدن سایت ثبت احوال 
   رکنا | سایت اداره کل ثبت احوال استان بوشهر 
هک شد. پژمان بختیارى، مدیر روابط عمومى اداره 
کل ثبت احوال استان بوشهر گفت: درگاه اینترنتى 
ثبت احوال این استان شامگاه شــنبه براى دقایقى 
مورد هک قرار گرفــت. در این اقــدام، هکر هیچ 
دسترسى به محتواى سایت نداشته است و فقط روى 
آدرس ســایت تصویر کودك دیرى را که در هفته 
گذشته خودکشى کرد به همراه نوشتارى بارگذارى 

کرده بود. 

انسولین هست اما نه خارجى
   ایسنا | رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت ایران، با 
تأکید بر اینکه انسولین تولید داخل در کشور موجود است،  
گفت: با وجود تحریم ها مشــکل اصلى در حال حاضر 
تأمین انسولین هاى آنالوگ و خارجى است که این هم 
مسئله جدیدى نیست؛ تقریبًا بیش از یکسال است که 
به این کمبود اشــاره شــده و مهمترین عامل بروز آن، 
تحریم هاست در حالى که انسولین هاى تولید داخل کشور 
همان انسولینى است که اکنون در کشورهاى اروپایى و 

آمریکا هم استفاده مى شود./3287 

مجلس خواب بود؟
   نامــه نیوز | احمــد کریمــى اصفهانى، فعال 
اصولگرا مى گوید: وقتى مجلــس یازدهم آغاز به کار 
کرد، دالر 17هزار تومان بود و االن نزدیک به 32 هزار 
تومان است. در این پنج ماه مردم شب خواب نداشتند 
چون هر روز شــاهد باال رفتن قیمت ها بودند. انتظار 
مى رفت نمایندگان در این مدت نشــان مى دادند که 
واقعًا از جنس مردم هســتند و غم مردم را مى خورند 
اما گویا مجلس تا امروز خواب بــوده و یک دفعه بلند 
شده و دیده قیمت دالر به 32هزار تومان رسیده است. 
نمایندگان مــى دیدند که قیمت دالر هــر روز گران 

مى شود چرا گذاشتند کار به اینجا برسد./3288

پول ایران 
در چین بلوکه نیست

   انتخاب | ســخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به 
ســئوالى درباره اموال ایران در چین خاطرنشان کرد: 
پولى در چین بلوکه نیســت. ســعید خطیب زاده در 
نشست خبرى خود افزود: با چین رابطه منطقى داریم 
و مشکالت خودمان را داریم و با روسیه و کشورهاى 
دوست همسایه هم مشکالتى داریم. او گفت: منابعى 
در چین وجود دارد که اتفاقاً براى تأمین نیازهاى اساسى 
و چرخش چرخه اقتصادى کشور استفاده مى شود. این 
جدا از پول هاى ماســت که در ژاپن و عراق و جاهاى 

دیگر بلوکه شده اند./3289

خبرخوان

با توجه به مطرح شدن گمانه هایى مبنى بر افزایش سقف 
کارت به کارت از شش به ده میلیون تومان، بانک مرکزى 
اعالم کرده که سقف کارت به کارت از طریق خودپردازها 
و پرداخت سازها همچنان شش و سه میلیون تومان است.

یکــى از اقدامــات بانک مرکــزى بــراى جلوگیرى از 
شکل گیرى تجمع در بانک ها افزایش سقف کارت به کارت 
بود که بدین منظور، با تشدید شیوع ویروس کرونا سقف 
کارت به کارت از طریق درگاه هاى اینترنتى، خودپردازها و 
کیوسک به شش میلیون تومان و سقف پرداخت به وسیله 
اپلیکیشن هاى پرداخت به سه میلیون تومان افزایش یافت. 
این در حالى است که پیش از این سقف انتقال وجه در درگاه 
هاى ذکر شده به ترتیب سه و یک میلیون تومان بوده است.

آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، محدودیت هایى است 
که براى انتقال وجه کارت به کارت از طریق اپلیکیشن هاى 
پرداخت بانکى در جهت امنیت حساب هاى بانکى اعمال 
مى شود. برخى از بانک ها امکان انتقال سقف مجاز وجه 
(سه میلیون تومان) از طریق گوشى همراه و اپلیکیشن هاى 

پرداخت بانکــى را طى یک مرحله در شــبانه روز فراهم 
مى کنند اما بانک هاى دیگر، این امکان را طى سه مرحله 

در یک شبانه روز براى متقاضیان ایجاد مى کنند.
بنابراین، مردم همچنان مى توانند روزانه سه میلیون تومان 
از طریق موبایل و اپلیکیشن هاى پرداخت بانکى جابه جا 
کنند اما در مورد برخى بانک ها این ســه میلیون تومان از 
طریق ســه مرحله انتقال وجه یک میلیونى در شبانه روز 

انجام مى شود.

باالخره سقف انتقال وجه کارت به کارت چقدر است؟
قیمت نوشابه از اســفندماه پارســال تا امروز پنج بار و 
هربار بین 20 تا 25 درصد افزایش یافته اســت. با اینکه 
از ابتداى امســال گرانى انواع کاالهاى اساسى میزان 
مصرف بســیارى از اقالم کاالیى از جمله نوشــابه را 
کاهش داده، افزایش قیمت این کاال در بازار ادامه دارد و 
بر اساس شنیده ها از چهارشنبه همین هفته انواع نوشابه 
با قیمت هاى جدید در سوپرمارکت ها عرضه مى شود. این 
افزایش قیمت تنها به انواع نوشابه خانواده منحصر نیست 

و تمام محصوالت نوشابه از ابتداى آبان گران مى شوند. 
از سوى دیگر به گفته ســوپرمارکت داران تقاضا براى 
خرید نوشابه از ابتداى امسال دستکم 30درصد کاهش 
داشته و با اینکه در تابستان تا حدودى میزان تقاضا باال 
رفت اما در مجموع شاهد افت محسوسى در خرید نوشابه 
هســتیم که دلیل آن را مى توان در کاهش قدرت خرید 
خانوارها و حذف اقالم غیرضرورى از فهرست خریدها 

جستجو کرد./3293

نوشابه براى ششمین بار در 7 ماه گران مى شود!

دکتر نوذر نخعى، متخصص پزشکى و اجتماعى دانشگاه 
علوم پزشــکى کرمان درباره احتمال ابتالى مجدد به 
کرونا و همچنین نشانه هاى این بیمارى اظهارات جالب 

توجهى انجام داده که بخش هایى از آن را مى خوانید.
   کرونا رحم ندارد و عالیم خیلى عجیب و غریبى دارد. 
تب، لرز، گلودرد، لرز بدون تب، آبریزش بینى، ســرفه، 
اسهال، اســتفراغ، تهوع و خستگى مفرط عالیم شایع 
کرونا هستند. موردى بوده که فقط با قرمز شدن چشم 
و درد چشــم مواجه و بعد مشخص شده کرونا گرفته و 
فردى 24 ساعت سکسکه داشته و مشخص شده مبتال 
به کرونا بوده یا فردى که در هفته دوم بیمارى دچار فلج 

پا شده است.
   بنده یک مورد را سراغ دارم که تاکنون سه بار به کرونا 
مبتال شده و افراد زیادى دو بار مبتال شده اند به ویژه در 
کادر پزشک و پرستار که با بیماران مواجه هستند. اصًال 

نمى شود پیش بینى کرد بیمارى در مرتبه دوم قوى یا 
ضعیف است زیرا یک بیمار مبتال در مرتبه دوم داشتیم 

که جان خود را از دست داد.
   در کشــورهایى که زمستان را پشــت سر گذاشتند 
موارد ابتال به آنفلوآنزا به شــدت کاهش یافته زیرا به 
دلیل رعایت موارد بهداشتى در شیوع کرونا این اتفاق 

رخ داده است.
   کرونا یک و نیم برابر بیش از آنفلوآنزا مسرى و پنج تا 
ده برابر کشنده تر است. پس زمانى که کرونا کشنده تر و 
واکسنى ندارد و موارد بهداشتى را رعایت کنیم آنفلوآنزا 

حساب کار دستش مى آید.
   اگر فردى داراى سن بیش از 70 سال باشد و مبتال 
به کرونا بشود نســبت به فرد هفت ســاله 680 برابر 
احتمال بسترى وى بیشتر است لذا یکى از کارهاى مهم 

پیشگیرى است./3294

گزارشى از ابتالى سه باره افراد به کرونا

سخنگوى صنعت برق کشور در خصوص رایگان شدن 
برق برخى از مشترکان از اول آبان توضیحاتى را ارائه کرد. 
مصطفى رجبى مشهدى در خصوص اجرایى شدن طرح 
برق امید گفت: در واقع هدف اصلى ما در طرح برق امید 
شناسایى مشترکان کم مصرف است که این مشترکان 
شامل تخفیف هایى مى شوند. او ادامه داد: بر این اساس 
در فاز نخست اجراى طرح امید براى آنکه مردم نخواهند 
خیلى هزینه کنند تا وسایل برقى خود را تغییر دهند، تنها 
کافى است که روش درست استفاده از وسایل را بدانند و 
تا حد امکان از وسایل غیرضرورى استفاده نکنند، پیش 
بینى ما این است که با استفاده صحیح از وسایل برقى تا 

10 درصد کاهش مصرف برق را داشته باشیم.
سخنگوى صنعت برق کشــور اضافه کرد: در طرح امید 
به مشترکان شــش ماه فرصت داده مى شــود که خود 
را در گروه مشــترکان خوش مصرف قــرار دهند و اگر 
توانستند در مدت نیم ســال میزان مصرف برق خود را 
اصالح کنند، مشــمول تخفیف 10 درصدى قیمت برق 
خواهند شد. رجبى مشــهدى گفت: در حال حاضر حدود 
15 درصد مشترکان ما، مشــترکان پرمصرف هستند و 
اگر این مشــترکان خود را جزو خوش مصرف ها نکنند، 
در گروه مشموالن افزایش 10 درصدى تعرفه برق قرار 

خواهند گرفت.
به گفته سخنگوى صنعت برق کشور از پنج شنبه 1 آبان 

امسال برق مشــترکان کم مصرف رایگان خواهد شد به 
طورى که قبض برق این دسته از مشترکان صفر خواهد 
بود و تا زمانى که این مشــترکان مصرفشان را زیر 100 

کیلو وات ســاعت در ماه نگه دارند، الزم نیست پولى را 
بابت برق بها بپردازند.

او تصریح کرد: به مشــترکانى که پایین تر از 100 کیلو 

وات ساعت در ماه برق مصرف مى کنند کم مصرف گفته 
مى شــود، به عبارت دیگر 8/2 میلیون مشترك خانگى، 

ماهیانه زیر 100 کیلو وات ساعت برق مصرف مى کنند.

برق کدام مشترکان از اول آبان رایگان مى شود؟

بیمارســتان بین المللى منصوره در شمال مصر عصر روز 
جمعه بیمارى را که از درد شدید در ناحیه شکم رنج مى برد، 
پذیرش کرد و پس از انجام آزمایش هاى الزم مشخص شد 

که اجسام خارجى در معده این بیمار وجود دارد.
تیم پزشکى در حین جراحى با مشاهده یک تلفن همراه، 
فندك سیگار و مقدارى ســکه در داخل شکم این بیمار 
غافلگیر شدند. با مشاهده این اجسام، پزشکان بالفاصله 

تصمیم به انجام جراحى فورى گرفتند.
دکتر «احمد حشــیش»، رئیس بیمارســتان بین المللى 
منصوره گفت: بیمار مردى 30 ساله است و اجسام عجیب 
و غریبى که از شکم او اســتخراج شده مى توانست باعث 
مسمومیت و مرگ او شود. رئیس بیمارستان بین المللى 
منصوره افزود: جســم دیگرى از معده فرد مذکور خارج 

شده است، اما به دلیل تغییر ظاهر آن در شکم بیمار قابل 
تشخیص نیست.

یک تیم پزشکى در مصر در پایان ماه سپتامبر گذشته هم 
موفق به خارج کردن تلفن همراه از معده شهروندى شد که 

هفت ماه پیش آن را فرو برده بود.
آزمایش هاى انجام شده نشــان داد که این جسم خارجى 
یک تلفن همراه اســت. بیمار خود اعتــراف کرد که این 
موبایل را هنگام شوخى با همکارانش قورت داده و چون 
فکر مى کرد به محض استفراغ در هر زمانى که بخواهد 
مى تواند تلفن را از معده اش خارج کند، خانواده خود را از این 

حادثه مطلع نکرده بود.
تیم پزشکى با انجام عمل جراحى فورى و دو ساعته بر روى 

بیمار توانستند تلفن را از معده او خارج کنند.

حیرت پزشکان از علت عجیب معده درد یک بیمار

این تصویرى تکان دهنده از ســه دوســت، سه پرستار 
بیمارســتان امام خمینى(ره) تهران است که یکى پس از 
دیگرى بر اثر کرونا فوت کردنــد. نرجس خانعلى زاده در 
اورژانس بیمارستان امام خمینى(ره) تهران دوران آموزشى 
خود را مى گذراند و سپس به بیمارستان هاى گیالن منتقل 
شد و اسفند ماه بر اثر کرونا جان خود را از دست داد. دومین 
دوست به نام فرشته نیز یکى دیگر از پرستاران بود که او 
هم بر اثر کرونا شهید شد. محبوبه خداوردى پرستار فداکار 
اورژانس بیمارستان امام خمینى(ره) نیز 26 مهر 99 بر اثر 

کرونا جان باخت و به دوستان خود پیوست. 

یک تصویر تکان دهنده

به تازگى در قزاقستان فیلمى با نام «تومیریس» تولید شده 
که سرمایه هنگفت تولید آن (نزدیک به ده میلیون دالر) 
توســط «آلیا نظربایف»، دختر «نورالسلطان نظربایف» 

(رئیس جمهور پیشین قزاقستان) تأمین شده است!
این فیلم با تحریف آشکار تاریخ نه تنها ایرانیان را وحشى 
نشان داده بلکه کورش را هم فردى خونریز نمایش مى دهد 
و درعین حال زبان فارسى تکلم شده در فیلم نیز پر از غلط 
و مملو از عبارات عربى است که اصًال قبل از حمله اعراب، 
جایى در واژگان نداشــتند. این فیلم ضدایرانى را «آکان 
ساتایف» ساخته که برنده سیمرغ بلورین بهترین دستاورد 
هنرى از جشنواره سى و یکم فجر هم بوده براى فیلمى با 

نام «جنگجویان جلگه»!
خسرو معتضد، مورخ باسابقه و فیلم بین ژانر تاریخى با اشاره 
به تولید این فیلم ضدایرانى به «فرهیختگان» گفت: باید 
خدا را شکر کنیم که تا امروز سعدى را عرب جا نزدند. االن 
دولت هاى کوچک و ضعیف منطقــه دارند علیه ما تبلیغ 
مى کنند اما دولت ما وســواس و حساسیتى در این زمینه 

خرج نمى کند. 
معتضد با نقد کم کارى داخلى در تولید فیلم تاریخى گفت: 
کارگردانان و تهیه کنندگان ما االن دنبال «تگزاس 1» و 
«تگزاس 2» و... هستند. خوشحالم که عراق، کارگردان 
و سینماى آنچنانى نداشــت و عمر «صدام» هم به این 
روزها نرســید وگرنه مى دیدید آنها علیه ما چه چیزها که 

نمى ساختند.
وى گفت: این گناه ماست که درباره اساطیرمان نمى سازیم 
نه اینکه بیاییم و از قزاقستان تعجب کنیم که چرا علیه ما 
فیلم ساخت. ببینید همین آذربایجان چقدر علیه ما تبلیغ 
مى کند. ما تبلیغاتمان ضعیف است. فردا هم اصًال متعجب 
نشوید که امارات فیلمى علیه ما بسازد چون آنجا هم براى 
سال هایى در اختیار دولت ایران بود و هیچ بعید نیست که 

آنها هم فیلمى علیه ایران بسازند./3292

بعید نیست امارات هم علیه ما فیلم بسازد!
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کشف 30 ُتن مواد مخدر 
در اصفهان در 6 ماه

معاون هماهنگ کننـده فرماندهى انتظامى اسـتان 
اصفهان گفت: کشف بیش از 30 ُتن انواع مواد افیونى، 
توقیـف 1400 میلیـارد ریـال کاالى قاچـاق، انهدام 
29 باند سـرقت و اسـترداد 383 میلیارد ریـال اموال 
مسروقه به مالباختگان از جمله اقدامات شاخص این 
فرماندهى در نیمه نخست امسال بوده است. محسن 
عقیلى در مراسـم صبحگاه عمومى ویژه هفته ناجا از 
ارائه تسهیالت ویژه براى ترخیص خودروهاى توقیفى 
خبر داد و افزود: همچنین در طـول این هفته تمامى 
دفاتر پلیس+10 به صورت مضاعف از ساعت 14 الى 

16 به شهروندان خدمت رسانى مى کنند.

امروز در کاشان 
عزاى عمومى است

فرماندار ویژه کاشان با پیشـنهاد نماینده ولى فقیه در 
شهرستان و اسـتاندار اصفهان به مناسـبت شهادت 
دکتر محمدزارع جوشقانى، روز سـه شنبه (امروز) در 
این شهرستان عزاى عمومى اعالم کرد. محمد زارع 
جوشقانى فلوشـیپ قرنیه و خارج چشمى، بیش از دو 
دهه پیش ریاست دانشگاه علوم پزشکى و بیمارستان 
شهید بهشتى کاشان را بر عهده داشت و از بهمن  سال 
گذشته به ریاست بیمارستان لبافى نژاد تهران منصوب 
شده بود که بر اثر ابتال به کرونا دار فانى را وداع گفت. 
پیش تر دکتر مجید فرهاد، پزشک کاشانى نیز پس از 
یک دوره بیمارى بر اثر ابتال به کرونا به جمع شهداى 

خدمت و مدافع سالمت پیوسته بود.

ادامه محدودیت ها در پارك ها
مدیر بهینه سـازى تعمیـرات و نگهدارى تأسیسـات 
شـهرى شـهردارى اصفهان گفت: در حال حاضر با 
توجه به تصمیم سـتاد مدیریت بحران بیمارى کرونا 
شهردارى اصفهان روشـنایى پارك ها تنها به میزان 
40 درصد برقرار اسـت. سـید مهدى حسـینى اظهار 
کرد: آبنماهاى شهر در ساعات بعد از ظهر به جز برخى 

میادین و چهارراه هاى خاص خاموش است.
 

پیش بینى برداشت
 4000 ُتن گردو 

مسئول امور باغبانى جهاد کشاورزى خوانسار از پیش 
بینى برداشت 4000 ُتن گردو در استان اصفهان خبر 
داد. شاه کرم با اشاره به اینکه شهرستان خوانسار یکى 
از قطب هاى اصلى برداشت گردو در استان اصفهان 
است، گفت: از 2150 هکتار باغ هاى شهرستان، 700 
هکتار زیر کشت گردو است که حدود 500 هکتار آن 
باغ هاى بارور است و پیش بینى مى شود از هر هکتار 

حدود 3 ُتن گردو برداشت شود.

برداشت ذرت علوفه اى 
به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان، در تابستان سال جارى در 4 هکتار از اراضى 
جنب زندان گلپایگان ذرت علوفه اى کشـت و زمینه 
اشـتغال چهار نفر مددجو را فراهم نمود. شـایان ذکر 
اسـت آبیارى کشـت مذکور بـه صورت تحت فشـار 
انجام و بالغ بر 295 ُتن ذرت علوفه اى برداشت شد.  

1700 زوج، متقاضى 
فرزند خواندگى

معاون اجتماعى بهزیسـتى اسـتان اصفهـان گفت: 
زوج هایى که فاقـد فرزند هسـتند در اولویت اعطاى 
فرزند هستند. مجتبى ناجى گفت: سال گذشته حدود 
صد کودك در قالـب فرزندخواندگى دائم یا موقت به 
خانواده ها واگذار شد و در شش ماه ابتداى سال جارى 
از مجمـوع 3800 زوج که متقاضـى فرزند خواندگى 
بودند، حدود 1700 زوج شامل شرایط دریافت فرزند 
خواندگى بودند که همگى در نوبـت دریافت کودك 
هسـتند. ناجى افـزود: 480 کودك صفر تا 18 سـال 
در خانه هـاى کودك و نوجوان بهزیسـتى در اسـتان 

اصفهان ساکن هستند.

خبر

معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان با بیان اینکه مردم اصفهان پس از 
اهالى پایتخت بیشترین خرید اینترنتى را به خود اختصاص 
داده اند، گفت: خرید اینترنتــى ضابطه هاى خاص دارد و 
اتحادیه کسب و کار هاى مجازى بر عملکرد سایت هاى 

فروشگاهى اینترنتى نظارت مى کند.
اسماعیل نادرى با بیان اینکه شهروندان در صورت هرگونه 
شکایتى مى توانند با سامانه 124 تماس بگیرند یا به اتحادیه 
کسب و کار هاى مجازى مراجعه کنند، افزود: قیمت کاال ها 
باید در سایت فروش درج شــود و این حق براى مصرف 
کنندگان در نظر گرفته شده که مى توانند تا هفت روز کاال را 

مرجوع کنند. رئیس مرکز مبارزه با جرایم سایبرى پلیس فتا 
استان هم تأکید کرد: خرید اینترنتى تعریف خاص دارد و باید 
توجه داشت بیشترین قربانیان کالهبردارى در شبکه هاى 
اجتماعى به صفحه هاى اینستاگرامى و کانال هاى تلگرامى 
اعتماد کردند در حالى که شکایت از سایت هاى فروشگاه 

اینترنتى بسیار اندك است.
سرهنگ على شــکراللهى افزود: شهروندان باید در زمان 
خرید توجه داشته باشند که سایت هاى اینترنتى باید نماد 
الکترونیکى اعتماد (اینماد) و درگاه خرید اینترنتى داشته 
باشند و همچنین با مراجعه به سایت اینماد مى توانند لیست 

فروشگاه هاى تعلیق شده را مشاهده کنند./3298

اســتاندار اصفهان در بازدید از شهرك ها و نواحى صنعتى 
شهرستان نجف آباد با تقدیر از وجود عزم جدى در واحدهاى 
تولیدى و صنعتى استان در تحقق تولید، بر ضرورت برداشته 
شدن مشکالت از مسیر واحدهاى تولیدى استان تأکید کرد.
عباس رضایى در این بازدید تصریح کرد: متأسفانه عدم باور 
در ارگان ها و صنایع مشکالتى را به وجود آورده است ولى 
در واحدهاى صنعتى نجف آباد خوشبختانه عزم جدى براى 

ایجاد جهش تولید وجود دارد.
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
نیز در حاشیه بازدید استاندار اصفهان از شهرك ها و نواحى 
صنعتى شهرستان نجف آباد، بر ضرورت ایجاد عزم ویژه در 

استان براى برداشته شدن مشــکالت  از مسیر واحدهاى 
تولیدى به منظور تحقق جهش تولید تأکید کرد.

محمد جواد بگــى تحریم هاى شــدید و ظالمانه غرب و 
همچنین جنگ اقتصادى تحمیل شــده بر اقتصاد کشور 
را به همراه مشکالت ناشى از شــیوع پاندمى کرونا سبب 
ایجاد مشکالت گسترده براى بخش هاى تولیدى و صنعتى 
دانست و تصریح کرد: بدون تردید با توجه به مشکالت و 
چالش هاى موجود، همه دستگاه هاى اجرایى استان و کشور 
باید به منظور حفظ و توسعه اشتغال موجود و کمک به تحقق 
جهش تولید به صورت عملى و ویژه از واحدهاى تولیدى و 

صنعتى حمایت کنند .

عزم جدى در واحدهاى 
صنعتى براى تحقق تولید

اصفهان، دومین مشترى 
خرید اینترنتى در کشور

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: یک شنبه 
شب مصرف گاز طبیعى استان به 65 میلیون مترمکعب 
رسید، در حالى که در اوج ســرماى زمستان سال گذشته 

مصرف گاز اصفهان به 74 میلیون مترمکعب رسیده بود.
مصطفى علوى در گفتگو با «ایســنا» با اشاره به افزایش 
مصرف گاز در استان با توجه به سرد شدن هوا، اظهار کرد: 
با شروع فصل سرما، به تبع استفاده از وسایل سرمایشى در 
منازل، مراکز صنعتى و تجارى افزایش مى یابد و امسال نیز 
با توجه به سرماى هوا مصرف گاز طبیعى به شدت افزایش 
یافته است. وى با بیان اینکه مصرف گاز استان اصفهان 
در 24 ساعت منتهى به روز دوشنبه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بیش از 10 درصد افزایش یافته است، افزود: 
یک شنبه شــب مصرف گاز طبیعى استان به 65 میلیون 

مترمکعب رسید که مصرف بسیار سنگینى است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: سال گذشته و 
در اوج سرماى هوا حداکثر مصرف گاز استان به 74 میلیون 
مترمکعب رسید، اما با توجه به اینکه هنوز با سرماى شدید 
فاصله داریم بنابراین مصرف بهینه گاز طبیعى ضرورت 

دارد.
علوى با بیان اینکه استان اصفهان به شدت توسعه یافته 

و حجم مصرف گاز افزایش یافته است، گفت: تمام 110 
شهر اســتان اصفهان از گازطبیعى بهره مند هستند و با 
توجه به اینکه استان در مسیر خطوط گاز است؛ با این حال،  
اجازه هر میزان مصرف به اســتان داده نمى شود، چراکه 
این خطوط گاز سراسرى اســت و تمام کشور باید از گاز 
بهره مند شوند و طبیعى است که وقتى در نقاط دورافتاده 

افت فشار گاز داریم، باید مصرف گاز را کمتر کنیم.
وى با بیان اینکه افزایش مصــرف گاز در بخش خانگى 
موجب فشــار بى حد به صنایع و یا حتى تغییر سوخت در 
برخى مواقع مى شود، تصریح کرد: به طور قطع تغییر به 
سمت استفاده از سوخت دوم گرفتارى هاى خاص خود را 
دارد، از سوى دیگر سوخت هاى فسیلى غیر گاز، آلودگى 
باالیى دارند و با توجه به اینکه روزهاى پاك کالنشــهر 
اصفهان کم است، استفاده از سوخت غیر گاز براى صنایع 

اثرات منفى بر این شهر خواهد گذاشت.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با اشاره به تعدد 
نیروگاه هاى مختلف در سطح اســتان، گفت: به عنوان 
مثال نیروگاه شــهید منتظرى اصفهان مصرف سنگین 
گاز دارد که نباید در فصل سرد نســبت به تغییر سوخت 

آنها اقدام شود.

وى به منطقه شرق اســتان اصفهان و استفاده مردم آن 
منطقه از گاز CNG اشــاره کرد و گفــت: در این مناطق 
ناچاریم با فشــرده کردن گاز و حمــل آن در حدود 200 
کیلومتر، گاز طبیعى را به حدود هفت نقطه شــرق استان 
منتقل کنیم. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تأکید 
کرد: این گاز به ســختى فشــرده و به این مناطق حمل 
مى شود، بنابراین از اهالى شرق استان تقاضا داریم تا در 
مصرف گاز دقت بیشترى داشته باشند، چراکه اگر مصرف 
بهینه در این مناطق نداشته باشــیم احتمال قطع جریان 

گاز وجود دارد.
به گفته علوى، 35 درصد مصارف گاز در استان اصفهان در 
بخش صنعت، 35 در بخش نیروگاهى، 20 درصد در بخش 
خانگى، حدود 5 درصد در بخش  CNG و بقیه در بخش 
تجارى مصرف مى شود و طبیعى است که میزان مصرف 

بخش خانگى در زمستان افزایش مى یابد.
وى تصریح کرد: با سردتر شــدن هوا مصرف گاز بخش 
خانگى افزایش مى یابد و با توجه به تداوم مصرف صنایع، 
اگر مصرف بهینه گاز نداشــتیم با توجه به اینکه اولویت 
با بخش خانگى اســت، احتمال قطــع گاز برخى صنایع 

پرمصرف وجود دارد.

در حالى که هنوز در ماه اول پاییزیم و هوا آنچنان سرد نشده؛

اصفهانى ها در مصرف گاز 
رکورد زدند!

 خبر اســتعفاى مدیرکل بهزیستى اســتان اصفهان 
و انتصاب مدیرکل جدید از ســوى رئیس ســازمان 
بهزیستى کشور دیروز در رسانه هاى مختلف منتشر 

شد.
در این خبر که به نقل از ســایت ســازمان بهزیستى 
کشور منتشر شده آمده است: دکتر قبادى دانا، معاون 
وزیر و رئیس سازمان بهزیستى کشور، ضمن پذیرش 
استعفاى خانم دکتر مرضیه فرشاد و تقدیر از خدمات 
ایشــان در دوران تصدى مدیرکلى بهزیستى استان 
اصفهان، طى حکمى دکتر ولى ا... نصر اصفهانى را به 
عنوان سرپرست اداره کل بهزیستى استان اصفهان 

منصوب کرد.
انتشار خبر استعفاى مدیرکل بهزیستى استان اصفهان 
درحالى اســت که مدیرکل ســابق بهزیستى استان 
اصفهان در گفتگو با «ایسنا» اظهار کرد: من درخواست 
بازنشستگى دادم و با این درخواست موافقت شد، اما 
اســتعفا نکردم و با تماس با روابط عمومى سازمان 

بهزیستى کشور این موضوع اصالح خواهد شد.
وى درخصوص اســتعفاى برخى مدیران و کارکنان 

سازمان بهزیستى به دلیل ابالغ بخشنامه اى درباره 
تعارض منافع مدیران بهزیستى که همزمان با پست 
مدیریتى خود یکى از مراکــز را به صورت خصوصى 
و دولتى اداره مى کردند، گفت: من مشــمول تعارض 
منافع نبودم و اســتعفا هم نکردم، بلکه درخواســت 
بازنشستگى کردم چون آنها شش ماه قبل باید استعفا 

مى کردند.
فرشاد درباره علت درخواست بازنشستگى خود گفت: 
برخى مواقع انسان فکر مى کند بهتر است مانده انرژى 
خود را نگه دارد و صرف خانواده اش کند، سیســتم 
هم به نیروى جوان ترى نیاز داشــت که کار کند، در 
مجموع شــرایطى وجود دارد که برخى مواقع نیاز به 

تغییر احساس مى شود.
 گفتنى اســت مدیرکلى دفتر امور آســیب دیدگان 
اجتماعى، مدیر کلى دفتر شــبه خانواده و مدیرکلى 
بهزیستى اســتان تهران از جمله سوابق اجرایى نصر 
اصفهانى است. مرضیه فرشاد هم از 5 دى ماه 1396 
به عنوان مدیرکل بهزیستى استان اصفهان جایگزین 

سعید صادقى در این سمت شده بود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
27 هزار فقره خودروى شیشــه دودى و نزدیک به 
2500 فقره انواع وســیله نقلیه پــالك مخدوش از 

ابتداى سال جارى تاکنون اعمال قانون شده اند.
ســرهنگ محمدرضا محمدى با تأکیــد بر اینکه 
هرگونه تغییر در ارکان اصلى خودرو مانند شاســى، 
موتور و اتاق بدون کسب مجوز از مراکز معتبر ممنوع 
است، ادامه داد: از ابتداى سال تاکنون 6500 خودرو 
که وضعیت ارکان آنها تغییــر یافته بود به پارکینگ 
منتقل شده و تعداد ده هزار و 250 وسیله نقلیه داراى 

چراغ هاى زنون و الوان اعمال قانون شده اند.
سرهنگ محمدى همچنین به برخورد جدى پلیس 
راهور با دور دور کــردن در اصفهان اشــاره کرد و 

گفت: از ابتداى امســال با 11 هزار و 378 خودرو و 
موتورســیکلت به دلیل دور دور برخورد قانونى شد 
و حدود 3800 موتورســیکلت و خودرو توقیف شده

 است./3297

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در جلسه با 
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان درخصوص 
وضعیت فرونشست زمین و تأمین آب دشت برخوار 

هشدار داد.
حسینعلى حاجى دلیگانى در این جلسه اظهار کرد: 
به نظر مى رسد که باید همزمان دو محور کارى در 
سطح ملى و استانى دنبال شود، ما از وزارت نیرو پیگیر 
هستیم که چه مطالعه و اقدامى براى این وضعیتى 
که در دشت بزرگ برخوار و شاهین شهر پیش آمده 

است، انجام داده اند.
حاجى دلیگانى تصریح کرد: از زمین شناسى به من 
اعالم کردند که هفته آینده در سازمانشان در تهران 
فقط وضعیت دشت برخوار را تشــریح کنم و بسیار 
نگران بودند و مى گفتند که این فرونشست از بمب 
اتم هم براى منطقه بدتر است؛ اگر این فرونشست 

رخ دهد دیگر برگشت پذیر نیست.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اســالمى افزود: تا به حال تصور مى کردیم 
دشت مهیار، دشت خطرناك ترى اســت اما امروز 
متوجه شدیم که دشت برخوار خطرناك تر از دشت 
مهیار اســت، زیرا در دشــت مهیار جمعیت زیادى 
ساکن نیست اما نرخ رشد شاهین شهر 5/6    درصد 

در سال است.

کارشــناس مســئول برنامه پیشــگیرى و کنترل 
بیمارى هاى قلبى عروقى و دیابت معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان شیوع فشار خون باال 
در بزرگساالن در استان اصفهان را 25 درصد اعالم 
کرد و گفت: از هر چهار فرد باالى 18 سال یک نفر به 

فشار خون باال مبتالست.
رامش حسین خانى با اشاره به تأثیر تغذیه نامناسب در 
ابتال به فشار خون و بیمارى هاى قلبى، گفت: مصرف 
نمک در اصفهان زیاد است. هر فرد در روز باید 5 تا 6 
گرم نمک مصرف کند، درحالى که مصرف نمک در 
اصفهان روزى 13 گرم است. این میزان مصرف فقط 
به صورت نمک نیست، بلکه در غذاهاى فرآورى شده، 
لبنیات، نان، ترشــى جات، رب، انواع سس و هر ماده 
غذایى آماده اى که مى خریم وجــود دارد، به همین 

دلیل مصرف بیشتر مواد غذایى خانگى، سبزیجات و 
میوه ها توصیه مى کنیم.

این پزشک با اشاره به رشد زیاد اضافه وزن و چاقى در 
جوانان 18 تا 30 ساله در اصفهان گفت: البته اضافه 
وزن و چاقى در ســایر گروه هاى سنى هم زیاد شده، 
ولى در این گروه سنى شــیب تندترى داشته است، 
بنابراین رژیم غذایى مناسب و تحرك کافى اهمیت 

زیادى دارد.
وى افزود: آمار شیوع فشار خون باال در استان اصفهان 
در افرادى باالى 18 ســال در سال 95، بیست و پنج 
درصد و میانگین جهان 30 درصد اســت؛ البته فکر 
مى کنیم که اکنون بیشتر از آمار 25 درصد شده است؛ 
حدود 900 هزار نفــر از اصفهانى ها مبتال به بیمارى 

فشار خون هستند. /3295

مدیرکل سابق بهزیستى:

استعفا نکردم، بازنشسته شدم

27 هزار خودروى  شیشه دودى در اصفهان 
جریمه شدند

بمب اتم فرونشست زمین در برخوار

از هر 4 اصفهانى یک نفر به فشار خون باال مبتالست

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان با بیان اینکه 
وقتى بحرانى مثل کرونا اتفاق افتاده همه برنامه ها و اقدامات 
ما باید در راســتاى مقابله با این بحران باشد، افزود: حتى 
بسیارى از تشکل هاى مردمى و خیریه ها نیز باید به صورت 
خودجوش وارد میدان شوند، در حالى که متأسفانه تنها در 

اوایل شیوع کرونا شاهد برخى حرکت هاى مردمى بودیم.
على اعتصام پور اظهار کرد: در شرایط کنونى همه گیرى 
کرونا پیشــگیرى فداى درمان مى شود و میلیاردها تومان 
هزینه درمان مى کنیم، در حالى که براى پیشگیرى برنامه 
قاطع و مؤثرى نداریم. وى با اشاره به اینکه از ابتداى شیوع 
کرونا مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در دو 
بیمارستان غرضى و فاطمه الزهرا(س) نجف آباد اقدام به 
پذیرش و درمان بیماران کووید-19 کرد، خاطرنشان کرد: 
هم اکنون بیمارستان شریعتى وارد مدار خدمت رسانى به 

این بیماران شده است، همچنین در 27 پلى کلینیک خطوط 
ویژه براى بیماران کووید قرار دادیم.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان ادامه داد: اینها 
تنها گوشه اى از بارى است که کرونا به بخش درمان تأمین 
اجتماعى در استان تحمیل کرده و خدمات درمانى که باید 
به ویژه به  جامعه کارگرى ارائه مى شد، صرف درمان کرونا 
شده در حالى که شیب این بیمارى همچنان صعودى است 

و به نظر نمى رسد با این روند تغییر محسوسى داشته باشد.
وى با تصریح بر اینکه در شــرایط فعلى گریــزى از این 
نیســت که به اســتان ها اختیــارات الزم و کافى براى 
مقابله با کرونا داده شــود، یادآور شد: برخى توسعه گرایان 
معتقدند تهران مانع توسعه کشور است، شرایط استان ها 
متفاوت است و چاره اى جز واگذارى برخى تصمیمات به

استان ها نیست./3296

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان گفت: 
گروه هاى بازرسى اصناف این استان با هدف بررسى و رصد 
اجراى صحیح پروتکل هاى بهداشتى و موازین پیشگیرانه 
از بیمــارى کوویــد-19 در واحدهاى صنفى تشــکیل 

مى شود.
منصور شیشــه فروش افزود: این گروه ها در زیر مجموعه  

اتحادیه هاى صنفى اصفهان شکل مى گیرد تا از هرگونه 
تخلف و بى تفاوتى از رعایت موارد پیشگیرانه در فروشگاه ها 

و مراکز خدماتى صنفى جلوگیرى کنند.
وى با بیان اینکه احتمال سرایت ویروس در اماکن سربسته 
بیشتر است اظهار کرد: صاحبان مشاغل و فروشندگان و از 
سوى دیگر مشتریان باید موارد بهداشتى به ویژه استفاده از 

ماسک را به طور جدى رعایت کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
یکى از اماکــن پرخطر پمپ بنزین هاســت تصریح کرد: 
همانطور که پیش تر اعالم شــده در جایگاه هاى عرضه 
سوخت، ســوخت گیرى خودرو باید به  وسیله متصدیان 

انجام شود.

براى پیشگیرى از ابتال به کرونا برنامه مؤثرى نداریم

گروه هاى بازرسى اصناف در اصفهان تشکیل مى شود

رئیس سازمان آتش نشانى شاهین شــهر گفت: میزان 
همکارى مالــکان مجتمع هــاى تجارى با ســازمان 
آتش نشانى براى ایمن ســازى تاکنون، حدود 10 درصد 
بوده که در صورت اقدام نکردن به ایمن سازى از طریق 

مراجع قضایى با آن ها برخورد مى شود.
آتش پاد دوم مجتبى رســتمى با بیان اینکه سه مجتمع 
تجارى در شاهین شهر نیازمند بازنگرى در تجهیزات و 
ایمن سازى هستند، اظهار کرد: پس از حادثه پالسکو بسیج 
عمومى براى شناسایى اماکن حادثه خیز در شاهین شهر 
ایجاد شد، که پس از شناسایى و معرفى به شهردارى براى 

ارتقاى سطح ایمنى ساختمان ها به آنان اخطار داده شد.

همکارى اندك 
مالکان مجتمع هاى تجارى 

براى ایمن سازى
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سى و ســومین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان با 
برگزارى مراسم افتتاحیه در اصفهان رسماً آغاز شد.

به گــزارش «ایمنا»، عصــر روز 27 مهرمــاه جشــنواره فیلم کودك 
متفاوت ترین افتتاحیه خود را پشت سر گذاشت؛ افتتاحیه اى تأثیر گرفته 
از شیوع ویروس کرونا و بدون حضور کودکان که رکن اساسى جشنواره 

هستند. 
سى و سومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان حوالى 
ساعت 18 و 30  دقیقه روز یک شنبه در سقف فرهنگسرایى که از حدود 
500 واحد آپارتمانى در شهرك امیریه اصفهان قابل مشاهده است، رسمًا 
آغاز به کار کرد. یکى از متفاوت ترین آغازها براى پرواز پروانه هایى که دل 

کودکان یک شهر و کشور براى این لحظه پر مى کشد.
در میان چشــمان ده ها کودك که به نمایندگى از تمام کودکان ایران، از 
پنجره خانه خود افتتاحیه را به نظاره نشستند. در جایگاهى بر بلنداى یک 
ساختمان با نقشى از پروانه، افتتاحیه جشنواره اى با شعار «هر خانه یک 

سینما، هر کودك، یک داور» آغاز شد.
قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان در افتتاحیه جشنواره سى و سوم گفت: 
اصفهان به عنوان مرکز برگزارى جشنواره بین المللى فیلم کودك هرسال 
بهتر از گذشته و زیباتر از سال هاى قبل، برنامه ها را اجرا کرده است و امسال 
کسى باور نمى کرد با چنین شرایطى، این برنامه اجرایى شود؛ با این حال، با 
تدبیر و برنامه ریزى مناسب، شاهد برگزارى جشنواره بسیار خوبى خواهیم 
بود. اصفهان افتخار مى کند که با قدرت، میزبان چنین جشنواره اى است.

در این مراسم محمدرضا صفدریان، قهرمان یخ نوردى جهان پرچم سى و 
سومین جشنواره بین المللى فیلم کودکان و نوجوانان را در بین دو برج شهرك 

امیریه برافراشت، البته که وزش شدید باد اجازه تکمیل این مانور را نداد.
همچنین به پاسداشت از زحمات کادر درمان در بحران کرونا و زنده نگه 
داشتن یاد شهداى سالمت، ترانه اى از رضا صادقى همخوانى شد. ترانه اى 
از جنس احساسات خالص کودکانه که پیامى براى تمام رزمندگان ایران در 

جنگ با ویروس کرونا خوانده شد.
مراسم افتتاحیه سى و سومین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان حوالى ساعت 20 با آتش افشــانى در سى و سه پل اصفهان به 
پایان رسید. گفتنى است، این جشنواره تا دوم آبان ماه ادامه خواهد داشت 
و عالقه مندان براى تماشاى آثار مى توانند به فیلیمو، تیوا و نماوا مراجعه 
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سى و سومین جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان در شرایط کرونایى افتتاح شد و تا دوم آبان ادامه دارد

متفاوت ترین پرواز پروانه ها در اصفهان 

محمدرضا گلزار از ابتال خود به بیمارى کرونا و بســترى شدن در 
بیمارستان خبر داد. این بازیگر سینما، نوازنده، خواننده و مجرى 
که در این مدت مشــغول بازى در سریال «گیسو» به کارگردانى 

منوچهر هادى بود، چند روزى است که به کرونا مبتال شده است.
وى در گفتگویى درباره آخرین وضعیــت خود گفت: «االن یک 
هفته است که از شروع عالیم ابتالى من به کرونا گذشته است. 
از همان روز اول تقریباً همه عالیم کرونا را داشتم براى همین به 
بیمارستان مراجعه کردم و برایم دارو تجویز کردند و من در منزل 
شخصى خود بسترى و قرنطینه شدم. روز 26 مهرماه درد شدیدى 
در قفسه سینه ام احساس کردم و رفتم اسکن مجدد انجام دادم و با 
تشخیص پزشکان که متوجه شده بودند فضاى بیشترى از ریه ام 
به این بیمارى درگیر شده است، در حال حاضر در بیمارستان ادامه 
معالجه و درمانم را طى مى کنم. خداراشــاکرم که در حال حاضر 
بد نیستم و البته به این معنا نیست که االن کامًال خوبم. اما شنیدم 

مى تواند بدتر از این هم باشد. خیلى نگران کننده نیست.»
شنیده ها حاکى از آن است که تصویربردارى سریال شبکه نمایش 
خانگى «گیسو» فعًال متوقف شده 
اما هنوز اطالع رسانى رسمى از 
سوى عوامل سریال صورت 
نگرفتــه اســت. همچنین 
مشخص نیســت عوامل و 
بازیگران دیگرى از این پروژه 
به کرونا مبتال شــده اند یا 
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مهران مدیرى براى بازى در فیلم «خائن کشى» مسعود کیمیایى قرارداد امضا کرد تا بعد از امیر آقایى و سارا بهرامى سومین بازیگر فیلم تازه این کارگردان باشد.
مدیرى در طى سال هاى فعالیتش بیشتر با کارگردان هاى جوان سینما همکارى داشته و این اولین بار است که جلوى دوربین یکى از کارگردانان موج نوى سینماى ایران مى رود.

اواسط دهه 70 و با درخشش مدیرى با «ساعت خوش» نام او براى بازى در فیلم  «ضیافت» مسعود کیمیایى مطرح شد و همکارى اش با کیمیایى تقریباً قطعى شده بود که ممنوع کارى بازیگران 
«ساعت خوش» جلوى این همکارى را گرفت. سال ها بعد نام مدیرى براى فیلم هایى چون «جرم» و «متروپل» هم در رسانه ها مطرح شد اما باز هم همکارى او با کیمیایى شکل نگرفت.

«خائن کشى» سى امین فیلم مسعود کیمیایى است که به تهیه کنندگى على اوجى ساخته مى شود. کیمیایى که سال گذشته با فیلم سینمایى «خون شد» در جشنواره فیلم فجر حاضر بود، مدتى 
است پیش تولید فیلم جدیدش را آغاز کرده است.

حضور مهران مدیرى در فیلم مسعود کیمیایى
پیام ستاره سینماى ایران از روى تخت بیمارستان؛

گلزار: کرونا گرفته ام اما 
کامالً خوبم

اولین آلبوم پارسا خائف به آهنگسازى مهیار علیزاده و با نام «هفت 
الف»، هفتم آبان ماه به صورت رسمى منتشر مى شود.

پارسا خائف، خواننده نوجوانى است که در فصل اول برنامه «عصر 
جدید» استعداد خود را در خوانندگى به نمایش گذاشت و یکى از 

پنج برگزیده نهایى این مسابقه شد.
محمد عبداللهى، مدیر تولید اولین آلبوم پارسا خائف با عنوان «هفت 
الف» که هفتم آبان روانه بازار مى شود درباره این اثر هنرى گفت: 
شروع ساخت قطعات این آلبوم از اواسط سال گذشته آغاز شد. این 
اثر موسیقایى پس از حدود یکسال تالش، هم اکنون آماده  انتشار 
است. گفتنى است این آلبوم شامل هفت قطعه موسیقى با صداى 
پارسا خائف و آهنگسازى و تنظیم مهیار علیزاده است که عالوه 
بر زبان فارسى، دو قطعه  موسیقى فاخر به زمان مادرى پارسا یعنى 

آذربایجانى را نیز شامل مى شود.

اولین آلبوم پارسا خائف در 
راه است

مهران رجبى از ماجراى کرونا گرفتنش مى گوید. این بازیگر 
ســینما و تلویزیون که چندى پیش توانست کرونا را شکست 
دهد مهمان برنامه «یه روز تازه بود»، او در این برنامه نکاتى را 
درباره بیمارى اش و شدت ترسى که از کرونا دارد بیان کرد و 
گفت: آنقدر چشمم ترسیده که بسیار مراعات مى کنم. به قدرى 
ترسیده ام که دو دستى ماسکم را مى چسبم که ویروس از آن 

رد نشود!
وى گفت: اوایل من هم مثل خیلى از افراد فکر مى کردم کرونا 
گرفتم و متوجه نشدم اما خیلى رك بگویم این حرف ها نیست 

و خودمان را گول نزنیم.
وى افزود: من درگیر یک بیمارى سختى شدم که شاید ابتدا 
مثل همه تصور مى کردم یک سرماخوردگى ساده است، اما بعد 
از مراجعه به بیمارستان گفتند تو نوع خوبى از کرونا را گرفته اى 

اما اجازه خروج از بیمارستان را ندارى.
رجبى در ادامه با تأکید به رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى 
خاطرنشان کرد: جزو حال وخیم هاى کرونا بودم و لطف خدا 
شامل حالم شد که زنده ام. یک بدنساز با رژیم غذایى سخت 
در طول یک ماه 3 الى 4 کیلوگرم وزن کم مى کند اما من بابت 

ابتال به کرونا در 15 روز 10 کیلوگرم وزنم کم شد.
این بازیگر سرشــناس طنز ســینما و تلویزیون گفت: بر سر 
فیلمبردارى ســریال صبح آخرین روز زندگى درباره زندگى 
شهید شهریارى در زنجان بودم که کرونا گرفتم و بعد از بهبود 
سکانسى داشتیم که قبل از بیمارستان گرفته شده بود و ادامه را 
که خواستیم بگیریم آنقدر تغییراتم محسوس بود که کارگردان 
گفت شاید سکانس هاى قبلى را دوباره بگیریم. به مردم توصیه 

مى کنم که مراقب باشند 
زیرا کرونــا بیمارى 
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برنامه هاى «عصرجدید» و «دورهمى» در حالى اواخر مرداد ماه متوقف 
شدند که سازندگان هر دو برنامه به بینندگانشان، پخش قسمت هاى جدید 

پس از ایام سوگوارى محرم و صفر را وعده داده اند.
وعده از سرگیرى پخش «دورهمى» و «عصرجدید» پس از ایام عزادارى 
در حالى داده شــده بود که هنوز خبرى رســمى دربــاره تولید و پخش 
قسمت هاى جدید، از سوى سازندگان و همچنین شبکه هاى پخش کننده 

این برنامه ها منتشر نشده است.
آخرین قسمت از دور دوم برنامه «عصر جدید»، 29 مرداد ماه به روى آنتن 
شبکه 3 رفت و احسان علیخانى در این برنامه اعالم کرد که پس از دو ماه 
با مرحله نیمه نهایى باز خواهند گشت. علیخانى همچنین اعالم کرد که 
مسابقه اصلى و نیمه نهایى و فینال در آبان ماه پخش خواهد شد که تاکنون 
خبرى جدید در این زمینه اعالم نشده است. هرچند در روزهاى شهریور و 
مهر، برنامه «هشتگ عصر جدید» با بررسى حواشى و پشت صحنه مسابقه 

از شــبکه 3 به روى آنتن مى رفت و نتایج پنج قسمت پایانى دور دوم هم 
در قالب این برنامه اعالم شد. آخرین قسمت از برنامه «دورهمى» نیز 17 
مرداد ماه با حضور نادر فالح به روى آنتن شبکه نسیم رفت و پس از آن در 
هفته پایانى پخش، «دورهمى» قسمت هایى از برنامه  با حضور هنرمندان 

درگذشته را روى آنتن برد.
مهران مدیرى -مجرى برنامه- در توضیــح این اتفاق عنوان کرد که به 
علت کسالت، سه برنامه آخر «دورهمى» در سرى چهارم را نتوانسته اند 
ضبط کنند و تصمیم گرفته اند به یاد درگذشتگانى که در این برنامه حضور 

داشته اند، منتخبى را پخش کنند.
همچنین مدیرى اعالم کرد که قسمت هاى باقیمانده سرى چهارم بعد از 
محرم و صفر پخش خواهد شد و بعد از آن سرى پنجم «دورهمى» روى 
آنتن مى رود. او وعده داد که سرى جدید برنامه از لحاظ دکور، محتوا و اجرا 

کامًال با چیزى که تا امروز بوده، متفاوت باشد.

«دورهمى» و «عصر جدید» سر قولشان هستند؟

انتشار سکانس سانسور شده سریال «در پناه تو»، این روزها باعث ابهامات 
زیادى در فضاى اینستاگرام شده است.

چند روز پیش، حمید لبخنده کارگردان ســریال «درپنــاه تو» یکى دیگر 
از سکانس هاى سانسور شــده این ســریال را پس از 25 سال در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرد. خود سکانس، ظاهراً مشکلى به لحاظ اخالقى 

نداشت و به همین دلیل هم بسیارى از مخاطبان از سانسور آن تعجب کرده 
بودند. دلیل حذف این سکانس اما به مســئله اى مهمتر بر مى گردد و آن 
هم حذف داستان مرتبط با شخصیت «پارسا» است؛ شخصیتى که مانند 
«محمد» و «رامین» به «مریم» عالقه مند بود و تلویزیون صالح دانسته 

است این عالقه را حذف کند.
اوایل دهه 80، حمید لبخنده، کارگردان ســریال مصاحبــه اى با روزنامه 
«شــرق» انجام داد و در آن به سانســور فراوان ســریال و حذف یکى از 
قصه هاى اصلى اشاره کرد. در مصاحبه مذکور، به این مسئله اشاره شده بود 
که شخصیت «پارسا» در سریال بسیار پررنگ بود و بعد از اعمال اصالحات 

و حذف این صحنه ها به شخصیتى بى اثر تبدیل شده است.
لبخنده در آن مصاحبه توضیح داد که عالوه بر «رامین» و «محمد»، «پارسا» 
هم به «مریم افشار» عالقه مند بود، اما گویا تلویزیون با عالقه همزمان سه 
پسر به یک دختر مخالفت کرد و از آنها خواسته تا قصه «پارسا» را به طور 
کامل حذف کنند. در نســخه اى که از تلویزیون پخش شد اینطور به نظر 
مى رسد که «محمد» به خاطر عالقه «رامین» به «مریم» کنار مى کشد، اما 
اصل ماجرا از این قرار بوده که «محمد» بعد از اینکه متوجه عالقه «پارسا» 
به «مریم» مى شود پا روى عالقه اش مى گذارد، اما قبل از اینکه «پارسا» به 

«مریم» پیشنهاد دهد، پاى «رامین» به میان مى آید./3282

«مثلث عشقى»، علت سانسور 
سریال «در پناه تو»

کامبیز دیرباز به عنوان بازیگر فیلم «شکار شکارچى» به کارگردانى 
على غفارى و تهیه کنندگى ابراهیم اصغرى با نگاهى به حماسه 
برترین تک تیرانداز جنگ هاى معاصر و هشت سال دفاع مقدس 

شهید عبدالرسول زرین معرفى شد.
شهید عبدالرسول زرین جزو نیروهاى اصلى و بنیانگذاران لشکر 
امام حســین (ع) بود و در جبهه ها نقش مهمــى را ایفا مى کرد؛ 
نشانه گیرى هاى دقیق شهید زرین بیشترین آسیب ها را به دشمن 
زده است. او با رکورد بیش از 3000 شلیک موفق و با به هالکت 
رساندن نظامیان بعثى و چندین تک تیرانداز ماهر و فرمانده عراقى 
نام خود را به عنوان ماهرتریــن تک تیرانداز جهان در جنگ هاى 
معاصر ثبت کرده است. این شهید واالمقام در اسفند ماه سال 1362 
و در جزیره مجنون و عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فیلم سینمایى «شکار شکارچى» به همت انجمن سینماى انقالب 
و دفاع مقدس بنیاد فرهنگى روایت فتح با حضور بیش از 120 نفر 
از عوامل حرفه اى سینما و بعد از ســه ماه پیش تولید در شهرك 
سینماى انقالب و دفاع مقدس مراحل تولید خود را براى حضور در 
سى و نهمین جشنواره بین المللى فیلم فجر آغاز کرده است. سایر 
بازیگران این فیلم سینمایى پر بازیگر به زودى اعالم خواهند شد.

کامبیز دیرباز به 
«شکار شکارچى» پیوست

«ژان کلود ون دام»، بازیگر ســینماى اکشــن و مبارزه اى هالیوود که 
طرفداران زیادى در ایران دارد شمع تولد 60 سالگى خود را خاموش کرد.
18 اکتبر مصادف است با تولد ورزشــکارى که بعد ها به عنوان یکى از 
برترین چهره هاى ژانر اکشن و رزمى سینماى هالیوود شناخته شد. ژان 
کلود ون دام 18 اکتبر 1960 در بروکســل پایتخت بلژیک به دنیا آمد. 
وى بیشتر به واسطه استعدادش در هنر هاى رزمى و بازى در فیلم هاى 
اکشن شناخته شده است. در سن 11 سالگى ژان کلود به مرکز ملى کاراته 
در بلژیک پیوست. وى به مدت چهار ســال در این رشته فعالیت کرد و 
توانســت براى تیم کاراته بلژیک عناوینى را کسب کند. سپس فعالیت 
خود را به هنر هاى رزمى دیگر همچون کیک بوکسینگ و فول کونتاکت 
کاراته گسترش داد. با ورود وى به عرصه سینما و مشغله فراوان نتوانست 

ورزش حرفه اى را ادامه دهد ولى با بازى در فیلم هایى ماننده «شیردل» 
و «کیک بوکسور» موفق شد رقیبى سرسخت براى «جیسون اسکات 

لى» و «جو بو فت» از ستارگان فیلم هاى رزمى به سبک شرقى 
باشد. همچنین با بازى در فیلم هاى ماجرایى اکشن مانند سرباز 
جهانى و بدل توانســت خود را در حد «آرنولد شوارتزنگر» و 

«سیلوستر استالونه» (راکى) برساند.
وى در فیلم هایى به ســبک «استیون سیگال» 

ماننــد «حادثه در تــرن» و «راهى براى من 
نیســت» نیز موفقیت هاى فراوانــى را به 
دســت آورد و «فرانکى» با چهره اى آرام 

و لبخندى خونســرد خیلى زود خود را 
در میان تماشاگران سینماى هالیوود 
تثبیت کرد. در ایران هم او را بیشتر 

بــا همین نــام «فرانکى» 
مى شناسند.

در فیلم هاى ون دام یک نوع روح انسان دوستانه موج مى زند و همیشه 
خوب ها در مقابل بدى و پلیدى ایستادگى مى کنند و این نشانى بارز از 
عالقه ون دام به هنرهاى رزمى شرقى است. ژان کلود ون دام با 
بازى در فیلم پلیس مرزى نشان داد در سن 47 سالگى هم مى 

تواند نشاط و تحرك را در آثارش به مخاطب القا کند.
در اواســط دهه 1990 بود که به قول خود ون دام، استرس ناشى از 
بازى در فیلم ها، وى را به مصرف کوکائین معتاد کرد. وى 
در سال 1999 به علت رانندگى در حالت غیر عادى از 
سوى پلیس بازداشت شــد. تالش وى براى ترك 
اعتیاد موفق نبود و در همان سال به بیمارى اختالل 
دوقطبى مبتال شد. این شــوك وى را مجبور به 
انتخاب روشى سخت کرد، ژان کلود ون دام بعد 
از مدتى کوتاه با ورزش و تمرینات سخت فیزیکى 
توانست اعتیاد را شکست دهد، هرچند نتوانست آثار 

مخرب آن را از چهره اش پاك کند.

مهران رجبى: در 15 روز
 10 کیلو وزن کم کردم 

ق شد رقیبى سرسخت براى «جیسون اسکات 
ستارگان فیلم هاى رزمى به سبک شرقى 

ر فیلم هاى ماجرایى اکشن مانند سرباز 
ت خود را در حد «آرنولد شوارتزنگر» و 

کى) برساند.
ــبک «استیون سیگال» 

ن»و «راهى براى من 
فراوانــى را به  هاى
با چهره اى آرام  ى»

خیلى زود خود را 
نماىهالیوود 
او را بیشتر م

کى»

خوب ها در مقابل بدى و پلی
عالقه ون دام به هنر
بازى در فیلم پلیس
تواند نشاط و تحرك
اواســط دهه 990 0در
بازى در فیلم
در سال
سوى
اعتیاد
دوقط
انتخ
ازمد
توانس
مخ

ستاره رزمیکار سینماى جهان 
60 ساله شد

گفت شاید سکانس هاى قبلىرا دوباره بگیریم. به مردم توصیه 
مى کنم که مراقب باشند 

زیرا کرونــا بیمارى 
سختى است./3283

خانگى «گیسو» فعال متوقف شده
اما هنوز اطالع رسانىرسمى از
سوى عوامل سریال صورت
نگرفتــه اســت. همچنین
مشخص نیســت عوامل و
بازیگران دیگرى از این پروژه
به کرونا مبتال شــده اند یا

نه./3284
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شک ندارم جدول را 
تغییر مى دهیم

امید نورافکــن مى گوید تیم ملــى دو اردوى 
بســیار خوب را در تاشــکند و ترکیه پشت سر 

گذاشته است.
امید نورافکن بازیکن ملى پوش ســپاهان درباره 
اردوى مهرماه تیم ملى عنوان کرد:اردوى ازبکستان 
اردوى فوق العاده مفیدى بود. در این اردو، بازیکنان خود 
را با نظر ســرمربى وفق دادند و اسکوچیچ هم شناخت خوبى از 
بازیکنان پیدا کرد. بازى با ازبکستان در تاشکند هم مسابقه خوبى براى تیم ملى 
بود.ازبکستان جزو تیم هاى خوب آسیا اســت و مهمتر از همه اینکه با پیروزى این کشور را 

ترك کردیم.
او که با سایت رسمى فدراسیون حرف زده در مورد اردوى ترکیه نیز حرف زده و اینطور توضیح 
داده است: در اردوى ترکیه هم به رغم لغو دیدار دوســتانه با مالى اما چند جلسه تمرینى خوب 

را در یک محیط ایده آل برگزار کردیم که به شناخت تیم و هماهنگى بیشتر کمک زیادى کرد.
وى ادامه داد:کل اعضاى تیم به خوبى مى دانند چهار بازى نفس گیر ومرگ و زندگى در پیش داریم 
که نیاز به حداکثر امتیازات است.براى رســیدن به اوج آمادگى و موفقیت در آن روزهاى حساس 

لحظه شمارى مى کنیم.
نورافکن خاطرنشــان کرد:چیزى که در اردوى تیم ملى براى من فوق العــاده نمایان بود تالش 
حداکثرى کلیه اعضا بود.از سرمربى،مربى،بازیکنان باتجربه،بازیکنان جوان،کاپیتان تیم همه و همه 
بیشترین سعى و کوشش را انجام دادند.این نشان دهنده عالقه ملى پوشان براى موفقیت است و شک 

ندارم تیم ملى مى تواند اوضاع جدول را تغییر دهد و از گروه صعود کند.

على شجاعى: رحمان بچه ذوب آهن است
سرپرست ذوب آهن در مورد شرایط این تیم توضیحاتى ارائه داد.

على شجاعى در گفتگو با سایت باشگاه ذوب آهن گفت: دو 
هفته اى است که به عنوان سرپرست تیم فوتبال ذوب 

آهن مشغول به فعالیت شــدم. تیم  ابتدا و در اردوى 
خوبــى را در تهران برگزار کــرد در پایان اردو در 
تســت هاى ایفمارك شــرکت و کلیه بازیکنان 
تست هاى الزم را ارائه دادند پس از بازگشت به 
اصفهان و شروع مجدد تمرینات با نظر سرمربى 

تیم، تعدادى بازیکن  جدیــد به جمع ما اضافه 
شدند در این مدت چند دیدار دوستانه با تیم هاى 

ســپاهان، آلومینیوم اراك بادران و نساجى برگزار 
کرده ایم که امیدوارم در روند آماده سازى تیم تاثیر مثبت 

داشته باشــد. وى در مورد رحمان رضایى ســرمربى این فصل تیم 
ذوب آهن گفت: رحمان رضایى از بازیکنان قدیمى متعلق به خانواده ذوب آهن است. رحمان در باشگاه 
ذوب آهن پرورش یافت و به تیم هاى اروپایى راه پیدا کرد اکنون هم آمده تا آنچه را طى سال هاى گذشته 
است آموخته در اختیار ذوب آهن قرار دهد. برخى از مربیان جوان با دانش و آینده دار فوتبال ایران است که 
عالوه بر اینکه در تیم هاى مختلف و مطرح اروپایى زیر نظر مربیان برتر فعالیت داشته مدارك مربیگرى 
خود را نیز در اروپا کسب کرده است وى گفت تمام تالشمان در مجموعه ذوب آهن این است تا بتوانیم به 

موفقیت رحمان که همان موفقیت مجموعه ذوب آهن است کمک کنیم.
شجاعى در ادامه گفت: با توجه به وضعیت تیم ذوب آهن و تغییرات تعداد زیادى از بازیکنان بر آن شدیم تا 
در زمانى که تیم شکل کامل خود را گرفت جلسه معارفه سرمربى بازیکنان و رونمایى از پیراهن باشگاه را 

برگزار نماییم که این امر  طى هفته آینده اتفاق خواهد افتاد.

یک شهر خودرویى در ذوب آهن
نبى زاده شاگرد رحمانى رضایى در ذوب آهن شد.

نبى زاده کــه از قدیمى تریــن بازیکنان تیم پدیده ســابق و 
شهرخودرو فعلى محسوب مى شود عصر دیروز با حضور در 
دفتر باشگاه ذوب آهن، قراردادش را با سبزهاى اصفهانى 

به امضا رساند.
هافبک دفاعى ســابق شــهرخودرو نیم فصل اول لیگ 
نوزدهم با عملکرد درخشان زیرنظر یحیى گل محمدى به 
یکى از مهره هاى اصلى شهرخودرو تبدیل شده بود اما تغییر 
و تحوالت روى نیمکت این تیم او را از ترکیب اصلى دور کرد.

ملکى تمدید کرد
مدافع چپ جوان ذوب آهن قــراردادش را یک فصل 

دیگر تمدید کرد.
حمید ملکــى، مدافع چپ جــوان تیم ذوب 

آهن قراردادش را یک فصل دیگر با این 
تیم تمدید کرد تا در لیگ بیستم شاگرد 

رحمان رضایى باشد.
حمید ملکى بالیدن در مستطیل سبز 
را با باشــگاه ریشــه دار و با اصالتى  

همچون راه آهن تهران آغازکرد. وى 
به مدت هفت سال تا رسیدن به رده امید 

در این تیم بود؛ سپس به باشگاه برق نوین 
شیراز رفته و بااین تیم قهرمانى لیگ دسته دو 

کشور را تجربه نمود. وى پیش از پیوستن به تیم ذوب 
آهن یک فصل در باشگاه سپید رود رشت تجربه کسب نمود؛ این مدافع چپ 

پا تیم ذوب آهن را در فصل ورزشى 98-97درراهیابى به مرحله حذفى جام باشگاه 
هاى آسیا همراهى کرد اوکه فصل پیش نیز در معیت مردان آهنین بود امسال 

نیز به مدت یک فصل قرارداد خود را با تیم ذوب آهن تمدید کرد.
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مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفــت: تیم ما تغییرات 
زیادى نسبت به فصل گذشته داشته و همین موضوع کارمان را 

در لیگ بیستم سخت مى کند.
فرشــاد محمدى مهر در گفتگویى در خصوص وضعیت فعلى 
تیم فوتبــال ذوب آهن و اینکه آنها تعداد زیــادى از بازیکنان 
تأثیرگذارشان را از دســت داده اند گفت: هفت هشت بازیکن 
خوب از تیم ما جدا شده اند که جزو بازیکنان ثابت تیم بودند ولى 
تعدادى بازیکن جدید هم آمده اند که کیفیت فنى خوبى دارند. 
این تغییرات زیاد کار ما را سخت مى کند چون نیاز به زمان داریم 
تا با یکدیگر هماهنگ شویم. باید سخت تالش کنیم تا خیلى 

زود به هماهنگى برسیم و نتایج خوبى بگیریم.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا ذوب آهن مى تواند با رحمان 

رضایى نتایج ضعیف فصل گذشته را جبران کند؟ اظهار کرد: 
این اولین تجربه رضایى در لیگ برتر اســت. این مربى روى 
کارش وقت مى گذارد و ما یک ماه اســت که تمرین مى کنیم 
تا به شرایط خوبى برســیم. امیدوارم با هدایت رضایى نتایج 

خوبى بگیریم.
محمدى مهر در ارتباط با وضعیت فعلى خودش و اینکه گفته 
مى شود با چند پیشنهاد مواجه شده است، خاطرنشان کرد: چند 
پیشنهاد داشتم که به باشگاه هم گفتم ولى دوست داشتم اینجا 
بمانم. یکسرى صحبت ها با باشگاه در مورد برخى مشکالت 
انجام دادم و قرار بود که برطرف شود ولى هنوز برطرف نشده 
است. شاید من بدشانس هســتم اما امیدوارم باشگاه هر چه 

زودتر مشکالتم را برطرف کند.

مدافع تیم ذوب آهن:

تغییرات زیاد، کار ما را 
سخت مى کند

کریم انصارى فرد پــس از گلزنى در دربى آتــن، مورد تمجید 
رسانه هاى یونانى قرار گرفته است.

این اولین گل انصارى فرد در فصل جدید لیگ یونان بود که پس 
از درخشش در مقابل ولفسبورگ اتفاق افتاد و باعث شد تا مهاجم 
ایرانى بیش از پیش مورد توجه قرار گیــرد. او در دیدار آاك آتن 
مقابل تیم سبزپوش آلمانى یعنى ولفســبورگ با ارائه نمایشى 
درخشــان یک گل براى تیمش به ثمر رساند و یکشنبه شب نیز 
با فرار زیبا و استفاده از موقعیت تک به تک، دروازه پائوك را فرو 

ریخت.
او در این بازى یک ساعت فرصت حضور در زمین را داشت و تک 
گل آاك را در دربى «عقاب هاى دو سر» وارد دروازه حریف سفید 
و مشــکى پوش کرد. اما پس از تعویض انصارى فرد، شاگردان 
ماسیمو کاره آ نتوانستند از این گل دفاع کنند و بازى با نتیجه یک 

بر یک به پایان رسید.
گل آکروباتیک انصارى فرد در وبســایت هاى یونانى به عنوان 

«گلى جادویى خوانده شده است. ماسیمو کاره آ سرمربى 65 ساله 
ایتالیایى است که فصل گذشته در همین مقاطع گزینه هدایت تیم 
فوتبال پرسپولیس بود اما به دالیل مالى پیشنهاد سرخ ها را رد کرد 

و حاال تیم پرطرفدار آتنى را سرمربیگرى مى کند.
سایت هاى یونانى حاال بیش از همه به این دو پرداخته اند که یکى 
سال ها مهاجم تیم ملى ایران بوده و دیگرى به سبب قرارگیرى 
در بین گزینه هاى ســرمربیگرى تیم هــاى ایرانى، مورد توجه 
طرفداران فوتبال در ایران قرار دارد.  این در حالى اســت که 25 
عکاس شادى گل خاص کریم انصارى فرد را ثبت کردند تا بخش 
پررنگى از گزارش هاى تصویرى دربى آتن به فریم هایى از ستاره 
ایرانى مربوط باشد. کریم در 30 سالگى همچنان لژیونرى موفق 
براى فوتبال ایران محسوب مى شود؛ او در اوساسونا، پانیویوس، 
المپیاکوس، ناتینگهام فارست و السیلیه بازى کرده و حاال دوباره 
به یونان بازگشته و طلسم گلزنى در این فصل را هم در لیگ اروپا 

و لیگ برتر شکسته است. 

آرزوى بنیامین، میالد و محمد سه کودك خوزستانى مبتال به بیمارى سرطان، 
توسط باشگاه فوالد خوزســتان و مؤسســه پنجمین فصل قشنگ به واقعیت 

تبدیل شد.
به گزارش سایت باشگاه فوالد خوزستان، این سه کودك با حضور در باشگاه فوالد 
خوزستان روزى متفاوت را تجربه کردند. آنها ابتدا در ترکیب یک تیم هشت نفره 
به مصاف تیم لیگ برترى نونهاالن فوالد رفتند و در یک کار گروهى این بازى 

متفاوت را با خاطره خوش و پیروزى خاتمه دادند.
مهمانان فوالد پس از آن دقایقى نظاره گر تمرین تیم بزرگساالن این باشگاه بودند 

و مورد استقبال جواد نکونام و شاگردانش قرار گرفتند.
بازدید از بخش هاى مختلف ورزشگاه مجهز شــهداى فوالد خوزستان و آیین 
اعطاى مدال و جام قهرمانى توسط سعید آذرى مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان 

آخرین بخش از این برنامه زیبا بود.
این کودکان آرزو داشتند یک روز فوتبالیست شوند و با پزشک متخصص شان 

همبازى شوند و به حریف گل بزنند.

با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا چهار داور ایرانى دیدارهاى باقیمانده از لیگ 
قهرمانان آسیا در منطقه شرق را قضاوت خواهند کرد.

طبق زمانبندى اعالمى از سوى کنفدراسیون فوتبال آسیا بازى هاى باقیمانده 
از لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق از تاریخ 28 آبان ماه به صورت مجتمع در 
دوحه قطر برگزار مى شوند. برهمین اساس علیرضا فغانى و موعود بنیادى فر به 
عنوان داور، محمدرضا منصورى و محمدرضــا ابوالفضلى به عنوان کمک داور 
براى قضاوت در این رقابت ها از سوى کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده اند.
بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب هم اخیراً در دوحه به پایان رسید 
که تیم پرسپولیس به دیدار پایانى این بازى ها صعود کرده است. قرار است دیدار 
نهایى هم بعد از مشخص شدن تیم برتر منطقه شرق در دوحه و به صورت تک 
بازى برگزار شود. پیش بینى مى شود این دیدار در همان وقت از پیش تعیین شده 

یعنى 29 آذر برگزار شود.

کریم و درخشش در دربى عقاب هاى دو سر

بازیکن فصل گذشته تیم تراکتور تبریز گفت که قصد دارد تیمى 
را انتخاب کند که به پیشرفتش در فوتبال منجر شود.

محمدرضا آزادى در گفتگویى در خصوص اینکه چرا تصمیم 
به جدایى از تراکتور گرفت، گفت: از تیــم نونهاالن براى 
تراکتور بازى کردم و در مجموع ده سال در این تیم بودم. 

از این ده ســال به مدت چهار ســال هم در خدمت تیم 
بزرگســاالن بودم. تراکتور را همچنان دوست دارم و 
خیلى از بازیکنان دوست دارند در این تیم فوتبال بازى 

کنند. با این حال برخى اتفاقات باعث شد از این تیم جدا شوم.
وى ادامه داد: اواخر سال گذشته خیلى اذیت شدم و برخى از 

تماشاگرنماها به من فحاشى مى کردند. هدف آنها 
ایجاد حاشــیه براى من و تیم بود. 

در آن برهه مادرم مریض 
شد و ناراحتى قلبى 

پیدا کرد و من 
هم دوست 
شــتم  ندا

بیشــتر 
از ایــن اذیت 

شود. حساب هواداران واقعى تراکتور از این 
افراد جداست و من همیشه ارتباط خوبى با 
آنها داشتم. برخى دنبال مسائل دیگر بودند 
و مى خواستند حاشیه درست کنند تا تیم 
قهرمان جام حذفى نشود ولى خوشبختانه 
به هدفشان نرسیدند. پدر و مادرم اذیت 
شدند و خانواده براى من خیلى مهمتر از 

فوتبال است؛ به همین دلیل تصمیم به جدایى گرفتم.
آزادى در خصوص وضعیتش براى فصل بعد خاطرنشان کرد: 
چند تیم با من صحبت کرده اند و پیشنهاد اروپایى 
هم دارم ولى هنوز تصمیم نگرفته ام. تا چند 
روز دیگر وضعیتم مشــخص مى شود، من 
به تیمى مى روم که بتوانم بازى و پیشرفت 
کنم. ســعى مى کنم یــک انتخاب خوب 

انجام دهم.

پدر و مادرم مهمتر از فوتبال هستند

محمدرضا آزادى در گفتگویى در خصوص اینکه چرا تصمیم 
از تراکتور گرفت، گفت: از تیــم نونهاالن براى به جدایى
تراکتور بازى کردم و در مجموع ده سال در این تیم بودم. 

از این ده ســال به مدت چهار ســال هم در خدمت تیم 
بزرگســاالن بودم. تراکتور را همچنان دوست دارم و 
خیلى از بازیکنان دوست دارند در این تیم فوتبال بازى 

کنند. با اینحالبرخى اتفاقات باعث شد از اینتیمجدا شوم.
وى ادامه داد: اواخر سال گذشته خیلى اذیت شدم و برخى از 

من فحاشى مىکردند. هدف آنها تماشاگرنماها به
ایجاد حاشــیه براى من و تیم بود. 

در آن برهه مادرم مریض 
شد و ناراحتى قلبى

پیدا کرد و من 
هم دوست 
شــتم  ندا

بیشــتر 
از ایــن اذیت 

شود. حساب هواداران واقعى تراکتور از این 
جداست و من همیشه ارتباطخوبى با افراد
آنها داشتم. برخى دنبال مسائل دیگر بودند 
و مى خواستند حاشیه درست کنند تا تیم 
قهرمان جام حذفى نشود ولى خوشبختانه 
به هدفشان نرسیدند. پدر و مادرم اذیت
شدند و خانواده براى من خیلى مهمتر از

چند تیم با من صحبت کرده اند و پیشنهاد اروپایى
هم دارم ولى هنوز تصمیم نگرفته ام. تا چند
روز دیگر وضعیتم مشــخص مى شود، من
به تیمى مى روم که بتوانم بازى و پیشرفت
یــک انتخابخوب کنم. ســعى مىکنم

انجام دهم.

آرزویى که برآورده شد

داور ایرانى در لیگ قهرمانان شرق
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مزایده
تاریخ: 1399/04/31 شماره: 983534 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى 
شهر در پرونده کالسه 983534 له خانم مرضیه شکرانى علیه آقاى سید هاشم موسوى 
تیرانچى به خواســته مطالبه مهریه به میزان 40 عدد سکه تمام بهار آزادى و 30 مثقال 
طالى 18 عیار و مبلغ 199/382/000 ریال در حق محکوم له و حق االجراى دولتى در 
حق صندوق دولت مى باشد که در روز مزایده مبالغ آنها توسط واحد اجراى احکام محاسبه 
مى گردد، لذا در نظر دارد شش دانگ یک باب منزل مسکونى فاقد سند رسمى را که شامل 
منزل مسکونى یک طبقه درب به حیاط واقع در خمینى شهر، تیرانچى، کوچه شهید محمد 
سلطانى، بن بست والیت، مقابل منبع آب، جنب پالك 161 به مساحت 75 مترمربع با 
زیربناى اعیانى به مساحت 60 مترمربع مى باشد را که کارشناس رسمى دادگسترى ارزش 
شش دانگ ملک فوق را 700/000/000 ریال ارزیابى نموده از طریق مزایده به فروش 
رساند. لذا جلسه مزایده در تاریخ 1399/08/27 ســاعت 8 صبح در محل اجراى احکام 
مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 5 روز قبل از 
روز مزایده به نشانى مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار مى بایست ده درصد قیمت پیشنهادى را فى 
المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید 
در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد، شایان ذکر است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: 
متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال را طى فیش چهارنسخه اى 
به حساب سپرده دادگسترى خمینى شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملى 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت 
ملى و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایند. م الف: 1004099 مهناز آقامحمدى- دادورز 

اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر/7/128
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى   
برابر آراءصادره هیئت هاى اول ودوم موضوع 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 شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهى مى شود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 

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

1- راى  شماره    6865      مورخ   1399/07/09   به شماره کالسه  1630 آقاي / خانم 
بانک سپه به شناسنامه شماره کدملی 10862064732 صادره فرزند  نسبت به 6 دانگ 
یکباب بانک سپه  به مساحت 163,17 مترمربع پالك شماره 12فرعی از56 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 526 و 528 و 538 و 530 
و 531 و 533 و 535 و 537 و 524 و 529  و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
2- راى  شماره    6968    مورخ 1399/07/12      به شماره کالسه   0597 آقاي / خانم 
علیرضا منصوري ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 2244 کدملی 1142347001 صادره 
فرزند اصغر  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 200 مترمربع پالك شماره475 
فرعی از158 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع 
االوسطه از شهردارى خمینى شهر ثبت در صفحه 569 دفتر 151و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس     مالحظه و محرز گردیده است.
3- راى  شماره     6974      مورخ    1399/07/12   به شماره کالسه  2512  آقاي / خانم 
امیر بابائی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 909 کدملی 1141177730 صادره فرزند 
علی نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 180 مترمربع پالك شماره550 و 539 
فرعی از158 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
الواسطه از شهردارى خمینى شــهر ثبت در صفحه 520 دفتر 150 و صفحه 511 دفتر 

150و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس     مالحظه و محرز گردیده است.
4- راى  شماره   3419       مورخ   1399/04/15    به شماره کالسه   1639  آقاي / خانم 
صدیقه رضائی خوزانی به شناسنامه شماره 1630 کدملی 1141253402 صادره خمینی 
شهر فرزند ولی اله  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه قدیمى  به مساحت 70 مترمربع پالك 
شماره 586فرعی از85 اصلی واقع در  خوزان  بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
سند 217102 مورخ 1392/02/25  دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس        

مالحظه و محرز گردیده است.
5- راى  شماره    6909      مورخ  1399/07/09     به شماره کالسه  1336     آقاي / خانم 
حسین آقائی به شناسنامه شــماره 392 کدملی 1141273330 صادره فرزند احمدرضا 
نسبت به 6 دانگ یکباب ساختمان و مغازه به مساحت 288,53 مترمربع پالك شماره214 
فرعی از114 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر  شامل  ثبت 
در صفحه 185 دفتر 78  و سند 34380 مورخ 63/12/08 دفتر 59 و سند 54223 مورخ 
71/02/30 و سند 116959 مورخ 83/12/09 و سند20316 مورخ 90/05/18 دفتر 73  

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شماره      6998    مورخ     1399/07/12  به شماره کالسه    0348    آقاي / خانم 
میثم محمدي جو ابادي به شناسنامه شــماره 1130348482 کدملی 1130348482 
صادره فرزند علیرضا  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 
157,04 مترمربع پالك شماره 3640فرعی از99 اصلی واقع در  جوى اباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 557 دفتر 495و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شماره     7000     مورخ     1399/07/12  به شماره کالسه  0349    آقاي / خانم 
صدیقه محمدي جو ابادي به شناسنامه شــماره 1787 کدملی 1284678210 صادره 
فرزند عباس  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب ساختمان  به مساحت 157,04 
مترمربع پالك شــماره 3640فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل  ثبت در صفحه 557 دفتر 495 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
8- راى  شماره       6902   مورخ    1399/07/09   به شماره کالسه     0559   آقاي / خانم 
اعظم عراقی خوزانی به شناسنامه شماره 2279 کدملی 1141158574 صادره خمینی 
شهر فرزند حیدرعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه در حال ساخت  
به مساحت 115,50 مترمربع پالك شــماره 165فرعی از113 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 34931 مورخ 99/03/27 دفتر 322 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شماره    4900      مورخ     1399/07/09  به شماره کالسه  0560    آقاي / خانم 
مرتضی پریشانی فروشانی به شناسنامه شماره 17709 کدملی 1140176641 صادره 
خمینی شهر فرزند محمداسمعیل نســبت به 6 دانگ  خانه در حال ساخت  به مساحت 
115,50 مترمربع پالك شماره 165فرعی از113 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 34931 مورخ 99/03/27 دفتر 322 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
10- راى  شماره         6985 مورخ    1399/07/12   به شــماره کالسه     0415 آقاي / 
خانم مریم سلیمانی کیا به شناسنامه شماره 4713 کدملی 1142275167 صادره فرزند 
محمد نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 100 مترمربع پالك شماره774 فرعی 
از109 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  مع االوسطه 
از فاطمه حاج هاشمى  سند 138049 مورخ 81/06/21 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شماره    6904      مورخ 1399/07/09    به شماره کالسه    1344 آقاي / خانم 
غالمحسین سعیدي به شناسنامه شماره 173 کدملی 1140920911 صادره فرزند رضا  

نسبت به 6 داگ یکباب مغازه تجارى و فوقانى به مساحت 19,10 مترمربع پالك شماره 
998فرعی از87 اصلی واقع در  ورتوســفادران بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 76 دفتر 22 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه 

و محرز گردیده است.
12- راى  شــماره    6089      مورخ  1399/06/16     به شماره کالسه     0897   آقاي / 
خانم مریم رضائی آدریانی به شناسنامه شماره 870 کدملی 1142442853 صادره فرزند 
حسینعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه. به مساحت 207,71 مترمربع 
پالك شــماره 811 و 380فرعی از 108اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل  سند 13710 و 13709 و مع االوسطه از مصطفى صرامى و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
13- راى  شــماره    6087      مورخ    1399/06/16   به شماره کالسه   0898     آقاي / 
خانم سعید رضائی آدریانی به شناسنامه شماره 142 کدملی 1142139700 صادره فرزند 
علی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 207,71 مترمربع 
پالك شماره 380 و 811فرعی از107 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل  سند 13710 و 13709 و مع االوسطه از مصطفى صرامى و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
14- راى  شــماره      6587    مورخ  1399/07/02    به شــماره کالسه    0916  آقاي 
/ خانم سید مسعود بنی هاشمی به شناسنامه شــماره 14351 کدملی 1140142267 
صادره فرزند سیدمهدي  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه  . 
به مساحت 171,10 مترمربع پالك شماره171 فرعی از116 اصلی واقع در ورنوسفادران  
بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 422 دفتر 276 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
15- راى  شماره       6589   مورخ     1399/07/02  به شماره کالسه  0917    آقاي / خانم 
نرگس پیمانی فروشانی به شناسنامه شماره 20591 کدملی 1140205463 صادره فرزند 
حسینعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت 171,10 
مترمربع پالك شــماره171 فرعی از 116اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل ثبت دار صفحه 422 دفتر 276 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
16- راى  شماره        7174  مورخ 1399/07/14      به شماره کالسه   0789   آقاي / خانم 
مریم سلیمانی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1271024047 کدملی 1271024047 
صادره فرزند محمدابراهیم  نســبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به 
مساحت 64,88 مترمربع پالك شماره 1175فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  ثبت در صفحه 524 دفتر و صفحه 526و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
17- راى  شــماره   7172       مورخ  1399/07/14     به شماره کالسه    0788    آقاي / 
خانم حمیدرضا قاسمی خوزانی به شناسنامه شماره 5486 کدملی 1142282899 صادره 
فرزند ولی اله نسبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه . به مساحت 64,88 
مترمربع پالك شماره1175 فرعی از85 اصلی واقع در خوزان بخش14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 524 دفتر 51 و صفحه 526و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
18- راى  شــماره     7191     مورخ      1399/07/14 به شماره کالسه    0838   آقاي / 
خانم محمد نجار پور فروشانی به شناسنامه شماره 176 کدملی 1141654733 صادره 
فرزند اسمعیل نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه  به مساحت 33,80 مترمربع پالك شماره 
770 فرعی از72 اصلی واقع در فروشان  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع االسطه از اســماعیل نجار پور و غالمحســین  و اکبر  و على و مهدى  نجارپور ثبت 
در صفحــه 356 و 559 و 562 و 196 و 304 و 430 و 564 و 565  دفاتر 168 و 191 و 
196 و 78 و 134 و 95  و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
19- راى  شماره    7187      مورخ   1399/07/14    به شماره کالسه    1256   آقاي / خانم 
بی بی بهرامی دیزیچه به شناسنامه شــماره 124 کدملی 5419560593 صادره فرزند 
مصطفی نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه در حال ساخت  به مساحت 20 مترمربع پالك 
شماره 303فرعی از113 اصلی واقع در بوستان سهم خوزان  بخش14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 60000 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
20- راى  شماره     7220     مورخ    1399/07/15   به شــماره کالسه   1276  آقاي / 
خانم مرتضی خسروي به شناسنامه شــماره 221 کدملی 1141070911 صادره فرزند 
محمدمهدي نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 172,50 مترمربع 
پالك شــماره 1فرعی از 101اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر  شامل  سند 66865 مورخ 95/10/23 دفتر 173 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس    مالحظه و محرز گردیده است.
21- راى  شــماره    7222      مورخ    1399/07/15   به شــماره کالسه   1280 آقاي / 
خانم رحیم خســروي خوزانی به شناسنامه شــماره 27 کدملی 1141660989 صادره 
فرزند محمدمهدي  نسبت به  به مساحت 291,20 مترمربع پالك شماره 1فرعی از101 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 66865 مورخ 
95/10/22 دفتر 173 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس    مالحظه و محرز 

گردیده است.
22- راى  شماره    7221      مورخ  1399/07/15     به شماره کالسه   1278  آقاي / خانم 
زهرا خسروي خوزانی به شناسنامه شــماره 227 کدملی 1141576473 صادره فرزند 
محمدمهدي نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه و انبار متصله ه مساحت 113,50 مترمربع 
پالك شــماره1 فرعی از101 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 66865 مورخ 95/10/23 دفتر 172 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
23- راى  شماره       7213   مورخ  1399/07/15     به شــماره کالسه 1016     آقاي / 
خانم بهنوش حاجی هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1130067173 کدملی 
1130067173 صادره فرزند شکراله نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  
به مساحت 146,43 مترمربع پالك شــماره308 فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 8297 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
24- راى  شــماره  7217        مورخ     1399/07/15  به شماره کالسه    1017    آقاي / 
خانم ملک حاجی حیدري ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 94 کدملی 1140955152 
صادره فرزند رجبعلی نســبت به2 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
146,43 مترمربع پالك شماره308 فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 8297 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
25- راى  شماره     7214     مورخ    1399/07/15   به شــماره کالسه   1019     آقاي 
/ خانــم بهاره حاجی هاشــمی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 2504 کدملی 
1141262169 صادره فرزند شکراله  نســبت به 2 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه  
به مساحت 146,43 مترمربع پالك شــماره 308فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 8297 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
26- راى  شــماره     6860     مورخ    1399/07/09   به شماره کالسه     1046  آقاي / 
خانم مرتضی مختاري به شناسنامه شماره 13900 کدملی 1140137743 صادره فرزند 
قاسمعلی  نسبت به 2دانگ مشاع از شش دانگ با ب خانه  به مساحت 395,23 مترمربع 
پالك شــماره212 و 213 فرعی از121 اصلی واقع در اصفهــان بخش14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل ســند 46102 مورخ 67/11/02 دفتر 59  و سند 17732 مورخ 
45/06/26 دفتر 35 و مع االوسطه از غالمعلى مختارى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
27- راى  شماره    6862      مورخ     1399/07/09  به شماره کالسه    1047   آقاي / خانم 

زهرا منتظرالظهور ورنوسفادرانی به شناســنامه شماره 14887 کدملی 1140147633 
صادره فرزند صادق  نســبت به 4 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 
395,23 مترمربع پالك شماره 212 و 213فرعی از121 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 60099 مورخ 84/03/12 دفتر 59 و سند 46102 
مورخ 67/11/02 دفتر 59 و مع االوسطه از غالمعلى مختارى و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
28- راى  شــماره   5423       مورخ   1399/05/21    به شماره کالسه   2106      آقاي / 
خانم سید جواد نوربخش ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 179 کدملی 1141021293 
صادره فرزند سید عبداله  نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
186,23 مترمربع پالك شــماره 154فرعی از122 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل  ســند 103751 مورخ 78/12/22 دفتر 63  سند 19362 
مورخ 95/08/02 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز 

گردیده است.
29- راى  شــماره       3366   مورخ    1399/04/14   به شماره کالسه     2108  آقاي / 
خانم سید تقی نوربخش ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 52 کدملی 1140999052 
صادره فرزند سید عبداله  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
179,86 مترمربع پالك شماره160 فرعی از122 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر  شامل  سند 142227 مورخ 82/12/10 دفتر 73 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
30- راى  شماره    7262      مورخ    1399/07/16   به شماره کالسه     2387 آقاي / خانم 
زهرا حاجی حیدري ورنوسفادرانی به شناســنامه شماره 7056 کدملی 1142295575 
صادره فرزند حسین نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 148,70 مترمربع پالك 
شــماره143 فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  ســند 242074 مورخ 98/11/20 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
31- راى  شماره    7321      مورخ   1399/07/16    به شــماره کالسه   0850   آقاي / 
خانم احمد نعمتی به شناسنامه شماره 410 کدملی 1141054264 صادره فرزند اسداله 
نسبت به 6 دانگ یکباب کارگاه پارچه بافى  به مساحت 2918,21 مترمربع پالك شماره 
301فرعی از173 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  
مع الواسطه از اصغر قلعه سفیدى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه 

و محرز گردیده است.
32- راى  شــماره     7258     مورخ   1399/07/15    به شماره کالسه    0351    آقاي / 
خانم زهرا توانا به شناسنامه شــماره 856 کدملی 1141077167 صادره فرزند عزیزاله  
نسبت به 6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 414,31 مترمربع پالك شماره 345فرعی 
از117 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر  شامل ثبت در 
صفحه 107 دفتر 449 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس  مالحظه و محرز 

گردیده است.
33- راى  شــماره     7323     مورخ   1399/07/16    به شماره کالسه    1532    آقاي / 
خانم اعظم ابراهیمی به شناسنامه شــماره 1182 کدملی 1141248913 صادره فرزند 
ناصر  نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه  به مساحت 46,17 مترمربع پالك شماره فرعی از 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند  9671و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
34- راى  شماره    7283     مورخ  1399/07/16     به شماره کالسه   0384    آقاي / خانم 
زهرا حاجی هاشمی ورنوسفادرانی به شناســنامه شماره 2082 کدملی 1141329824 
صادره فرزند علی  نســبت به 3دانگ یکباب خانه  به مساحت 153,53 مترمربع پالك 
شماره244 فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع االوســطه از مالکیت نصراهللا حاج ابوطالبى و صغرى حجارى ثبت در صفحه 
414 دفتر 76 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
35- راى  شــماره     7284     مورخ  1399/07/16     به شــماره کالسه  0383   آقاي 
/ خانم احمدرضا زرین به شناسنامه شــماره 671 کدملی 1141093707 صادره فرزند 
رحیم نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 153,53 مترمربع 
پالك شماره244  فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشــامل مع االوســطه از مالکیت صغرى حجارى  و نصراهللا حاج ابوطالبى  ثبت در 
صفحه 414 دفتر 76 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس     مالحظه و محرز 

گردیده است.
36- راى  شماره   7160       مورخ   1399/07/14    به شماره کالسه    2356  آقاي / خانم 
مجید آسترکی به شناسنامه شــماره 1436 کدملی 4171824060 صادره فرزند یداهللا 
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 98,39 مترمربع پالك شماره849 فرعی از99 
اصلی واقع در  جوى اباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 482 

دفتر 253 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
37- راى  شماره     7312     مورخ  1399/07/16     به شــماره کالسه  2316   آقاي / 
خانم باهره اقائی خوزانی به شناسنامه شماره 231 کدملی 1141531399 صادره فرزند 
نادعلی  نسبت به 6 دانگ یکباب ساختمان مسکونى در حال ساخت . به مساحت163,43 
مترمربع پالك شماره226 فرعی از82 اصلی واقع در  سکه الزهر  بخش14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل سند 24030 مورخ 02/08/98 دفتر 232 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
38- راى  شــماره     7320     مورخ    1399/07/16   به شماره کالسه   1073      آقاي / 
خانم نعمت اله خانی خوزانی به شناسنامه شــماره 249 کدملی 1141695723 صادره 
فرزند حیدرعلی  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به استثناى 
بهاى ثمنیه اعیانى   به مســاحت 181,65 مترمربع پالك شــماره 130فرعی از114 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر  شامل ثبت در صفحه 53 
دفتر 367 و صفحه 34 دفتر 80 و دفتر 80 صفحه 31 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
39- راى  شــماره      7318    مورخ   1399/07/16    به شماره کالسه  1074      آقاي / 
خانم محبوبه صادقی یزدآبادي به شناسنامه شماره 8616 کدملی 1140648683 صادره 
فرزند غالمحسین  نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه  به استثناى 
بهاى ثمنیه اعیانى  به مساحت 181,65 مترمربع پالك شماره130 فرعی از114 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 53 دفتر 
367 و صفحه 34 دفتر 80 و صفحــه 31 دفتر 80.) و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
40- راى  شماره  5840   مورخ   1398/12/17  به شماره کالسه  1783   آقاي / خانم بتول 
حاجی هاشمی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 15031 کدملی 1140149091 صادره 
فرزند رضا نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 240 مترمربع پالك شماره 214فرعی 
از116 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  
سند 119830 مورخ 98/07/04 دفتر 46و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه 
و محرز گردیده است.تاریخ انتشار  اول: 1399/07/29  تاریخ انتشار دوم:1399/08/14– 

م الف :1020925 - نبى اله یزدانى- ریاست محترم ثبت اسناد خمینى شهر/7/173
فقدان سند مالکیت

شماره:139985602030009905  1399/07/19    فاطمه حسینى نجف آبادى  فرزند 
سید جالل باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره 179 واقع 
در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 67 دفتر 10 امالك ذیل 
ثبت 1007 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 516781 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سرقت مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/07/29، 1025380/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/7/188
فقدان سند مالکیت

شماره:139985602030009897 1399/07/19  آقاى محمود حق پرستى نجف آبادى 
فرزند یداله باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 176 واقع در 
قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 208 دفتر 169 امالك ذیل 
ثبت 30141 بنام خانم فردوس زارع نجف آبادى فرزند یداله ثبت و ســند بشماره چاپى 
761953 صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 1335/5/13-33010 
دفتر 37 به احترام زارع نجف آبادى فرزند کریم انتقال قطعى شده است، سپس بموجب 
سند انتقال شــماره 2677 مورخ 1391/1/24 دفتر خانه 343 نجف آباد به نامبرده انتقال 
شده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سرقت 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1399/07/29، 1025368/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/7/189
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139985602030009901 1399/07/19   خانم فاطمه حسینى نجف آبادى 
فرزند سیدجالل باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ  پالك ثبتى شماره 176 
واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 202 دفتر 169 امالك 
ذیل ثبت 30139 بنام آقاى روح اله زراع نجف آبادى فرزند یداله ثبت و سند بشماره چاپى 
761951 صادر و تسلیم گردیده  و بعد به موجب سند انتقال شماره 1335/5/13-33010 
دفتر 37 به احترام زارع نجف آبادى فرزند کریم انتقال قطعى شده است ، سپس به موجب 
سند انتقال شــماره 2677 مورخ 1391/1/24 دفتر خانه 343 نجف آباد به نامبرده انتقال 
شده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سرقت 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1399/7/29، 1022842/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/7/190
فقدان سند مالکیت

شماره:139985602030009892 1399/07/19     آقاى محمود حق پرستى نجف آبادى 
فرزند یداله باستناد یک  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت نه حبه مشاع از 72 حبه از ششدانگ پالك ثبتى 176 واقع در 
قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 420 دفتر 527 امالك ذیل 
ثبت 123149 بنام خانم زیبا شریفى بلمیرى فرزند... ثبت و سند بشماره چاپى 490249 
صادر و تسلیم گردیده و بموجب ســند انتقال شماره 2677 مورخ 1391/1/24 دفتر خانه 
343 نجف آباد به او انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: در اثر سرقت مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار29 /1399/07، 1025164/م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن 

نساج نجف آبادى/7/191
فقدان سند مالکیت

شماره:139985602030009898 1399/07/19      آقاى محمود حق پرستى نجف آبادى 
فرزند یداله باستناد یک  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 176 واقع 
در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان کــه درصفحه 205 دفتر 169 امالك 
ذیل ثبت 30140 بنام خانم بهجت زارع نجف آبادى فرزند یداله ثبت و سند بشماره چاپى 
761952 صادر و تسلیم گردیده و بعد به موجب سند انتقال شماره 1335/5/13-33010 
دفتر 37 به احترام زارع نجف آبادى فرزند کریم انتقال قطعى شده است، سپس به موجب 
سند انتقال شــماره 2677 مورخ 1391/1/24 دفتر خانه 343 نجف آباد به نامبرده انتقال 
شده و  معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سرقت 
مفقود شده است . چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشــار 1399/07/29 1025162/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/7/192
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030009899 1399/07/19     آقاى محمود حق پرستى نجف آبادى 
فرزند یداله باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت 18 جبه مشاع  از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 176 
واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 566 دفتر 5 امالك 
ذیل ثبت 534 بنام خانم پیام شریفى بلمیرى فرزند ... ثبت و سند بشماره چاپى 490247 
صادر و تسلیم گردیده و بعد به موجب سند انتقال شماره 2677 مورخ 1391/1/24 دفتر 
خانه 343 نجف آباد به او انتقال شــده  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: در اثر سرقت مفقود شده اســت .چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1399/07/29، 1025158/م الف 
مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن نساج 

نجف آبادى/7/193
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عضو هیئــت علمى گــروه بیمارى هاى 
عفونى و گرمسیرى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى نسبت به استفاده از ماسک هاى 
خیس با شروع فصل ســرما و بارندگى ها هشدار 
داد و گفت: با توجه به در پیش بودن روز هاى 
بارانى، از ماســک خیس و مرطوب استفاده 

نکنید.
دکتر علیرضا فاطمى درباره نحوه اســتفاده 
ماسک در هواى سرد و نمناك اظهار کرد: 
صرف نظر از علت مرطوب شدن ماسک هر 
علتى که باعث مرطوب شــدن یا خیس شدن 
ماسک شود تأثیرگذارى ماسک را کاهش مى دهد. 
وى با اشاره به اینکه اســتفاده درست و صحیح از 
ماسک به عنوان مهمترین عامل بازدارنده از ابتال 
به ویروس کرونا بســیار ضرورى است، افزود: در 
زمانى که باران مى بارد اگر از خیس شدن ماسک 
جلوگیرى شــود، مى توان تا زمان اســتاندارد که 
حدود چهار ساعت اســت از ماسک استفاده کرد. 
عضو هیئت علمى دانشــگاه تأکید کــرد: در هر 
شــرایطى در صورت مرطوب شدن ماسک، حتى 
به دلیل صحبت کردن هاى متمادى باید ماسک 

را تعویض کنید.
معاون آموزشى بیمارستان شــهداى تجریش با 
بیان اینکه استفاده از شالگردن به جاى ماسک (در 
صورت اضطرار) در سرما منعى ندارد، توضیح داد: 
شالگردن به دلیل بافت سنگینى که دارد مى تواند 
به خوبى از انتقال و یا ورود ویروس پیشگیرى کند؛ 
اما نکته اینجاست که اگر ماسک در دسترس نباشد 
مى توان از شالگردن استفاده کرد اما  ماسک هاى 
استاندارد تأثیر بهترى براى پیشگیرى از بیمارى 

دارند.
به گفته این عضو هیئت علمى 
دانشــگاه، مشــکل و 
چالــش اســتفاده از 
شالگردن این است 

که اگر احیاناً شالگردن به هر دلیلى در حین استفاده 
مرطوب و یا به ویروس آلوده شــود، دور انداخته 
نمى شود و ممکن است فرد ویروس را حتى با خود 
به داخل منزل یا محیط کار هم ببرد؛ در حالى که 
ماسک هاى یکبار مصرف به راحتى قابل تعویض 
هستند. باید شــالگردن حتمًا بعد از استفاده و در 
اولین فرصت به دقت شستشو شده تا ویروس و یا 

آلودگى احتمالى از سطح ویروس پاك شود.
وى درباره زمان اثرگذارى استفاده از ماسک هاى 
معمولى نیــز توضیــح داد: زمــان اســتفاده از 
ماسک هاى سه الیه معمولى حداکثر سه تا چهار 
ساعت است. زمانى که ماسک مرطوب شود مدت 

استفاده از ماسک کوتاه تر نیز خواهد شد.
عضو هیئت علمى دانشــگاه، درباره ماسک هاى 
فیلتردار و یا N95 نیز توضیح داد: این ماســک ها 
از ماسک هاى سه الیه ضخیم تر هستند و حداکثر 
زمان اســتفاده از این ماســک ها در صورتى که 

مرطوب نشده باشند، هشت ساعت است.
وى تأکید کرد: هر نوع ماسکى چنانچه از صورت 
برداشته شود، مجدداً نباید استفاده شود؛ حتى اگر 

زمان استفاده از آن کمتر از یک ساعت باشد.
فاطمى با تأکید بــر این موضوع که اســتفاده از 
ماســک هاى اســتاندارد به میزان قابل توجهى 
مى توانــد از انتقــال ویــروس جلوگیــرى کند، 
توصیه کرد: اگر به کیفیت و اســتاندارد ماســک 

تأثیرگذارى شک دارید مى توانید براى 
صورت بهتر از دو ماســک به 
همزمان استفاده کنید و 

یا در غیر این صورت 
دســتمال  یــک 
داخــل  کاغــذى 

ماسک قرار دهید.

استراحت خوب با سالمتى کلى بهتر، ذهنیت شفاف تر و 
زندگى طوالنى تر مرتبط است. اما اطمینان از اینکه شما 
به اندازه کافى مى خوابید یا نه، منافع بیشترى از آنچه قبًال 
تصور مى کردید برایتان دارد. طبق یک مطالعه اخیر، از 
دست دادن فقط 15 دقیقه خواب مى تواند براى افزایش 
وزن قابل توجه کافى باشد. تحقیقات جدید از داده هاى 
تولید شده توسط اســتفاده 120 هزار نفر از برنامه هاى 
ردیاب خواب متصل به تلفن هاى هوشمند جمع آورى 

شده است.
این مطالعه نشــان داد افــرادى که چــاق در نظر گرفته 
مى شــوند فقط به طور متوســط   حدود 15 دقیقه کمتر از 
افرادى که توده بدنى ســالم تر و مناســب ترى دارند مى 
خوابند. این یافته ها پشتیبانى بیشترى از این مفهوم است 
که الگوى خواب با مدیریت وزن و سالمت کلى مرتبط 
است. بسیارى از مطالعات قبلى رابطه بین کاهش خواب 
و افزایش وزن را بررسى کرده اند. تحقیقات قبلى نشان 
داده اند که کمبود اســتراحت مى توانــد باعث افزایش 
سطح هورمون گرسنگى به نام گرلین و همچنین کاهش 
هورمون سیرى لپتین شــود. همچنین نشان داده شده 
اســت که خواب آلودگى به طور متوسط باعث افزایش   

300 کالرى مصرفى در روز مى شود.
پزشــکان توصیه مى کنند حداقل هفت ساعت در شب 
بخوابید، اما هیچ دو نفر الگوى خواب یکســانى ندارند. 
بنابراین، متخصصان پیشنهاد مى کنند که به یک برنامه 

مشخص براى خواب، پایبند باشید، از مصرف کافئین 
یا مــواد تحریک کننــده در بعد از ظهر 

خوددارى کنید، در معرض نور طبیعى 
قرار نگیرید و حداقل 30 دقیقه ورزش 

به برنامه روزانه خود اضافه کنید.

آب هویج یک نوشیدنى بسیار مغذى است. آب هویج 
حاوى پتاسیم و ویتامین C است و سرشار از پروویتامین 
A است. به نظر مى رسد نوشیدن آب هویج به طور خاص 
به بهبود سالمت چشــم و مو و تقویت سیستم ایمنى 

کمک مى کند.
آب هویج کم کالرى و کربوهیدرات است، در شرایطى 
که سرشار از مواد مغذى اســت. همچنین، آب هویج 
حاوى رنگدانه هاى کاروتنوئیــدى لوتئین و زیزانتین 
است که به عنوان آنتى اکسیدان در بدن عمل مى کنند. 
آنتى اکســیدان هاى با مولکول هایى ناپایــدار به نام 
رادیکال هاى آزاد که به ســلول هاى ســالم آســیب 

مى رسانند، مبارزه مى کنند.
کاروتنوئید اصلــى در آب هویج بتا کاروتن اســت که 
مسئول رنگ نارنجى هویج است. بدن انسان این ماده 
را به آنتى اکســیدان ویتامین A تبدیل مى کند. به طور 
خاص، یک فنجان (240 میلى لیتر) آب هویج مى تواند 
بیش از 250 درصد از ارزش روزانه ویتامین A، بیشتر به 
شکل کاروتنوئیدهاى پروویتامین A مانند بتا کاروتن را 

تأمین کند.
ویتامین A براى سالمت چشم ضرورى است. چندین 

مطالعه ارتباط بیــن مصرف میوه ها و ســبزیجات 
حاوى پروویتامین A و کاهش خطر نابینایى و 

بیمارى هاى چشم مرتبط با افزایش سن را نشان داده اند.
افزون بر ایــن، آب هویج یک منبع عالــى از لوتئین و 
زیزانتین است که دو کاروتنوئید با تراکم باال در چشم ها 
هســتند و از آنها در برابر نور آسیب رســان محافظت 

مى کنند.
آب هویج ممکن است به تقویت سیستم ایمنى بدن هم 
کمک کند. ویتامین هاى A و C موجود در هویج به عنوان 
آنتى اکسیدان عمل کرده و از سلول هاى ایمنى در برابر 

آسیب رادیکال هاى آزاد محافظت مى کنند.
 B6 افزون بر این، آب هویج منبع خوبى براى ویتامین
اســت و یک فنجان (240 میلى لیتــر) از آن مى تواند 
30 درصد از ارزش روزانه بــراى این ویتامین را تأمین 
کند. ویتامین B6 نه تنها براى واکنش ایمنى مطلوب 
نیاز است، بلکه کمبود آن با ضعف ایمنى پیوند خورده 
است. یک مطالعه با حضور سوژه هاى حیوانى نشان داد 
که مصرف ناکافى ویتامین B6 با اختالل در رشد و تکثیر 

سلول هاى ایمنى به نام لنفوسیت ها مرتبط بوده است.
مطالعات آزمایشگاهى نشان داده اند که برخى ترکیبات 
در آب هویج ممکن است به محافظت در برابر سرطان 
کمک کنند. نوشیدن مقادیر کم آب هویج ممکن است 
به کاهش سطوح قند خون نیز کمک کند. مواد مغذى 
موجود در آب هویج ممکن اســت به طور خاص براى 
سالمت پوست مفید باشــند. یک فنجان (240 میلى 
لیتر) آب هویج بیش از 20 درصد از ارزش روزانه براى 
ویتامین C را تأ مین مى کنــد که یک ویتامین محلول 
در آب و ضــرورى براى تولید کالژن اســت.  کالژن 
فراوان ترین پروتئین فیبرى در بدن انســان اســت و 
انعطاف پذیرى و استحکام پوســت را موجب مى شود. 
افزون بر این، ویتامین C به عنوان یک آنتى اکســیدان 
عمل کرده و از ســلول هاى پوســت در برابر آســیب 
رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند. بتا کاروتن موجود در 
آب هویج نیز ممکن است به سالمت پوست کمک کند.  
آب هویج ممکن اســت به کاهش عوامل خطر براى 
بیمارى قلبــى هم کمک کند. آب هویــج منبع خوبى 
براى پتاسیم است که این ماده معدنى نقش مهمى در 
تنظیم فشار خون ایفا مى کند. یک رژیم غذایى حاوى 
پتاسیم زیاد نشان داده است که به محافظت در برابر فشار 
خون باال و سکته مغزى کمک مى کند. ترکیبات آنتى 
اکســیدانى در آب هویج نیز ممکن است براى قلب 

مفید باشند.
 به نظر مى رسد کاروتنوئیدهاى موجود 

در آب هویج سالمت کبد را بهبود مى بخشند.

فقدان سند مالکیت
شــماره: 139985602030009903 1399/07/19    آقــاى محمود حق پرســتى 
نجف آبادى فرزند یداله باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 
179 واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یــازده ثبت اصفهان که درصفحه 64 دفتر 10 
امالك ذیل ثبت 1007 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 516780 صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سرقت 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 

اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/07/29، 1025365/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/7/194
فقدان سند مالکیت

شماره:139985602030009904 1399/07/19     خانم نجمه حق پرستى نجف آبادى 
فرزند محمود باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى شدند که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 179 
واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 73 دفتر 10 امالك 
ذیل ثبت 1007 بنام نامبرده ثبت و سند بشماره چاپى 516782 صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سرقت مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 

خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/07/29، 1025166/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى7/195
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030009900 1399/07/19      فاطمه حسینى نجف آبادى فرزند 
سید جالل باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت یک دانگ مشاع  از ششــدانگ پالك ثبتى 176 واقع در 
قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان کــه درصفحه 563 دفتر 5 امالك ذیل 
ثبت 534 بنام خانم عطاءاله زارع نجف آبادى فرزند یداله  ثبت و ســند بشــماره چاپى 
761954 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 33010-1335/5/13 دفتر 37 

به احترام زارع نجف آبادى فرزند کریم انتقال قطعى شــده است، سپس به موجب سند 
انتقال شماره 2677 مورخ 1391/1/24 دفتر خانه 343 نجف آباد به نامبرده انتقال شده 
و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر سرقت مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا 
درصورت اعتــراض اصل ســند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقــوم صادر و 
به متقاضى تســلیم خواهد شــد. تاریــخ انتشــار1399/07/29، 1025157/م الف- 
مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف محسن نساج 

نجف آبادى/7/196

تاسیس
شرکت سهامى خاص همگام سازان ایمن استوان درتاریخ 1399/07/19 به شماره ثبت 65827 به شناسه ملى 14009500933 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى 
دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى،طرح، محاسبه ، نظارت فنى و اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و بتونى ،ساخت راه و باند، 
سد سازى کانال و تونل سازى سیویل ابنیه سبک و سنگین،ارائه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهرى اعم از طراحى ایجاد و نگهدارى فضاى سبز و محوطه سازى 
و احداث آبنما،رنگ آمیزى و زیبا سازى معابر ساخت و نصب مبلمان شهرى،بازسازى ابنیه و بافتهاى فرسوده شهرى،ارائه خدمات پیمانکارى ساختمان،تجهیز و 
ساخت و نصب و راه اندازى تصفیه خانه هاى آب و فاضالب شهرى،جدول بندى و آسفالت خیابانها و معابر،خرید و فروش و تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى، اخذ و اعطاى نمایندگى شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى،شــرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى،طرح، محاسبه، 
نظارت فنى ایجاد و نگهدارى کلیه پروژه هاى فضاى سبز و محوطه ســازى،طراحى و احداث انواع آبنماهاى شهرى از موزیکال و غیر موزیکال،همچنین طراحى و 
ساخت و نصب تجهیزات مرتبط با معابر شهرى اعم از پل هاى فلزى و عابر پیاده المانها و گاردریل ها 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 سروستان ، بلوار سروستان ، بن بست 
احســان 1 ، پالك 21 ، مجتمع ادارى پردیس جى ، طبقه اول ، واحد جنوب شرقى کدپســتى 8199918292 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 ســهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 2828/1 مورخ 1399/07/01 نزد بانک بانک صادرات شعبه خیابان جى با کد 1902828 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمدرضا کوچکى 
به شماره ملى 1271204460 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عباس انوشــا بروجنى به شماره ملى 1288368283 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رسول امینى فیل آبادى به شماره ملى 1289243719 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نسیم سلیمانى نائینى به 
شماره ملى 0080836178 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم صدف السادات صفارزاده به شماره ملى 1270836730 به سمت بازرس على البدل 
به مدت یک سال مالى 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 (1021621)

تاسیس
شرکت سهامى خاص دیبا ابتکار مهراد درتاریخ 1399/07/22 به شماره ثبت 2042 به شناسه ملى 14009512579 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و تولید ،ارائه خدمات تعمیر و نگهدارى و کالیبراسیون تجهیزات ، ملزومات و سیستم هاى پزشکى و 
بهداشتى و بیمارستانى شرکت در مناقصه ها و مزایده ها اخذ و اعطاى نمایندگى و مشارکت در سرمایه گذارى طراحى، تولید، فروش و خدمات پس از فروش (شامل تعمیر و 
نگهدارى و کالیبراسیون) تجهیزات، ملزومات و سیستم هاى پزشکى صادرات و واردات تجهیزات، ملزومات و سیستم هاى پزشکى و بیمارستانى مشاوره و اجراى پروژه هاى 
طراحى بیمارستانى درصورت نیاز اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى و سایر مراجع ذى صالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شهرضا ، بخش مرکزى ، شهر شهرضا، محله طالقانى ، کوچه فرعى24[شهید بیغم] ، 
کوچه فرعى 5 ، پالك 3 ، طبقه همکف کدپستى 8616646477 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 
ریالى تعداد 100 سهم آن بى نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 053751 مورخ 1399/07/15 نزد بانک ملى ایران شعبه شعبه 
غدیر شهرضا با کد 3255 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مرتضى صرامى فروشانى به شماره ملى 1130323161 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى آرش پژوهنده به شــماره ملى 1190164493 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى رسول لطیفى به شــماره ملى 5490059133 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء آقایان 
رسول لطیفى و آرش پژوهنده همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى اشکان پژوهنده به شماره ملى 1190225621 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى مجتبى لطیفى به شماره ملى 5490086017 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 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. گواهى بانکى شماره 84 مورخ 99/7/21 بانک 

ملى شعبه غدیر شهرضا صحیح مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1021629)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى امین سازان اصفهان جاوید سهامى خاص به شــماره ثبت 51141 و شناسه ملى 10260697439 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید کریم داودى به شماره ملى 1286539821 به ســمت رئیس هیئت مدیره، سیدمهدى داودى به شماره ملى 
1270094671 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حمید داودى به شماره ملى 1286870380 به سمت مدیرعامل 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 امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1021642)

آگهى تغییرات 
شرکت فوالد گران تدارك الماس سهامى خاص به شماره ثبت 59269 و شناسه ملى 14007108856 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/07/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مهدى گل کار به کدملى 1282902210 بسمت عضو هیئت مدیره -مهدى مزروعى سبدانى به کدملى 1285086627 بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
-اعظم درخانى به کدملى 5419745984 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره -عباس مزروعى ســبدانى به کد ملى 1271869322 بسمت قائم مقام مدیرعامل (خارج از سهامداران) 
براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود و قائم مقام مدیر عامل تمامى وظایف و اختیارات مدیر عامل را در غیاب ایشان به عهده 
خواهد داشت. بتول عربى به کدملى 6229861100 و علیرضا شاعالئى به کدملى 1285155602 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل (آقاى مهدى مزروعى سبدانى) یا قائم مقام 
مدیرعامل (آقاى عباس مزروعى سبدانى) هریک به تنهایى و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1021614)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آیریک پیشخوان آرمان درتاریخ 1399/07/21 به شماره ثبت 65851 به شناسه ملى 14009508297 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره بردارى و انجام کلیه 
خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومى غیر دولتى 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 برازنده ، کوچه ساحل 12 ، خیابان برازنده ، پالك 213 ، طبقه 
همکف کدپستى 8193963156 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى حامد مظاهرى به 
شماره ملى 1271222639 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقاى على اصغر شیرازى تهرانى به شماره ملى 1282645757 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقاى حامد مظاهرى به شماره ملى 1271222639 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى على اصغر شیرازى تهرانى به شماره ملى 
1282645757 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل 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 (1021615)

نکات مهم استفاده از ماسک 
در فصول سرد و بارانى

خواص جالب آب هویج براى سالمتى

ى ر رب ى
N نیز توضیح داد: این ماســک ها 
سه الیه ضخیم تر هستند و حداکثر 
 از این ماســک ها در صورتى که 

شند، هشت ساعت است.
از صورت هر نوع ماسکى چنانچه

مجدداً نباید استفاده شود؛ حتى اگر 
آن کمتر از یک ساعت باشد.

 بــر این موضوع که اســتفاده از 
ســتاندارد به میزان قابل توجهى 
قــال ویــروس جلوگیــرى کند، 
 به کیفیت و اســتاندارد ماســک 

تأثیرگذارى توانید براى 
صورت ــک به 
ه کنید و
صورت
مال
خــل

د.

مطالعه ارتباط بیــن مصرف میوه ها و ســبزیجات
Aحاوى پروویتامین A و کاهش خطر نابینایى و 

به کاهش سطوح
موجود در آب هوی
سالمت پوست م
لیتر) آب هویج بی
Cویتامین C را تأ می

در آب و ضــرورى
فراوان ترین پروتئ
انعطاف پذیرى و
افزون بر این، ویتا
عمل کرده و از سـ
رادیکال هاى آزاد
آب هویج نیز ممک
آب هویج ممکن
بیمارى قلبــى ه
براى پتاسیم است
تنظیم فشار خون
پتاسیم زیاد نشان
خون باال و سکته
اکســیدانى در
مف
 به
در آب هویج سالم

عضو هیئــت علمى گــروه بیمم
عفونى و گرمسیرى دانشگاه علومم
شهید بهشتى نسبت به استفاده از ماسس
خیس با شروع فصل ســرما و بارندگى ه
توجه به در پیش بودنن داد و گفت: با
بارانى، از ماســک خیسو مرطوبب

نکنید.
اا دکتر علیرضا فاطمى درباره نحوه
ماسک در هواى سرد و نمناك اظظ
صرف نظر از علت مرطوب شدن مم
علتى که باعث مرطوب شــدن یا خیی
ماسک شود تأثیرگذارى ماسک را کاهشش
وى با اشاره به اینکه اســتفاده درست و
ماسک به عنوان مهمترین عامل بازدارندد
به ویروس کرونا بســیار ضرورى است،،

زمانى که باران مى بارد اگر از خیس شدن
جلوگیرى شــود، مى توان تا زمان اســتت
حدود چهار ساعت اســت از ماسک استتف
عضو هیئت علمى دانشــگاه تأکید کــرـر
شــرایطى در صورت مرطوب شدن ماسس
به دلیل صحبت کردن هاى متمادى بایی

را تعویض کنید.
معاون آموزشى بیمارستان شــهداى تجج
بیان اینکه استفاده از شالگردن به جاى مم
صورت اضطرار) در سرما منعى ندارد، توو
شالگردن به دلیل بافت سنگینى که داردد
به خوبى از انتقال و یا ورود ویروس پیشگگی
اما نکته اینجاست که اگر ماسک در دسترر
مى توان از شالگردن استفاده کرد اما  ماسس
اا استاندارد تأثیر بهترى براى پیشگیرى

دارند.
به گفته این عضو هیئئ
دانشــگاه، مشش
چالــش اسسـ
اا شالگردن

نیت شفاف تر و 
ان از اینکه شما 
رى از آنچه قبًال 
مطالعه اخیر، از 
ند براى افزایش 
دید از داده هاى 
ر از برنامه هاى 
مند جمع آورى 

ق در نظر گرفته 
15 دقیقه کمتر از 
ب ترى دارند مى 
ین مفهوم است 
مت کلى مرتبط 
ن کاهش خواب 
قات قبلى نشان 
د باعث افزایش 
همچنین کاهش 
 نشان داده شده 
ط باعث افزایش   

ت ساعت در شب 
کســانى ندارند. 
که به یک برنامه 

صرف کافئین

دددر فففصصصووولللل
افزایش وزن با 

15 دقیقه کمبود خواب! 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

هر آینــه ، اگر مى دیدیــد آنچــه مردگانتان پــس از مرگ دیــده اند، 
بیتابى مى کردید و وحشت بر شما چیره مى شد. (و آنچه را ناشنیده 
مى گرفتید، مى شنیدید)  و ســر به فرمان خدا مى آوردید. ولى آنچه 
مردگانتان پس از مرگ دیده اند، اکنون از چشــم شما پنهان است و به 
زودى پرده ها باال خواهد رفت . آن حقایق را به شــما نیز نشان دادند، 
ولى دیدن نخواستید و به گوش شما رساندند، ولى شنیدن نخواستید. 

موال على (ع)شما را راه نمودند، ولى راه یافتن نخواستید. 
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آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 
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 آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

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

احداث شیرخانه ایمانشهر- بخش دوم تکمیل ایستگاه154- 3- 99
4/345/879/664220/000/000جارى و احداث سوله (با ارزیابى کیفى)

اجراى خطوط انتقال فاضالب محله نکوآباد شهر دیزیچه155- 3- 99
13/719/790/742501/593/000جارى (با ارزیابى کیفى)

8/420/992/632342/629/000جارىتکمیل ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه مبارکه (دو مرحله اى)3-156- 99

اجراى شبکه جمع آورى فاضالب در سطح شهر مبارکه 157- 3- 99
5/893/679/753267/000/000جارى(با ارزیابى کیفى)

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:00 روز شنبه به تاریخ 99/08/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/08/18

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 395)
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/07/29

آگهى مزایده عمومى(نوبت اول)

احمدرضا پرى تبار-سرپرست شهردارى شاهین شهر   

چاپ دوم

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره2532/ش مورخ98/10/22شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد به جهت تامین منابع مالى اجراى پروژه مترو 
شاهین شهر به اصفهان تعداد 5قطعه زمین مسکونى واقع در خیابان طالقانى 

ورودى شهرك پردیس- طرح تفکیکى نیایش را بصورت  نقد بفروش برساند.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد هاى خودرا حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 99/08/20به دبیرخانه حراست تحویل نمایند.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است.
م.الف:1018236

بدون شرح 


