
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه 14  آبان  ماه 1399 / 4  نوامبر   2020 / 18  ربیع االول 1442
سال هفدهم /شماره 3893 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

«به» سیستم ایمنى را قوى مى کندسودآورى 300 میلیاردى  در ذوب آهن ساخت اولین فیلم کرونایى سینما چند نفر از داوطلبان کنکور  به دانشگاه نرفتند؟  گولسیانى: تا هفته سوم خودم را مى رسانم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بایدها و نبایدهاى 
مهم براى نگهدارى 

صحیح لبنیات 

ورود فعاالن اقتصادى اصفهان به حوزه نفت
3

3
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شناسنامه اراذل 
جمع آورى شده است

احتکار 50 میلیاردى
 لوازم ساختمانى 

 به محدودیت ها 
نمى توان به تنهایى
 دل خوش بود

5

ترمیم اثر تاریخى 
چارتاقى نیاسر در 
دست اقدام است

آیا تا به حال شده است افرادى را ببینید 
که مدت زمان زیادى مى توانند لبنیات را 
نگهدارى کنند؟ حتماً با خودتان در مورد 

ظروف مناسب براى نگهدارى شیر و ماست  
و امثال آنها هم فکر کرده اید که چگونه...

مسئول پایگاه میراث فرهنگى نیاسر گفت: ترمیم 
اثر تاریخى چارتاقى که هفته گذشــته از سوى 
شخص یا اشخاصى به صورت عمدى با افشانه 
رنگ مخدوش شــده بود، در دست اقدام است و 

هفته جارى به سرانجام مى رسد.
على ابوالفضلى اظهار کرد: بهســازى چارتاقى 
نیاســر نیازمند بررســى اســت و پس از انجام 
کارشناسى، با استفاده از گچ نیمه کوب یا کشیدن 
سمباده بر سطح، نسبت به ترمیم آن اقدام خواهد 
شد. وى بیان کرد: عوامل این حادثه ضدفرهنگى 
نیز شناسایى شدند و پیگیرى حقوقى موضوع در 

دستور کار قرار دارد...

4

همه مسیرها به کالنشهر اصفهانهمه مسیرها به کالنشهر اصفهان
 تا جمعه مسدود است تا جمعه مسدود است

همزمان با آغاز محدودیت هاى کرونایى اعالم شدهمزمان با آغاز محدودیت هاى کرونایى اعالم شد

3

صدور مجوز براى «نفت فروشى مدرن» از اصفهان کلید خورد

رامین ناصرنصیر: 

پروتکل هاى بهداشتى 
در آثار تصویرى رعایت 
نمى شود

به من گفتند جایى نرو
هفته پنجم تیم دارى!

ســرمربى ســابق پیکان اعالم کرد که در خصوص تحمیل بازیکن 
صحبتى نمى کنم و مردم باهوش هستند و همه مى دانند چه اتفاقاتى 
مى افتد.  طى روزهاى گذشته اتفاقات زیادى در باشگاه پیکان رخ داد.  
عبدا... ویسى ســرمربى این تیم از شرایط حاکم بر این باشگاه گالیه 

کرده بود و خواهان تغییر شرایط شد...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

«شهر بخیر»
 طنازى شهروندان 
را به رخ مى کشد

شجریان وصیتنامه نوشته است؟
2

القطر چطور به گزینه القطر چطور به گزینه 
على کریمى رسید؟على کریمى رسید؟
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 به استناد ماده 71 قانون شهردارى ها ، عملکرد 6 ماهه اول سال 1399 به شرح جدول ذیل جهت استحضار 
عموم شهروندان محترم ارائه مى گردد  

خالصه عملکرد شش ماهه ى اول سال 
مالى 1399 شهردارى بویین میاندشت 

عبدالرضا سپیانى- شهردار بویین میاندشت

درآمد ها و منابع حاصل شده 
عملکرد شرح 

19/956/496/025درآمد هاى عمومى 
4/083/844/000منابع حاصل از واگذارى دارایى هاى سرمایه اى 

24/040/340/025مجموع درآمد ها
0موجودى ها ( مازاد ) اول دوره مالى 
0کمک اعتبارات جارى به عمرانى 

0اعتبارات دریافتى از سایر مؤسسات و دستگاه ها 
24/040/340/025جمع درآمد ها موازنه با هزینه ها و موجودى آخر سال 

هزینه ها و اعتبارات مصرف شده 
عملکرد شرح

15/648/645/167هزینه هاى عمومى 
2/195/413/600تملک دارایى هاى سرمایه اى 

0تملک دارایى هاى مالى
17/844/058/767مجموع هزینه ها 

0موجودى ها ( مازاد ) آخر دوره مالى
4/756/000/000سایر پرداخت ها ( دیون عمرانى و على الحساب هاى عمرانى ) 
0هزینه از محل اعتبارات دریافتى از سایر مؤسسات و دستگاه ها 

22/600/058/767جمع هزینه ها موازنه با درآمد ها و موجودى آخر سال



0202جهان نماجهان نما 3893چهارشنبه  14 آبان  ماه   1399 سال هفدهم

جانشین فرمانده ناجا با اشــاره به جمع آورى شناسنامه 
اراذل و اوباش گفت: مقابله با اراذل و اوباش بعد از امنیت 

اولویت اول ناجاست.
سردار قاســم رضایى افزود: برخوردهاى ما با اراذل 
و اوباش استمرار خواهد داشــت و همان طرح هایى 
که در یکى دو ماه گذشــته اعالم و اجرا شده است را 
تا زمانى که این افراد متنبه شــوند و دیگر جامعه را نا 
امن نکنند ادامه دارد. وى تأکید کرد: اگر در برهه اى 
از زمان ایجاب کند که ناجا حتى شــدیدتر و با شدت 
بیشــتر طرح هاى مقابله اى بــا اراذل و اوباش را اجرا 

کند ما آماده ایم.

جانشین فرمانده ناجا با اشــاره به طرح جدید ناجا براى 
برخورد با اراذل و اوباش گفت: براى اجراى طرح هاى 
جدید مقابله با اراذل و اوباش شناسنامه و اطالعات آنها 
جمع آورى و در اختیار ناجا قرار گرفته است. وى گفت: 
مقتدرانه با اراذل و اوباش برخورد مى کنیم؛ با کسى که 
عربده کشــى مى کند باید به گونه اى برخورد کرد که 
دیگر نتواند حتى چوب کبریتى را هم بلند کند. پارك ها 
و تفرجگاه ها باید از وجود اراذل و اوباش و خرده فروشان 
مواد مخدر خالى شوند و باید کارى کنیم که خانواده ها 
براى حضور در این تفرجگاه ها احساس امنیت و آرامش 

داشته باشند./3458

هر ساله که نتایج آزمون ها اعالم مى شود و اسامى پذیرفته 
شدگان انتشار مى یابد مشخص نمى شود چه تعداد داوطلب 
در کنکور پذیرفته نشــده و بــه تعبیــرى از ادامه رقابت 
بازمانده اند. اما در کنکور 99، یک میلیون و 393 هزار و 233 
نفر ثبت نام کردند و اگرچه تاکنون تعداد غایبان در آزمون 
به صورت رسمى اعالم نشده است اما فعاالن حوزه آموزش 
عالى با احتســاب تعداد کارت هاى دریافت شــده کنکور 
از ســوى داوطلبان، به آمار 145 هزار غایب در کنکور 99 
دست یافتند. ناگفته نماند که آمار دریافت کارت الزاماً تعداد 
شرکت کنندگان در کنکور نیست چراکه ممکن است برخى 

کارت ورود گرفته باشند اما در جلسه حضور نیافته باشند.

با کم کردن تعداد داوطلبان مجاز از داوطلبانى که انتخاب 
رشته کردند مى توان به عدد 933 هزار و 792 دست یافت، 
این افــراد یعنى 67 درصــد داوطلبان از ادامــه رقابت در 

رشته هاى با آزمون کنکور 99 بازماندند.
اکنون که نتایج نهایى آزمون سراسرى اعالم شده و تعداد 
پذیرفته شــدگان نهایى کنکور مشخص شــده، مجموع 
پذیرفته شدگان در رشته هاى بدون آزمون و باآزمون نشان 
مى دهد که 640 هزار و 334 نفر پذیرفته شدند و 752 هزار 
و 899 نفر از ادامه تحصیل بازماندند. ناگفته نماند که در این 
میان 485 هزار ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها خالى مانده 

است./3470

شناسنامه اراذل 
جمع آورى شده است

چند نفر از داوطلبان کنکور
 به دانشگاه نرفتند؟ 

نیاز به تست سالمت روان 
   بهداشــت نیوز | رئیس ســازمان نظام 
روانشناسى و مشاوره کشور در خصوص ضرورت 
تست سالمت روان براى رانندگان در ایران گفت: 
باال بودن آمار تصادفات در ایران مى تواند ناشى 
از مشکالت روانشناختى در رانندگان باشد و قطعًا 
راننده هاى ما نیاز به شناســنامه سالمت روان 

دارند./3465 

زنان خانه دار زیاد شده اند
   ایســنا | شهال کاظمى پور، جمعیت شناس 
اظهار کرد: طى این ســال ها آمار زنان خانه دار، 
شاغل و حتى زنان بیکار رو به افزایش بوده است 
که علت آن مربوط به ساختار سنى جمعیت است. 
در سال هاى گذشته و در دهه 60 جمعیت بچه ها 
چشمگیر بود و از دهه70 به بعد همان جمعیت به 
سوى میانسالى روانه شــد. جمعیت زنان خانه دار 
کشور در سال 1385، حدود 16 میلیون نفر، در سال 
1390 حدود 18 میلیون و 800 هزار نفر و در سال 
1395 حدود 20 میلیون و 400 هزار نفر بوده است 
که نشان دهنده جمعیت رو به افزایش زنان خانه دار 

است./3466

گرسنگى
 بهتر از مرگ است

   ایرنا | رئیس دانشگاه علوم پزشکى لرستان 
در جلســه اى در محل بیت امام جمعه خرم آباد 
اظهار کرد: هر شــبانه روز به اندازه جمعیت یک 
مینى بوس از مردم استان بر اثر کرونا جان خود را 
از دست مى دهند؛ بنابراین از مدیران درخواست 
مى کنم لرستان را به مدت دو هفته تعطیل کنند 
چراکه در شرایط کنونى گرســنه ماندن بهتر از 

مردن است.

اسیدپاشى
 در آسمان یزد؟!

   مهر | ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى 
شهید صدوقى یزد با اشاره به انتشار خبرى مبنى 
بر سمپاشى و اسیدپاشى آسمان استان براى مبارزه 
با ویروس کرونا در فضــاى مجازى و اینکه گفته 
شده بود به همین دلیل شهروندان تا آخر هفته در 
خانه هاى خــود بمانند، بیرون نرونــد و آب زیاد 
بخورند، این خبر را تکذیب کرد وگفت: این مطالب 
در شبکه ها و فضاى مجازى استان در حال باز نشر 

است اما هیچ اساس و پایه اى ندارد.

«فیلیمو» جا ماند
   صبــا | در حالى که کمتر از یــک ماه تا آغاز 
عرضه ســریال نمایش خانگى «قورباغه» باقى 
مانده است، بنا بر اعالم صفحه رسمى اینستاگرام 
این مجموعه، نخســتین ســریال هومن سیدى 
تنها از طریق پلتفرم «نماوا» عرضه خواهد شــد. 
بنابراین ســرویس وى اودى «فیلیمو» مجموعه 
نمایش خانگى «قورباغه» را به نمایش درنخواهد 
آورد. اوایل مهرماه در پى حواشى مربوط به تأخیر 
در عرضه این ســریال، على اسدزاده، تهیه کننده 
«قورباغه» در یک متن کوتاه مجازى، به صراحت 
علیه پلتفرم «فیلیمو» موضع گرفته بود و این پلتفرم 
را تلویحاً به قیمت شکنى و تخریب این سریال متهم 

کرده بود./3467

رفتن به اسکار از مشهد
   پانــا | مرتضى شایســته، سخنگوى شوراى 
صنفى نمایش از اکران یک هفته اى «خورشید» به 
کارگردانى مجید مجیدى در شهر مشهد خبر داد. 
او ادامه داد:  فیلم «خورشید» ساخته مجید مجیدى 
براى اینکه شرایط حضور در اسکار را دارا باشد، به 
مدت یک هفته در مشــهد به نمایش در مى آید. 
این اکران یک هفته اى، خللــى در اکران فیلم در 

زمان هاى بعدى به وجود نمى آورد./3468

نفوذى هاى فرهنگى 
   برترین ها | آیت ا... محســن اراکى، دبیر پیشین 
مجمع تقریب مذاهب اسالمى طى مصاحبه اى با روزنامه 
«وطن امروز» گفت: بر اساس خبر قطعى مى گویم که 
امروز آمریکا و اسرائیل در دانشگاه ما و در حوزه ما نیرو و 
سرباز دارند. قاطعانه هم اعالم کنم یکى از نهاد هایى که 
بیشترین نفوذى را در خود دارد، همین نهاد هاى فرهنگى 

کشور است./3459

پدرم 
«چرچیل» است!

   تسنیم | دختر و مشاور ارشــد «دونالد ترامپ» 
درباره چند مورد از شــباهت هاى رئیس جمهور آمریکا 
به نخست وزیر اسبق  انگلیس صحبت کرد. «ایوانکا» 
با ذکر نقل قولى از «وینســتون چرچیل» که گفته بود: 
«این ملت بود که قلب شیر داشت و من فقط این شانس 
را داشتم که صداى غرش آنها باشــم»، رو به جمعیت 
گفت که دونالد ترامــپ هم مثل چرچیل صداى غرش 

ما مردم است.

عجب راهکارى! 
   برترین ها | عباس تابش، رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره روند افزایشى 
قیمت کاالها و راهــکار کاهش آن توضیــح داد. او 
گفت: اگر نرخ ارز ثابت باشد، من قیمت ها را ثابت نگه 

مى دارم!/3460

بچه دار شویم
 که چه؟!

   برترین هــا | محمود زاده، نماینده مهاباد با اشاره 
به وضعیت اقتصادى و اجتماعى گفــت: با این کمبود 
امکانات چه کنیم؟ زیرساخت هاى فرزندآورى را نداریم، 
بیمارســتان و فضاى آموزش و فضاى تفریحى کافى 
نداریم. فرزندآورى کنیم که فرار مغزها انجام شــود؟! 
بچه دار نشویم، اگر شدیم چگونه جواب بیکاران آینده 

را بدهیم؟!/3462

یادى از کیارستمى
   خبر فــورى | عزت ا...ضرغامى، رئیس اسبق 
صداوسیما در گفتگویى اظهار کرد: اگر فیلم یکى از 
بچه حزب اللهى ها بود و ده میلیون قیمت داشــت، 
تا 50 میلیون نمى گرفــت ول نمى کرد. تهیه کننده 
فیلمى که برایش صد میلیون تومــان تیزر رایگان 
پخش کردیم، حاضر نبود رایگان حق پخش فیلمش 
را به ما بدهد، اما کیارســتمى بابــت پخش «طعم 
گیالس» هیچ پولى از ما نگرفت و حتى تشــکر هم 

کرد./3463

من اینها را 
مى شناسم

   تســنیم | داریــوش ارجمند، بازیگر ســینما، 
تئاتر و تلویزیون در واکنش به اهانت فرانســوى ها 
به پیامبر اســالم(ص) گفت: من پنج سال در فرانسه 
درس خواندم و اینها را مى شناسم. به خصوص همین 
دولتمردان  و حتى آدم هاى عادى شان؛ اینها خودشان 
را نژاد برتر دنیا و محق در هر مسئله اى مى دانند. فکر 
مى  کنند تمام علم جهان پیش اینهاست در حالى که 
ملت بى اعتقاد و بى ایمانى اند. به خدا قسم اصًال بویى 

از انسانیت نبرده اند. /3464

 جهرمى منع شد
   برترین هــا | با اصالح قانون انتخابات ریاســت 
جمهورى در مجلس و تعیین شرط ســنى حداقل 40 
سال، آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات از حضور در انتخابات 
ریاست جمهورى بازخواهد ماند. جهرمى متولد شهریور 
60 و در انتخابات 1400، ســه ماه تا 40 سالگى فاصله 

دارد.

خبرخوان

ریحانه پارسا بازیگر تازه کار ســینما و تلویزیون ایران که 
بیشتر به واسطه حاشیه سازى هایش شناخته مى شود بار 
دیگر جنجال آفرین شد. پارســا که مدتى است در کشور 
ترکیه به سر مى برد حوالى ساعت 3 صبح روز دوشنبه در 

میانه الیوى اینستاگرامى یکباره کشف حجاب کرد!
پارسا ابتدا در یک الیو اینستاگرامى با محسن افشانى درباره 
شرایط الیو مشترك و افشاگرانه خود صحبت کرد که از چند 
روز قبل وعده آن را داده بودند و قرار شد این الیو سه شنبه 
شب این هفته برگزار شود و بعد یکباره تصمیم به کشف 

حجاب گرفت!
او پس از کنار زدن کالهى که بر ســر داشت گفت اندازه 
موهایش کمتر از 2 ســانتیمتر اســت و بنابراین قوانین 

جمهورى اسالمى را زیر پا نگذاشته و شب راحت مى خوابد!
در بخش دیگــرى از ایــن الیو، پارســا دربــاره علت 
کناره گیرى اش از بازیگرى و سینماى ایران گفت پل هاى 
پشت ســر خود را به عمد خراب کرد تا مسیر اشتباهى که 

رفته بود را تکرار نکند.
اما همان شــب بهنوش بختیارى، دیگر بازیگر ســینما و 
تلویزیون ایران هم چندین اســتورى در اینستاگرام خود 
منتشر کرد که گرچه در آنها از شخص خاصى نام نبرد اما به 
دلیل همزمانى با الیو ریحانه پارسا، واکنشى به صحبت هاى 
او تعبیر شد. طبعاً ریحانه پارسا هم پاسخ او را داد و این جدال 
مجازى بین دو بازیگر زن سینماى ایران تا جایى ادامه پیدا 

کرد که به فحاشى علیه یکدیگر کشیده شده بود! 

ریحانه پارسا کشف حجاب کرد!
به گزارش سینماپرس، مهرداد خوشبخت، کارگردان فیلم 
ســینمایى «آبادان یازده60» که به تازگى اکران آنالین 
خود را آغاز کرده است با اشاره به استقبال مخاطب از فیلم 

«آبادان یازده60» گفت: 
«تجربه شخصى من چه در زمان جشنواره و چه در زمان 
اکران فیلم نشان مى دهد مخاطبان دهه هاى 70 و 80 که 
هیچ سنخیتى با فیلم هاى جنگى ندارند وقتى پاى این فیلم 
نشستند از اینکه ابعاد تازه اى از جنگ را مى دیدند تعجب 
مى کردند و به آن اقبال نشان مى دادند. پس نشان مى دهد 

اگر به ســراغ موضوعاتى برویم که براى مخاطب تازگى 
داشته باشد، فیلم جنگى هم مى تواند به خوبى دیده شود 
و الزم نیست این ژانر را حذف کنیم. ما باید به ناگفته هاى 
جنگ بیشتر بپردازیم. باید از شکست هایمان هم صحبت 
کنیم. به سراغ قهرمان هاى واقعى مان هم برویم و بدون 
اینکه شعار بدهیم از آنها هم بگوییم. دیگر فرمول حاجى 
و ســید که نه خطا مى کنند نه گناه مى کنند و همیشــه 
یک حالت تقدس به شخصیت ها مى دهیم براى ساخت 

فیلم هاى دفاع مقدس جواب نمى دهد.»/3457  

دوران سید و حاجى فیلم ها گذشته است

یکى از سارقان گردنبند طالى على دایى که تا به حال سه 
بار به خاطر سرقت و زورگیرى بازداشت شده است  پس از 
دستگیرى با خبرنگار روزنامه «ایران» گفتگو کرده و مدعى 

شده نمى دانستیم از چه کسى سرقت مى کنیم.
عصر پنج شــنبه 8 آبان، على دایى از دفتر شرکتش خارج 
شد تا همراه دخترش به سمت خودرویش برود اما ناگهان 
مرد جوانى به او نزدیک شــد و در یک درگیرى با تهدید 
گردنبند او را سرقت کرد و بالفاصله سوار بر موتورسیکلت 
همدستش از محل متوارى شد. دو روز بعد از این سرقت 
یعنى روز شنبه هفته جارى مأموران اداره آگاهى راکب 27 
ساله موتورسیکلتى که اقدام به سرقت کرده بود را در اطراف 
تهران بازداشت کردند. متهم جوان در بازجویى ها به سرقت 

گردنبند اعتراف کرد و گفت آن را در یک طالفروشى در 
اطراف تهران 50 میلیون تومان فروخته اند.

او به «ایران» گفته است: «اصًال تصور نمى کردیم سوژه مان 
على دایى باشد ما سوار بر موتور در خیابان ها مى گشتیم تا 
طعمه مناسبى پیدا کنیم. شیشه مصرف کرده بودیم و اصًال 
در حال خودمان نبودیم. بعد از سرقت، همدستم گفت فکر 
کنم از على دایى سرقت کردیم خیلى شبیه او بود. آن زمان 
بازهم باورم نشد و با خودم گفتم بدل آدم هاى مشهور زیاد 
است. ولى بعداً که در فضاى مجازى هم فیلم سرقت و هم 
خبر را دیدیم، متوجه شدم که خودش بوده و خیلى ترسیدم. 
من خودم عاشق على دایى هستم او افتخار ایران است... 

االن هم خیلى پشیمانم خدا کند مرا ببخشد.»/3470

دزد گردنبند خبرساز: 

نمى دانستیم از دایى سرقت کردیم

آوا مشکاتیان، دختر پرویز مشکاتیان و افسانه شجریان و 
نوه محمدرضا شجریان شایعات مبنى بر اینکه شجریان 
در وصیتنامه اش قید کرده که در کنار آرامگاه فردوسى 

به خاك سپرده شود را تکذیب کرد.
درســت در روز درگذشت خســروى آواز ایران برخى 
رسانه ها نوشتند که استاد شجریان به وصیت خودش 
قرار است در توس و در کنار آرامگاه فردوسى به خاك 
سپرده شــود که به گفته نوه دخترى وى چنین خبرى 
صحت ندارد و انتخاب توس به عنوان محل خاکسپارى 
شجریان توسط اعضاى خانواده این استاد آواز صورت 

گرفته است.

پیش تر همایون شــجریان با رد وجود فشــارها براى 
خاکسپارى استاد محمدرضا شجریان در مشهد گفته 
بود: هیچ فشــارى در این زمینه نیست و انتخاب توس 

تصمیم خانواده بوده است. 
وى تأکید کرد: وقتى صحبت شــد که شأن ایشان به  
عنوان یک شخصیت ملى کجاســت، من و خانواده به 
گزینه آرامگاه فردوسى رسیدیم و این تصمیم خانواده 
است. مى خواستیم ایشــان در جایى باشند که در شأن 
خودشان و مردم ایران باشد. همایون شجریان عنوان 
کرد: اگر به سلیقه شخص من بود مى خواستم پدر در باغ 

هشتگرد خاکسپارى شود./3469

شجریان وصیتنامه نوشته است؟

زینب برخوردارى، استاد فلسفه دانشگاه تهران در بخشى 
از گفتگوى خود با سایت «رجانیوز» درباره حقوق زنان 
گفته اســت اگر ما بگوییم زن و مرد یکســانند و هیچ 

تفاوتى ندارند، در واقع حقوق زنان را تضییع کرده ایم.
وى گفته: اتفاقًا حقوق جنســیتى که براى زنان لحاظ 
مى شود، باید به لحاظ آسیب پذیرى و ظرافت آنان بیشتر 
باشد و اگر ما از تساوى حقوق صحبت کنیم، حقوق ویژه 

خانم ها را در نظر نگرفته ایم. 
این استاد دانشگاه در تشریح برخى مواردى که در حکم 
بى توجهى به حقوق جنســیتى در جامعه است، افزوده: 
چیدمان فیزیکى و غیرفیزیکى شــهر ما تا حد زیادى 
با روحیات و اقتضائات مردانه تنظیم شده است. وقتى 
ساعت کارى یکسان براى خانم و آقا در نظر مى گیریم، 

یعنى ما نگاهى مردانه داریم و لحاظ نکردیم که نقش 
خانم در خانه متفاوت است. یا از طرف دیگر ساعت پایان 
کار نیز بین زن و مرد یکسان اســت. اما خانمى که بار 
عاطفى در خانه را بــه دوش دارد، آیا زمانى که از محل 
کار به خانه بازمى گردد، مى تواند مســئولیت خود را به 

درستى انجام دهد؟
برخــوردارى ادامه داد: حتى در معمــارى خانه هاى 
ما نیز حقوق جنســیتى خانم رعایت نشده است. به 
عنوان مثال امکانات خانه از جمله کابینت آشپزخانه 
متناســب با میانگین قد زنان ایرانى است؟ یا اینکه 
صرفًا از ابعادى استاندارد تبعیت مى کند که در عمل 
خانم خانه را براى دسترسى به وسایل مورد نیازش به 

زحمت مى اندازد؟

انتشــارات «دندانــه»، کتاب «صــد روایــت کوتاه از 
دندان پزشکى در تاریخ ایران» را روانه بازار کرد. این کتاب، 
روایتى است از اتفاقات عجیب و گاه بهت آور در تاریخ ایران 
که به اهتمام سعید میرســعیدى گردآورى شده اند. براى 
نمونه مى توان به ماجراى «کشیدن دندان هاى نوکر براى 
آزمایش دندان مصنوعى در سال 1262 خورشیدى» اشاره 

کرد که از خاطرات «پرنس ارفع» است.
او روایت کرده است:

«سهام الدوله که دندانش درد مى کرد، فرستاده بود با اجرت 
زیاد از عشق آباد یک دندانســاز ارمنى آورده بودند که در 
عمارت مهمان بود. روزى از عمارت ســهام الدوله آمدم 
بیرون. در منزل دیدم ناظر نشسته جلو باغچه و دندانساز 
قریب پانزده دندان سالم او را کشیده و باز متصل مى کشد 
و او هم یکى از آن کردهاى پر قوت و قطور بود و او هم در 

موقع کشیدن هر دندان فقط یک  دفعه مى گوید اُف.
نتوانستم این وضع را ببینم، گفتم به دندانساز دست نگهدار 
و به من بگو این چه حکایتى اســت. گفت ســهام الدوله 
دندان هایش خیلى خراب اســت قابل اصالح نیست به او 
تکلیف کردم که تمام دندان هایش را بکشم و یک دست 
دندان مصنوعى بسازم یک دفعه آسوده بشود. باور نکرد 
که با دندان مصنوعى مى توان غذا خــورد. ناظرش را که 
دندان هایش همه سالم است صدا کرد که دندان هاى او را 
تماماً بکشم و دندان مصنوعى براى او بسازم، اگر توانست 
غذا بخورد، آن وقت دندان ســهام الدوله را بکشم و دندان 
براى او بســازم. افســوس خوردم که پیش از وقت مطلع 
نشدم واال سهام الدوله را دور نبود مطمئن نمایم که با دندان 
مصنوعى مى شود غذا خورد، ولى وقت گذشته بود و نصف 

بیشتر دندان هاى ناظر روى زمین بود.»

کابینت آشپزخانه ایرانى ها 
مغایر عدالت جنسیتى است!

کشیدن دندان هاى سالم نوکر
 براى دندان مصنوعى ارباب!

قیمت ها در بازار پلى استیشــن بسیار متفاوت است؛ از هفت 
تا 16 میلیون تومان؛ بر همین اســاس پیش بینى مى شود 
محصول جدید شرکت سونى، پلى استیشن 5 نیز مدتى بعد 
از عرضه جهانى به بازار ایران وارد شــود و با قیمتى بین 25 
تا 40 میلیون تومان به فروش برسد؛ برخى فروشگاه ها اما 

پیش فروش آن را با قیمت هاى کمتر آغاز کرده اند.
آنگونه که رسانه ها گزارش داده اند، شرکت سونى، محصول 
جدید خود یعنى کنسول پلى استیشــن 5 را در کشورهاى 
آمریکا، کانــادا، کره جنوبى، نیوزیلند، مکزیک و اســترالیا، 
روز 12 نوامبر 2020 مصادف با 22 آبان سال جارى، عرضه 
مى کند. این محصول یک هفته بعد به دست عالقه مندان در 
کشورهاى دیگرى که البته احتماًال تحریم نیستند، مى رسد.

سونى قیمت نسخه معمولى یا به عبارتى دیسک دار محصول 
جدید خود را 499 دالر و نســخه دیجیتال آن را 399 دالر 
قیمت اعالم کرده است. این قیمت ها با احتساب نرخ دالر 
حدود 13 میلیون و 300 هــزار و ده میلیــون و 650 هزار 

تومان است.
به نظر مى رسد برخى فروشگاه ها و سایت ها در ایران اقدام 
به پیش فروش این محصول در کشور کرده اند. براى مثال 
فروشگاهى، مدل دیجیتال ادیشن این محصول را به قیمت 
15 میلیون و 750 هزار تومان و مدل استاندارد ادیشن آن را 
سه میلیون تومان بیشتر، عرضه مى کند. البته این قیمت براى 

تحویل یک تا سه ماه بعد از تاریخ عرضه جهانى آن است.
فروشنده یکى از فروشگاه ها مى گوید احتماًال این محصول، 
مدتى بعد از عرضه جهانى آن، وارد بازار ایران مى شود و به 

قیمت 25 تا 30 میلیون تومان به فروش مى رسد. فروشنده 
دیگرى اما گفت این محصول در همان روزهاى نخســت  
عرضه جهانى وارد بازار ایران هم مى شود؛ البته با قیمت کاذب 
که احتماًال بین 35 تا 42 میلیون تومان خواهد بود. شواهد 
نشان مى دهد که اتفاق مشابهى در مورد آیفون 12 نیز رخ داده 
است و اکنون قیمت آن در بازار ایران، تفاوت فاحشى با ارزش 

دالرى آن دارد. ابراهیم درســتى، رئیس اتحادیه کشورى 
صنف فروشندگان دستگاه هاى صوتى و تصویرى، گوشى 
تلفن همراه و لوازم جانبى، در مورد شرایط بازار پلى استیشن 
گفت: قیمت همه کاالهایى که وارداتى هستند و تولید داخل 
ندارند، به قیمت ارز وابسته است و به همین دلیل، امکان دارد 

به صورت لحظه اى تغییر کند.

این فعال صنفى بیان کرد: اکنون در بازار پلى استیشن، هم 
به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم و هم به دلیل شروع 
فصل مدارس و امتحانات، رکود حاکم است؛ مصرف اینگونه 
کاالها در تابستان یا عید نوروز بیشتر مى شود. از سوى دیگر، 
چنین محصوالتى با توجه به شــرایط اقتصادى در اولویت 

خرید مردم نیست.

در اوج تحریم، گرانى و رکود سنگین اقتصادى؛

پیش فروش پلى استیشن5 آغاز شد!
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20 مدعى درمان کننده کرونا 
معاون غـذا و داروى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
گفت: هیچ فرد مدعـى حق نـدارد قبل از اخـذ مجوز و 
تأییدیـه، دارویى به مـردم بفروشـد. ابوالفضل اصالنى 
گفت: حدود 20 فرد حقیقى و شرکت حقوقى در استان 
مدعى تولید دارو براى درمان کرونا شـده اند اما تاکنون 
هیچیک از آنها در این زمینه مجوز نگرفته اند و این ادعاها 
بایـد مستندسـازى و راسـتى آزمایى و در کمیته علمى 
مقابله با کرونا مطرح شود تا مورد آزمایش هاى مختلف 
قرار بگیرد. تا زمانى که این داروها مجوز و تأییدیه الزم را 

نگیرند اجازه تولید ندارند./3474

انتشار اوراق مشارکت 
معاون مالى و اقتصادى شهردار اصفهان از انتشار 300 
میلیارد تومان اوراق مشارکت براى قطار شهرى و توسعه 
خطوط اتوبوس هاى تنـدرو در این کالنشـهر خبر داد. 
مرتضى طهرانى اظهار کرد: سـال گذشـته شـهردارى 
اصفهان 600 میلیارد تومان اوراق مشارکت براى قطار 
شـهرى و 130 میلیارد براى خطوط تندرو اتوبوسـرانى 

سهم داشت.

پاکبان پاکدست
یک پاکبان که چندى پیش با پیگیرى هاى خود صاحب 
کیف پول گمشـده  حاوى پول نقد و چکـى را یافته بود، 
مورد قدردانى قرار گرفت. سعید ابریشـمى راد، شهردار 
کاشـان با حضور در محل کار «على کولیونـد»، از وى 
قدردانـى بـه عمـل آورد. چندى پیـش این پاکبـان در 
هنگام کار در نیمه هاى  شب، کیفى با مدارك شخصى 
و سـه میلیارد و 500 میلیون ریال پول نقد و چک را پیدا 
کرده و با پیگیرى هاى خود صاحب کیف پول گمشـده 

را یافته بود.

رفع 13 حادثه آبى در قهجاورستان
به گزارش روابط عمومى آبفا قهجاورسـتان، بر اساس 
گزارش مردمى به سامانه 122، اکیپ حوادث آبفا منطقه 
قهجاورسـتان درهفته اول آبان مـاه 99 در 13 نقطه از 
منطقه حضور یافته و پس از حفارى محل حادثه اقدام به 

رفع حادثه به وجود آمده نمودند.

تقدیر کمیته امداد از فوالدمبارکه
کریـم زارع، مدیـر کل کمیته امـداد اسـتان اصفهان با 
حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل و ایرج ترابى مدیر روابط 
عمومى شرکت فوالد مبارکه دیدار کرد. در این نشست، 
مدیرکل کمیته امداد ضمن تقدیر از تالش هاى کارکنان 
شرکت فوالدمبارکه از مدیرعامل این شرکت در توجه 
ویژه به مددجویان این اداره کل در سطح استان اصفهان 
تشکر نموده و با اهداى تندیس از این اقدام خداپسندانه 

قدردانى کرد.

40 درصد موقوفات 
فاقد سند است

معاون حقوقى و امور ثبتى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: ساالنه 1000 سند براى موقوفات 
استان صادر مى شـود اما همچنان 40 درصد موقوفات 
اصفهان فاقد سـند است. حجت االسـالم محمود نصر 
اصفهانى سـهم اسـتان اصفهـان در ثبـت موقوفات را 

ساالنه 1000  مورد اعالم کرد.

کمبود پد بالگرد
مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان گفت: با 
توجه به پهنه وسـیع اسـتان اصفهان، این استان نیاز به 
تقویت پایگاه هـاى اورژانس و افزایش پـد بالگرد دارد. 
منصـور شیشـه فروش افزود: اسـتان اصفهـان یک پد 
بالگرد دارد و 38 مأموریت از اول سال تاکنون انجام داده 
اسـت که منجر به نجات 48 نفر از بیماران و مصدومان 
تصادفى شـده اسـت. وى با بیان اینکه 45 پد بالگرد در 
استان اصفهان جانمایى شده اسـت که 23 پد احداث و 
مابقى در حال احداث است، بیان کرد: از اورژانس کشور 
درخواسـت کردیم دو پد بالگرد دیگر به استان اصفهان 

اختصاص دهند.

خبر

مســئول پایگاه میراث فرهنگى نیاســر گفت: ترمیم اثر 
تاریخى چارتاقى که هفته گذشــته از ســوى شخص یا 
اشخاصى به صورت عمدى با افشانه رنگ مخدوش شده 
بود، در دست اقدام است و هفته جارى به سرانجام مى رسد.
على ابوالفضلى اظهار کرد: بهسازى چارتاقى نیاسر نیازمند 
بررسى است و پس از انجام کارشناسى، با استفاده از گچ نیمه 
کوب یا کشیدن سمباده بر سطح، نسبت به ترمیم آن اقدام 
خواهد شد. وى بیان کرد: عوامل این حادثه ضدفرهنگى 
نیز شناسایى شدند و پیگیرى حقوقى موضوع در دستور کار 
قرار دارد.  مسئول پایگاه میراث فرهنگى نیاسر یادآور شد: 
بناى چارتاقى در زمره اثرهاى ارزشمند شهر نیاسر است 

که پیشینه آن به دوره ساسانیان بازمى گردد و در سال هاى 
گذشته براى بازسازى و ســاماندهى محوطه آن توجهى 
ویژه شــده بود. چارتاقى ها سازه هایى هستند که مى توان 
آغاز فصل هاى چهارگانه ســال را با قرار گرفتن خورشید 
در هنگام طلوع در روز نخست هر فصل در زاویه خاصى از 

میان ستون هاى این گونه بناها مشاهده کرد.
چارتاقى (آتشکده ساسانى) نیاسر در 20 کیلومترى غرب 
کاشان واقع شده است که شــخص یا اشخاصى در چند 
روز گذشته با افشانه رنگ نســبت به کشیدن تصاویرى 
روى دیواره هاى این اثر تاریخى و تخریب چهره آن اقدام 

کرده بودند.

با بازیافت ســرباره فوالدى حــدود 3000 میلیارد ریال 
سودآورى براى شــرکت ذوب آهن اصفهان حاصل شده 

است.
مدیرعامل شرکت تارابگین گفت: امروز در تمام شرکت هاى 
تولیدى، پسماند، به دلیل امکان استفاده مجدد به منظور 
حفظ محیط زیست و جلوگیرى از آلودگى هاى منتشر شده، 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است و ذوب آهن اصفهان نیز 
به دلیل وسعت زیاد، تنوع و تعدد واحد هاى تولیدى داراى 
انواع مختلفى از پسماند ها شامل انواع لجن صنعتى، سرباره 
کوره ها و کنورتور، غبارها، نرمه مواد، پساب ها و ضایعات 
نسوز است و به طور عمده هر دو دسته پسماند هاى صنعتى 

و غیرصنعتى را شامل مى شود.
علیرضا بختیارى سرباره را یکى از مهمترین پسامد هاى 
شــرکت ذوب آهن معرفى کرد وگفت: سرباره بخشى از 
ذوبى است که از چدن یا فوالد جدا شده و به عنوان پسماند 
برجاى مى ماند و شــرکت تاربگین از سال 1356 تاکنون 
ســرباره کوره بلند ذوب آهن را دریافت و به پشم سنگ 

تبدیل مى کند.
مدیرعامل شــرکت تارابگین تأکید کرد: این شرکت زیر 
پوشش شرکت ذوب آهن اصفهان با هدف بازیافت سرباره 
حاصل از کوره بلند ذوب آهن در زمینه تولید و تأ مین انواع 
عایق هاى صوتى و حرارتى مورد نیاز ذوب آهن فعال است.

سودآورى 300 میلیاردى 
در ذوب آهن 

ترمیم اثر تاریخى چارتاقى 
نیاسر در دست اقدام است

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق 
اصفهان گفت: 28 خدمت در حوزه خدمات مشترکین 
و 12 خدمت در حوزه بهــره بردارى که در کل 40 نوع 
خدمت مى باشد در اپلیکیشن «برق من» توسط شرکت 

توانیر راه اندازى شده است.
مهرداد جنتیــان در ادامه گفت: شــرکت توزیع برق 
اصفهان از سال هاى گذشــته در حوزه غیرحضورى 
نمودن خدمات اقدامات خوبى را انجام داده است از جمله 
راه اندازى سامانه ســمیع 38121 که امکانات زیادى 
را براى مشــترکین و متقاضیان فراهم نموده که این 
خدمات موجب شد در زمان انتشار ویروس کرونا اهمیت 
تحقق دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیر حضورى 
بیش از پیش نمایان شود و مشترکین و متقاضیان به 

راحتى خدمات خود را تنها با یک تلفن دریافت کنند. 
وى خاطرنشــان کرد: اما وجــود درگاه هاى متفاوت 

خدمت رســانى به طور قطع شــرایط مناسب ترى را 
براى ارائه خدمــت ایجاد مى کند و در همین راســتا 
مشترکین برق با نصب اپلیکیشن «برق من» مى توانند 
سوابق صورت حســاب، ثبت قرائت توسط مشترك 
(خود اظهارى)، خدمات فروش و پس از فروش، ثبت 
خاموشى، اعالم مشکل روشنایى معابر، اطالعات برق 
امید و مدیریت مصرف و... را مشاهده و در هر زمنیه اى 
بدون حضور در مراکز خدماتى و پیشخوان هاى دولت، 

خدمات را به ساده ترین روش ممکن دریافت  نمایند.
وى ابــراز کرد: مشــترکین مى توانند ایــن نرم افزار 
کاربردى موبایل را از بازارهــاى دیجیتال نرم افزارى 
دریافت و بر روى گوشى تلفن همراه خود نصب کنند، 
همچنین لینک دانلود این نرم افزار در ســایت شرکت 
توزیع برق اصفهان و شرکت توانیر و سایت برق امید 

نیز موجود است . 

 مدیر منابع انســانى مخابرات منطقه اصفهان گفت: 
با توجه به شــرایط کنونى و در راستاى کاهش شیوع 
کرونا براى اولین بار انتخابات تشــکل هاى صنفى به 
صورت الکترونیکى در مخابرات منطقه اصفهان برگزار 

مى شود.
همایون نوربخش با اشــاره به نحوه انجام انتخابات 
الکترونیکــى انجمــن صنفى اظهــار کــرد: بنا بر 
هماهنگى هاى صــورت گرفته بــا اداره کار و طبق 

قراردادى که با پیمانکار بسته شده همه تمهیدات الزم 
براى برگزارى هرچه با شکوه تر انتخابات انجمن صنفى 
کارکنان اندیشیده شده و امیدواریم همکاران عزیز با 
حضور حداکثرى خود ما را در برگزارى هر چه پرشورتر 
این آیین یارى کنند.  وى با اشــاره به شرایط واجدین 
شرکت در انتخابات افزود: همکاران رسمى، قراردادى 
و کارگزاران قراردادى مخابرات منطقه اصفهان داراى 

حق رأى در این انتخابات هستند.

با اوج گیرى نمودار بیماران حاد مبتال به ویروس کرونا 
از دهم مهر ماه تاکنون محدودیت هایى براى تجمع در 
پارك ها و مراکز تفریحى اجرا مى شود. گردشگاه ها 
این روزها بسته اند و چراغ بوستان هاى حاشیه زاینده 
رود خشک نیز شب ها خاموش اســت. اما نه تنها این 
محدودیت هاى توصیه وار مانع از حضور گردشگران 
پاییزى براى قدم زدن و شــب نشــینى در پارك ها و 
فضاى سبز شهر نشده، بلکه با گشت و گذارى در مسیر 
زاینده رود مى توان گروه هاى خانوادگى یا دسته هاى 
جوانانى را دید که براى شــب نشینى در پارك یا پیاده 
روى و دوچرخه سوارى از خانه بیرون آمده اند و بسیارى 

حتى از ماسک هم استفاده نمى کنند.
رضا فدایى، مسئول بیمارى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان در پاسخ به این پرسش «ایسنا» که آیا اعالم 

محدودیت هــاى تجمعى در اصفهــان براى کاهش 
زنجیره انتقال ویروس کووید 19 مؤثر است؟ گفت: این 
محدودیت ها مفید بوده، اما واقعیت این است که باید 
خود مردم به این نتیجه برسند که از دور هم جمع شدن 
در هر نقطه اى خوددارى کنند تا بلکه روند انتقال این 

ویروس کند شود و شرایط بهبود پیدا کند.
وى افزود: از خسارات اقتصادى گرفته تا اثربخشى در 
کنترل کرونا براى اعمال محدودیت ها در نظر گرفته 
مى شود، پس به محدودیت هاى الزامى مثل تعطیل 

کردن ها نمى توان به تنهایى دل خوش بود.
فدایى گفت: اکنون همه  توصیه ها فراموش شده و در 
موارد بســیارى مى بینیم که اعضاى خانواده به شکل 
دســته جمعى و تفریحى براى خرید مى روند که این 

خطر ابتال به ویروس را چند برابر مى کند.

سرپرست گنجینه و مرکز اسناد آبفاى استان اصفهان 
از تهیه و تدوین فهرست کامل اسامى مدیران عامل و 
سرپرستان این سازمان/ شــرکت در 55 سال گذشته 

خبر داد.
مهرداد خورسندى گفت: این فهرست پس از نزدیک به 
دو سال فعالیت و بررسى بیش از 2000 صفحه از اسناد، 
مدارك، صورت جلسات و پرونده هاى پرسنلى موجود 
در بایگانى راکد و جارى شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان و همچنین گفتگو با پیشکسوتان این صنعت 

تهیه و منتشر شده است.
وى افزود: از ســال 1345 تاکنون تعداد 15 نفر در 19 
دوره مختلف، مسئولیت مدیرعاملى و سرپرستى آبفاى 

استان اصفهان را برعهده داشته اند.
سرپرست گنجینه و مرکز اسناد آبفاى استان اصفهان 
با اشاره به تصویب اساســنامه سازمان آب و فاضالب 
اصفهان در اســفند ســال 1344 گفت: نخســتین 

مدیرعامل این سازمان، مهندس سید امیر سعید موسوى 
حجازى است که از تاریخ 28 اردیبهشت سال 1345 به 
پیشنهاد اســتاندار و ابالغ وزیر وقت آب و برق فعالیت 
خود را آغاز مى کند که طوالنى ترین زمان مسئولیت با 
133 ماه مربوط به او است و کوتاه ترین زمان مربوط به 
نخستین دوره مسئولیت مهندس عبدالجواد زعفرانى در 

دهه 70 با چهار روز بوده است.
وى با اشــاره بــه اینکه پــس از مهنــدس حجازى، 
طوالنى ترین دوره مسئولیت مدیرعاملى آبفاى استان 
اصفهان مربوط به مهندس هاشــم امینى با 123 ماه 
است،  افزود: وى از مرداد 1389 مسئولیت مدیرعاملى 
شرکت آب و فاضالب شهرى استان اصفهان را بر عهده 
داشــته و با اجراى قانون یکپارچه سازى شرکت هاى 
آبفاى شهرى و روستایى از تاریخ دوم بهمن ماه 1398 به 
عنوان مدیرعامل شرکت یکپارچه آب و فاضالب استان 

اصفهان به فعالیت خود ادامه داده است.

محدودیت هاى کرونایى در کالنشــهر اصفهان عمًال 
از امروز به اجرا گذاشته مى شــود. این محدودیت ها از 
دیروز آغاز شد اما تعطیلى سراسرى روز سه شنبه، آغاز 
محدویت ها را به امروز چهارشــنبه موکــول کرد.  این 
در حالى اســت که ممنوعیت ورود اتومبیل به کالنشهر 
اصفهان که از ظهر دوشنبه به اجرا گذاشته شده است تا 

روز جمعه ادامه خواهد یافت. 
آنطور که سخنگوى ســتاد اســتانى مقابله با کرونا در 
اصفهان گفته اســت: در کالنشــهر اصفهان،  مشاغل 
گروه هاى 3 و 4، مدارس، آموزشگاه ها و زبان سراها به 

مدت ده روز تعطیل هستند.
گروه شغلى 3، مدارس، دانشــگاه ها، حوزه هاى علمیه، 
آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى، زبان سراها، آموزشگاه ها 
و کتابخانه ها، مهدهاى کودك، استخرهاى سرپوشیده، 
سینما و تئاتر، موزه ها و باغ موزه ها، تاالرهاى پذیرایى، 
آرایشگاه هاى زنانه و سالن هاى زیبایى و کاهش فعالیت 
مترو و حمل و نقل عمومى درون شــهرى را شــامل 

مى شود.
گروه شغلى 4 نیز شــامل همایش ها، برگزارى مراسم 
اجتماعــى، فرهنگى و مذهبى، مدارس شــبانه روزى، 
باشگاه هاى ورزشى مربوط به ورزش هاى پر برخورد از 
جمله کشتى، کاراته و جودو، کافه ها، چایخانه ها و قهوه 
خانه ها با عرضه مواد دخانى، باغ وحش ها، شهربازى ها 

و مراکز تفریحى آبى مى شود.

حجت ا... غالمى در خصــوص آخرین محدودیت هاى 
کرونایى اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد استانى مقابله 
با کرونا محدودیت ها عالوه بر پنج شهرستان قبلى در سه 
شهرستان کاشان، شهرضا و مبارکه نیز اعمال مى شود 
که بر این اســاس فعالیت گروه هاى شغلى 2، 3 و 4 به 

مدت یک هفته محدود و متوقف مى شود.
وى افزود: در کالنشــهر اصفهان که شامل بهارستان 
و سپاهان شهر هم مى شــود از 13 آبان به مدت ده روز 
فعالیت مشاغل 3 و 4 محدود و تعطیل مى شود. غالمى 
تصریح کرد: یکسرى مشاغل محدودیت دارند و برخى 
مشــاغل به کل ممنوع مى شــوند. براى مثال تاالرها 
تعطیل خواهند بود. مدارس نیــز به مدت ده روز به طور 
کامل تعطیل خواهنــد بود و هیچ آمــوزش حضورى 
نخواهیم داشت. مراکز آموزشى، زبان سراها، دانشگاه ها، 
آموزشگاه هاى تخصصى و هنرســتان ها نیز تا 23 آبان 

تعطیل خواهند بود.
در همین حال مدیرکل امور شــوراها و شهردارى هاى 
استاندارى اصفهان گفت: مســیرهاى فرعى منتهى به 
کالنشهر اصفهان با مدیریت فرمانداران و اداره کل حمل 

و نقل جاده اى و نیروى انتظامى همچنان مسدود است.
على اصغر ذاکــر هرندى افزود: اگر مســیرهایى به جز 
مسیرهاى اعالم شده به شــهر اصفهان منتهى شود با 
مصوبه شوراى تأمین توسط فرمانداران مسدود مى شود.

بر اساس تصمیم کمیته امنیتى، اجتماعى و انتظامى ستاد 
ملى مدیریت بیمارى کرونا، محدودیت رفت  و آمد در 25 

مرکز استان  از جمله اصفهان از ظهر دوشنبه اعمال شده 
است. بر همین اساس ذاکر هرندى تصریح کرد: براساس 
مصوبات ابالغى ستاد ملى و ستاد استانى مقابله با کرونا 
از ساعت 12 روز دوشنبه تا ســاعت 24 روز جمعه پنج 
ورودى به کالنشهر اصفهان از جمله پلیس راه شاهین 
شهر، سجزى، نجف آباد، مبارکه و بویین و میاندشت بسته 
است و ورود همه خودروهاى شخصى داراى پالك غیر 
بومى و خروج خودروهاى شــخصى داراى پالك بومى 

ممنوع مى شود.
وى اظهار کرد: اگر خودروهــاى غیربومى به هر نحوى 
وارد کالنشهر اصفهان شــوند 500 هزار تومان جریمه 
خواهند شــد و نیروى انتظامى موظف به اجراى طرح 
اســت. مدیرکل امور شوراها و شــهردارى هاى استان 
اصفهان گفت: تردد افرادى که تنها به واسطه شغلشان 
داخل شهر اصفهان مشغول به کار هستند مانند خدماتى، 
موادغذایى، ادارى، حمل و نقل عمومى با ارائه مستندات 

بالمانع است.
در همین حال مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهان هم گفت: عوامل مدیریت بحــران به منظور 
اجراى مصوبات ســتاد مقابلــه با کرونــا در پلیس راه  
ورودى هاى اصلى به این اســتان مستقر شدند. منصور 
شیشــه فروش افزود: بر این اســاس نیروهاى پلیس، 
راهدارى، شهردارى و با همکارى هالل احمر از ساعت 
12 ظهر روز دوشــنبه مصوبات منــع ورود و خروج از 

اصفهان را اجرا مى کنند.

افتتاح 40 نوع خدمت با اپلیکیشن «برق من»

برگزارى الکترونیکى انتخابات انجمن صنفى مخابرات  

 به محدودیت ها نمى توان به تنهایى دل خوش بود

تهیه فهرست اسامى مدیران عامل آبفا 
در 55 سال گذشته

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفت: از وزارت نفت مجــوز دریافت کرده ایم تا فعاالن 
اقتصادى اصفهــان که در حوزه هاى پاالیشــگاهى و 
شیمیایى مشــغول به کار هســتند، بتوانند نفت خام را 

دریافت، پاالیش و محصوالت خود را صادر کنند.
حســن قاضى عســگر در جمع خبرنگاران افزود: این 
خبر براى اســتانى که نقاط قوت زیادى دارد بسیار مهم 
است و از فعاالن اقتصادى که توان پاالیشگاهى دارند، 
درخواست مى کنیم با دریافت و خرید نفت خام و تصفیه 

و صادرات آن به کشــورهاى همجوار همچون عراق و 
افغانســتان اقدام کنند تا خون تازه اى در اقتصاد استان 

جریان یابد.
 به گفته معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان، این پیشنهاد براى نخستین بار از سوى استان 
اصفهان به وزارت نفت منعکس شــد کــه با موافقت و 

دستور وزیر نفت این مصوبه به استان ابالغ شد.
وى گفت: فعاالن اقتصادى وقتــى نفت خام را دریافت 
مى کنند با توجه بــه اینکه برش هــاى مختلفى دارد، 

مى توانند آن را به بنزین، گازوئیل، نفت کوره و... تبدیل 
کنند، همچنین برخــى فعاالن اقتصادى مــى توانند 
ترکیبات سنگین نفت خام همچون مازوت را که ارزش 

صادراتى چندانى ندارد تصفیه کنند.
قاضى عسگر تأکید کرد: اینکه وزارت نفت پذیرفت که به 
غیر از این وزارتخانه، دیگران نیز به حوزه نفت ورود پیدا 
کنند، بسیار ارزشمند است؛ از سوى دیگر ما به دنبال نفت 
فروشى مدرن هســتیم و فعاالن اقتصادى مى توانند به 

این حوزه ورود پیدا کنند.

جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
مأموران پلیس امنیت اقتصادى از احتکار تعداد بســیار 
زیادى از لوازم بهداشــتى و تأسیســاتى ساختمان هاى 
مسکونى و تجارى در انبارى واقع در شهر اصفهان مطلع 

و بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ محمدرضا هاشــمى فر افزود: مأموران پس از 
کســب اطالعات الزم طى هماهنگى با مقام قضایى 

به همراه کارشناســان اداره صنعت، معدن و تجارت از 
انبار مذکور بازدید کردند که در نتیجه این عملیات طى 
بررسى هاى کارشناسى صورت گرفته مشخص شد حجم 
بســیار زیادى از انواع لوازم بهداشتى و تأسیساتى مورد 
استفاده در ساخت ساختمان هاى مسکونى و تجارى براى 

مدت طوالنى در این انبار احتکار شده است.
 وى با بیان اینکه انبار مذکور فاقد پروانه کسب و شناسه 

ثبت انبار در سامانه اداره صنعت، معدن و تجارت بوده و 
موجودى انبار نیز به مبادى مربوطه اعالم نشــده است، 
گفت: کارشناسان مربوطه ارزش کاال هاى احتکار شده 

در این انبار را بالغ بر 500 میلیارد ریال تخمین زدند.
این مقام انتظامى اظهار کرد: نسبت به پلمب انبار اقدام 
و فرد محتکر نیز دستگیر و براى اقدامات قانونى تحویل 

مرجع قضایى شد.

ورود فعاالن اقتصادى اصفهان به ح وزه نفت

احتکار 50 میلیاردى لوازم ساختمانى 

همزمان با آغاز محدودیت هاى کرونایى اعالم شد

همه مسیرها به کالنشهر اصفهان 
تا جمعه مسدود است

آرمان کیانى
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نیکى کریمى مى گوید که مستند «داشتن و نداشتن» را 21 سال 
قبل با توجه به امکانات تصویرى و ذهنى اش در آن سال ساخته 
اســت و در عین حال از اینکه فرصتى فراهم شــده تا مخاطب 

بیشترى فیلم را ببیند، اظهار خرسندى مى کند.
کارگردان فیلم «آتاباى» که در جشنواره فجر گذشته مورد توجه 
منتقدان و مخاطبان قرار گرفته، مانند همه فعًال صبر کرده است 
تا کرونا باالخره تمام شود و سالن هاى سینما باز شود؛ چون فیلم 
جدیدش را مناسب اکران گسترده بر پرده سینماها مى داند تا 

اکران آنالین.
 اما این روزها نیکى کریمى مستند «داشتن و نداشتن» 
را که 21 سال قبل ساخته است در «فیلیمو» به نمایش 
گذاشته است، مســتندى که درباره مرکز نابارورى 
زوج هاست.  او در این مستند سراغ زن ها و مردهایى 
رفته اســت که به دلیل بچه دار نشــدن به مرکز 
نابارورى مراجعه مى کنند و البتــه در این میان به 
چالش داشتن یا نداشتن بچه هم پرداخته مى شود.

 نیکى کریمى در گفتگــوى کوتاهى درباره اینکه 
چرا با تأخیر این مســتند را عرضه کرده اســت، 
گفت: بارها در محافل مختلف، خانم ها با توجه 
به سوژه فیلم، متقاضى تماشاى فیلم بودند و از 
من مى پرسیدند که کجا،  مى توانیم این فیلم را 
ببینیم. به هرحال مستند «داشتن و نداشتن»، 
اولین مســتند کارنامه ام اســت و با توجه به 
سوژه آن، عالقه مند شدم تا فیلم در دسترس 

مخاطبان باشد.
 این کارگردان معتقد است: مستند «داشتن 

و نداشتن»، مستندى اســت که با توجه به موضوع آن، موضوع به روزى است و 
همواره بچه دار شدن و نشدن دغدغه جوامع بوده و هست.  در این مستند بدون 
اینکه بخواهم قضاوت کنم، این موضوع را  را مى بینم و بررســى مى کنم. حتى 
یکى از پزشکان وقتى در مســتند صحبت مى کند، خیلى صریح درباره ماجراى 
بچه دار شدن گفتگو مى کند اما تأکید مى کند من به کسى توصیه اى نمى کنم 

که چه کارى باید انجام بدهد.
 نیکى کریمى درباره شکل گیرى مستند «داشــتن و نداشتن» خاطرنشان کرد: 
مرکز نابارورى در آن سال ها درســت رو به روى خانه من بود و با توجه به اینکه 
کارم و حرفه ام سینماست و همواره عالقه مند بودم که با انسان ها در ارتباط باشم 
و عکس العمل آنها را در مواجهه با مشکالت بدانم،  برخى از این خانم ها را سوار 
مى کردم و در مسیر مى رساندم. گفتگوى من با آنها مرا در مسیر دردآلود و رنج 
آور درمان نازایى قرار داد و وسواس فکرى بیمارگونه بچه خواستن که در نهایت 

تصمیم گرفتم از این موضوع، مستند بسازم.
او در عین حال گفت: اما با زوج هایى هم صحبت کردم که هیچ ایده اى نداشتند 
که چرا مى خواهند بچه دار شوند. بچه شان نه ثمره عشق است و نه هیچ. گویى 
تنها از روى خودخواهى و اینکه این را هم داشته باشیم، حاال خواسته بودند بچه 

هم داشته باشند. 
 به گفته نیکى کریمى؛ ساخت این فیلم یکسال طول کشیده است و 50 دقیقه فیلم 

حاصل ساعت ها گفتگو و تحقیق است. 
 او در پاسخ به اینکه آیا مردم با توجه به حضور شــما به عنوان بازیگر، همکارى 
بیشترى داشــتند؟ گفت: بله! خوشــبختانه لطف داشــتند و همکارى راحت و 

مثمرثمرترى اتفاق افتاد.
 نیکى کریمى در پایان با بیان اینکه مستند «داشــتن و نداشتن» 21 سال قبل 
با توجه به امکانات تصویرى و ذهنى اش در آن ســال ها ســاخته شده است، 
در عین حال اظهار خرســندى کرد: خیلى ها که کماکان نمــى دانند، آیا باید 
در این اوضاع و احــوال جهان، بچه دار شــد یا نه مى توانند ایــن روزها فیلم 

را ببینند./3472

رامین ناصرنصیر درباره درگذشــت کریم اکبرى مبارکه به 
دلیل ابتال به بیمارى کرونا سر فیلمبردارى پروژه تلویزیونى 
«جشن سربرون» گفت: من نزدیک به دو ماه پیش کارم در 
پروژه «جشن سربرون» به اتمام رسید، اما مطلع شدم که بعد 
از ابتالى الله اسکندرى به بیمارى کرونا، کریم اکبرى مبارکه 
عزیز نیز به این بیمارى مبتال شــد و پس از آن درگذشــت. 

اتفاقى که به شدت مرا متأثر و غمگین کرد. 

این بازیگر تلویزیون در همین راستا ادامه داد: بدون شک از 
دست دادن عزیزان براى همه ســخت است اما در قبال این 
اتفاقات باید بگویم که حرفه بازیگرى هم مســتثنا از سایر 
حرفه ها نیست و در این حرفه هم خطرات فعالیت در دوران 
کرونا وجود دارد و ممکن است هر لحظه یک بازیگر مبتال به 
این بیمارى شود، از نظر من با تعطیلى تولیدات آثار سینما و 
تلویزیون چیزى درست نمى شود، اگر قرار است قرنطینه رخ 

دهد باید براى همه مشاغل اتفاق بیافتد و تنها معطوف به یک 
شاخه و شغل خاص نشود. 

بازیگر ســریال «بچه محل» ادامه داد: عوامــل تولید آثار و 
بازیگران هم بعد از ادامه دار شــدن کرونا به کار خودشــان 
بازگشــتند، البته ایــن را بگویم که نــکات و پروتکل هاى 
بهداشتى همه جا و در پشت صحنه اکثریت آثار تولیدى سینما 
و تلویزیون به درستى رعایت نمى شــود، به نظر من نقطه 

ضعف ما همین بى مباالتى هاى بهداشتى است که باعث از 
دست دادن هنرمندان عزیزمان شده است. نمى توان زندگى 

را تعطیل کرد اما مى توان نکات بهداشتى را رعایت کرد.
ناصرنصیر درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
اضافه کرد: در حال حاضر همچنان مشغول بازى در مجموعه 
«بچه محل» هستم، روزهاى آخر فیلمبردارى را پشت سر 

مى گذاریم و پروژه تا پایان آبان به پایان خواهد رسید. 

رمان «صد سال تنهایى» نوشته «گابریل گارسیا مارکز» که چاپ نخست آن در سال 
1967 در آرژانتین با تیراژ 8000 نسخه منتشر شد، در نوع خود یک رکورد محسوب مى شد 
چون در دهه قبل از آن تیراژ کتاب ها به 1000 هم نمى رسید. تمام نسخه هاى چاپ اول 

«صد سال تنهایى» به زبان اسپانیایى در همان هفته نخست کامًال به فروش رفت.
در 30 سالى که از نخستین چاپ این کتاب گذشــت بیش از 30 میلیون نسخه از آن در 
سراسر جهان به فروش رفته و به بیش از 30 زبان ترجمه شده  است. جایزه نوبل ادبیات 

1982 نیز به گابریل گارسیا مارکز به علت خلق این اثر تعلق گرفت.
«ماریو بارگاس یوسا»، نویســنده مشهور اهل کشــور پرو درباره این رمان و موفقیت 
فروشــش نظریه جالبى دارد. وى مى گوید در دهه قبل از 60 میالدى در کشــورهاى 
اسپانیایى زبان انتشارات به معناى امروزى وجود خارجى نداشت و شاید هم رمان هاى 
این دهه به این دلیل موفقیت چندانى نداشتند. در دهه بعد «صدسال تنهایى» در اوج کار 
ناشران کشورهاى آمریکاى التین نوشته شد و این خود یکى از دالیل اصلى موفقیت 

آن و نویسنده اش بود.
یوسا یکى از مهمترین رمان نویسان و مقاله نویسان معاصر آمریکاى جنوبى و از معتبرترین 
نویسندگان نسل خود است. وى هم اکنون به دعوت دانشگاه پرینستون به عنوان استاد 
مهمان در این دانشگاه به تدریس مشغول است. او در مقاله اى مى  نویسد: در دهه قبل 
از انتشار رمان «صدســال تنهایى»  در آرژانتین و مکزیک تیراژ کتاب ها روى هم رفته 
به 5000 نسخه هم نمى رسید و حتى در اســپانیا نیز این میزان 3000 نسخه بود. رمان 
«کارلوس فوئنتس» به نام «روزهاى ماسک زده» در سال 1954 تنها 500 نسخه فروش 

رفت و این پدیده براى دیگر نویسندگان مشهور این کشورها نیز صدق مى کرد.»
حکومت وقت اسپانیا به ریاست «ژنرال فرانکو» در اواخر دهه 60 میالدى سعى در کنترل 
بازار کتاب هاى اسپانیایى کرد و بودجه هاى کالنى براى سرمایه گذارى در تولید کتاب هاى 
داستان کرد. همین امر موجب رونق داســتان ها و رمان هاى اسپانیایى شد که مى توان 

شروع آن را با «صدسال تنهایى» مثال 
زد. اصالحات دولت اســپانیا در 

زمینه هاى اقتصادى اجتماعى 
با نام معجزه اسپانیایى وقتى 
به کمک ناشران این کشور 
آمد که «صدسال تنهایى» 
ظهور پیدا کــرده بود و اکثر 
کارشناسان نیز همین اعتقاد 
را دارند کــه این رمان جداى 
از نبــوغ نویســنده اش بــه 
دوره اى برخــورد کــرد که 
مى تــوان آن را دوره طالیــى 
ناشران اسپانیایى زبان دانست.

اولین فیلم ســینماى ایران با محوریت دردسرهاى ایرانى 
ناشــى از کرونا با بازى مهتاب کرامتى و میترا حجار تولید 

مى شود.
این فیلم یک کمدى است با عنوان «غیبت موجه» که عباس 
رافعى آن را کارگردانى مى کند و میترا حجار و مهتاب کرامتى 
که پیش تر در سریال ناتمام «رقص روى شیشه» همبازى 

بودند حاال در «غیبت موجه» حضور دارند.
عباس رافعــى در گفتگو بــا امیرعباس صبــاغ در برنامه 

«سینمامعیار» گفت: در حال ســاخت فیلمى با نام «غیبت 
موجه» هستم که درباره تهران درگیر کروناست. این یک 
طنز موقعیت است که داستان آن در یک هنرستان مى گذرد 
که قرار اســت به دانش آموزان به صورت مجازى خدمات 
بدهد. رافعى ادامه داد: در این فیلم ما به روحیه بخشــى از 
مردم در شوخى گرفتن کرونا و مسائلى چون کمبود ماسک 
و الکل و سقوط ارزش پول ملى پرداخته ایم و به نوعى نقدى 
فرهنگى بر رفتار مردم در مواجهه با بحران ها داشته ایم و 

مدرسه اى که در فیلم مى بینیم آینه تمام نماى جامعه ایرانى 
است که هر آنچه در جامعه مى گذرد را در آن مى بینیم.

وى در خصوص بازیگران فیلم گفت: حضور میترا حجار در 
فیلم قطعى شده و با مهتاب کرامتى هم وارد مذاکره شدیم و 

امیدواریم بتوانیم از حضور ایشان هم استفاده کنیم.
رافعى در پایان این بخش از گفتگوى خود از اولین نمایش 
«غیبت موجه» در جشــنواره فیلم فجر خبــر داد؛ البته اگر 

جشنواره برگزار شود.

ناگفته هاى خانم کارگردان از مستندش پس از 21 سال

چالش داشتن یا نداشتن بچه  
به روایت نیکى کریمى

پروژه سینمایى «حرف آخر» به تهیه کنندگى على شاه حاتمى، شش بازیگر جدید خود را براى 
جمال شورجه، على شاه حاتمى را بر عهده داشته و چند فیلم کوتاه موفق ساخته و در بیش از ابراهیم شفیعى پیش از این دســتیار کارگردان هاى صاحبنامى همچون رسول صدر عاملى، سوژه اى متفاوت دارد و براى نمایش در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر ساخته خواهد شد.فیلمبردارى خواهد رسید. «حرف آخر» به نویسندگى ابراهیم شفیعى درامى است اجتماعى که این فیلم سینمایى که روزهاى پایانى پیش تولید خود را مى گذراند و طى روزهاى آینده به مرحله پروژه پیوستند. پیش از این حضور شبنم قلى خانى هم در «حرف آخر» قطعى شده بود.جدید فیلم ســینمایى «حرف آخر» به کارگردانى ابراهیم شفیعى هستند که به تازگى به این ایوب آقاخانى، ثریا قاسمى، على استادى، على باقرى، مونا کرمى و سهیل محبى شش بازیگر آغاز فیلمبردارى معرفى کرد.

40 جشنواره حضور داشته است.

همسر «شان کانرى»، ســتاره افسانه اى ســینماى بریتانیا و بازیگر 
سرشناس مجموعه فیلم هاى «جیمز باند» که این هفته در سن 90 
سالگى درگذشت، در سخنانى به شوهر خود که او را «فوق العاده ترین 
نمونه یک مرد» خطاب قرار داد اداى احترام کرد. «میشلین روکبرون» 
که بیش از 45 سال پیش با این ستاره برنده جایزه اسکار ازدواج کرده بود 
در صحبت هاى خود فاش کرد که کانرى در ماه هاى پایانى زندگى خود 

به زوال عقل مبتال شده بود.
وى در این بــاره چنین گفته اســت: «زندگى اش زندگى نبود. ایــن اواخر دیگر 
نمى توانســت حرف بزند. اما نکته خوب این بود که در خواب درگذشــت و این اتفاق در 
آرامش رخ داد. در تمام مدت با او بــودم و او ناگهان رفت. این همان چیزى بود که خودش 
مى خواست. او به زوال عقل مبتال شده بود و این بیمارى آسیب خود را به او رسانده بود. او 

به آخرین آرزویش مبنى بر اینکه با آرامش بمیرد رسید.» 
میشلین که یک نقال 91 ساله مراکشى-فرانسوى است در سال 1970 در یک تورنمنت 

گلف با بازیگر اسکاتلندى فیلم هاى «جیمز باند» آشنا شد و با او ازدواج کرد.
وى که دومین همسر شان کانرى به شمار مى آمد درباره این افسانه دنیاى بازیگرى چنین 
گفته است: «او فوق العاده بود و زندگى حیرت انگیزى با هم داشتیم. 
او نمونه یک مرد واقعى بود. بدون او برایم سخت خواهد 
بود. این را خوب مــى دانم اما دلتنگى همیشــگى 

نخواهد بود.»
مرگ ســر شــان کانــرى پایانى بــر یکى از 
ماندگارترین زندگى هــاى تاریخ معاصر بریتانیا 
بود. حضور در نقش «مأمور 007 » بود که کانرى 

را به شهرت بین المللى رساند. 

رکوردهاى فوق العاده کتاب 
«صد سال تنهایى»

داستان کرد. همین امر موجب رونق داســتان ها و رمان هاى اسپانیایى شد که مى توان 
شروع آن را با «صدسال تنهایى» مثال 

زد. اصالحات دولت اســپانیا در 
زمینه هاى اقتصادى اجتماعى 
با نام معجزه اسپانیایى وقتى 
به کمک ناشران این کشور 
آمد که «صدسال تنهایى» 
ظهور پیدا کــرده بود و اکثر 
کارشناسان نیز همین اعتقاد 
را دارند کــه این رمان جداى

از نبــوغ نویســنده اش بــه 
دوره اى برخــورد کــرد که 
مى تــوان آن را دوره طالیــى 
ناشران اسپانیایى زبان دانست.

علت مرگ «شان کانرى» 
مشخص شد

رامین ناصرنصیر: 

پروتکل هاى بهداشتى در آثار تصویرى رعایت نمى شود

نمونه یک مرد واقعى بود. بدون او برایم سخت خواهد  او
بود. این را خوب مــى دانم اما دلتنگى همیشــگى 

نخواهد بود.»
مرگ ســر شــان کانــرى پایانى بــر یکى از 
ماندگارترین زندگى هــاى تاریخ معاصر بریتانیا 
7بود. حضور در نقش «مأمور 007 » بود که کانرى 

را به شهرت بین المللى رساند.

به بهانه پخش فصل ســوم ســریال «از سرنوشت» به 
سراغ کیســان دیباج بازیگر نقش «ســهراب» در این 

سریال رفته ایم.
سریال «از سرنوشت» به کارگردانى محمدرضا خردمندان 
و علیرضا بذرافشان و تهیه کنندگى على اکبر تحویلیان به سومین 
فصل خود رسید و پخش فصل سوم این سریال از شنبه 10 آبان ماه 
در شبکه 2 سیما آغاز شد. سریال «از سرنوشت» روایتگر داستان هایى 
از زندگى دو شخصیت اصلى قصه یعنى «سهراب» و «هاشم» در سه 

دوره کودکى، نوجوانى و جوانى است.
کیسان دیباج نقش «سهراب» قصه این سریال را در دوره نوجوانى و 

جوانى بازى مى کند و با دارا حیایى در نقش «هاشم» همبازى است.
این هنرمند جوان، بازیگرى را با تئاتر آغاز کرد و سریال «از سرنوشت» 
اولین تجربه بازیگرى او بود که در آن خوش درخشید و باعث شهرت 
و محبوبیت او شد. کیسان دیباج به غیر از بازیگرى تجربه خوانندگى 
را هم دارد و آهنگ «یعنى میشه» با صداى او در سال 98 منتشر شده 
است. سریال «از سرنوشت» تجربه خوبى براى کیسان دیباج بود و در 
این سریال با بازیگران سرشناسى چون مجید واشقانى، لیال بلوکات، 

مریم کاظمى، علیرضا آرا، حسین پاکدل، فاطیما بهارمست، فریبا 
نادرى و بسیارى از هنرمندان دیگر همبازى بود و از تجربیات 

آنها استفاده کرد./3473

ر ر غ س ور م ن ر ه و ر م ر ر ر ر ى ور ر ز ر ر و

ید

ى
ه
شد
ى

ست
ته
ول
خ

ه
س
سر
یا
ذر
ید
ما
خ
نو
 نق
ى

وان
ز
 ش
هن
«ا
از
ع
ى
رد

ر غ س ور م ن ر ه و م ر ر ى ور ز ر و

دخود را براى 

ى شش بازیگر 
ه تازگى به این 

بود. شده
 آینده به مرحله 
ت اجتماعى که 

ه خواهد شد.
ل صدر عاملى، 
و در بیش از  خته

به
س
س
سری
و علیرضا بذ
فصل خود رسی
2در شبکه 2 سیم
از زندگى دو شخ
ن دوره کودکى،
ن کیسان دیباج
جوانى بازى مى
این هنرمند جو
اولین تجربه با
محبوبیت او و
را هم دارد و آه
است. سریال «
اینسریال با با
مریم کاظمى،

نادرى و بسیارى
آنها استفاده کر

«سهراب» سریال «از سرنوشت»
 را بیشتر بشناسید

معرفى 6 بازیگر 
جدید فیلم 
سینمایى 

«حرف 
آخر»

نیکى کریمى مى گوید
به امکانات با توجه قبل
اســت و در عین حال

بیشترى فیلم را ببیند، اظ
کارگردان فیلم «آتاباى
منتقدان و مخاطبان ق
تا کرونا باالخره تمام
جدیدش را مناسب
اکران آنالین.

اما این روزها
1را که 21 سا
گذاشته اس
زوج هاست
رفته اسـ
نابارورى
چالش د
نیکى ک
ت چرا با
گفت:
به سو
من
ببین
اولی
سو
مخ
ای

ناگفته

چالش
به

  حسین على پناهى/ روزیاتو |

  شیما غفارى/ خبرگزارى ایسنا |

ساخت اولین فیلم 
کرونایى سینما 



ورزشورزش 05053893 سال  هفدهمچهارشنبه  14 آبان  ماه   1399

گولسیانى: تا هفته سوم خودم را مى رسانم
مدافع گرجستانى سپاهان بار دیگر درگیر مصدومیت 

شد و در شروع لیگ همراه تیمش نخواهد بود.
 یکى از مهره هاى کلیدى سپاهان در فصل گذشته 
گئورگى گولســیانى، مدافع میانى گرجستانى این 
تیم بود که خیلى ها مصدومیــت طوالنى مدت او 
در اواخر فصل را از عوامل اصلى افت نتایج این تیم 
مى دانستند و حاال در آستانه شروع مجدد لیگ برتر 
این بازیکن که آماده بازگشت به میادین و حضور پر 
قدرت در ترکیب تیم بود بار دیگر شاهد مصدومیت 
او هستیم و ظاهراً بدشانســى قرار نیست دست از 

سرش بر دارد.
گولســیانى در گفتگویــى درخصــوص وضعیت 
مصدومیتش اظهار کرد: متأسفانه در جریان بازى 
با تراکتور بود که روى یک صحنه و هنگام دویدن با 
مهاجم حریف از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگى شدم 
و احســاس درد کردم و از بازى خارج شدم و پس از 
آن در بازى مقابل آلومینیوم هم به دلیل مصدومیت 
حضور نداشتم و حاال هم کارهاى درمانى خودم را 

انجام مى دهم تا هرچه زودتر به مسابقات برسم.
وى در مــورد اینکه انگیزه زیادى براى بازگشــت 

به مســابقات لیگ برتر داشــت ولى بدشناسى بار 
دیگر گریبانش را گرفت هــم توضیح داد: خیلى به 
این مسائل فکر نمى کنم و فقط تمرکزم روى این 
است که کارهاى درمانى را انجام دهم و به سرعت 
خودم را آماده بازى کنم و فکر کردن به گذشته کار 

جالبى نیست.
مدافع ســپاهان در مورد نگرانى هواداران این تیم 
بابت مصدومیتش هم گفت: اصــًال جاى نگرانى 
نیست و سپاهان تیم بزرگى است و بازیکنان خوب و 
با کیفیت زیادى دارد و اینطور نیست که از نبود یک 

بازیکن ضربه بخورد و من شــک ندارم تیم بدون 
مشکل وارد مســابقات خواهد شد و امیدوارم نتایج 

خوبى کسب شود.
گولســیانى در مورد وضعیت مصدومیتش و زمان 
بازگشــت به میادین هم توضیح داد: هنوز به طور 
دقیق و قطعى نمى شود گفت ولى چیزى که مى دانم 
این است که بازى هفته اول مقابل گل گهر و بازى 
هفته دوم مقابل آلومینیوم را از دست داده ام ولى اگر 
طبق برنامه ریزى جلو برویم مى توانم در دیدار هفته 

سوم مقابل تراکتور بازى کنم.

باشگاه سپاهان موفق شــد براى صفحه رسمى این 
باشــگاه در اینســتاگرام تیک آبى و یا  نشان تأیید را 

بگیرد. در حالى کــه در حدود یک ماه قبل باشــگاه 
استقالل توانسته بود تیک آبى اینستاگرامش را بگیرد، 
صفحه رسمى باشگاه سپاهان نیز با دریافت نشان تأیید 
از این پس با تیک آبى شکل رسمى ترى خواهد گرفت. 

در حال حاضر پیج رسمى اینستاگرام سپاهان 121 هزار 
فالوور داشته و این تیم بعد از پرسپولیس، استقالل و 
تراکتور بیشترین دنبال کننده را در میان باشگاه هاى 

ایرانى در اینستاگرام دارد.

تیک آبى یا نشان تأیید (Verified Badge) نشان 
رسمى بودن یک اکانت در شبکه هاى اجتماعى است و 
کسب آن شرایط ویژه اى را دارد که سپاهانى ها موفق 

به دریافتش شدند.

تیک آبى براى زردها

ســال گذشــته از ســوى کمیته صدور مجــوز حرفه اى 
تعامل هایى با باشــگاه ها صورت گرفت و برخى از مدارك 
بارگذارى شده از سوى این کمیته غیر واقعى بود. به همین 
دلیل کنفدراسیون فوتبال آســیا فدراسیون فوتبال ایران را 

120 هزار دالر جریمه نقدى 
کرد و ایــن جریمه بالفاصله 
از محل مطالبات فدراسیون 
فوتبال ایران کســر شد. اما 
این بار کنفدراســیون فوتبال 
آسیا جرایم شدیدترى را براى 
کمیته صدور مجوز حرفه اى 

در نظر گرفته است.
 کنفدراسیون فوتبال آسیا از 

اعضاى کمیتــه صدور مجوز حرفه اى فدراســیون فوتبال 
تعهدهاى محکمى گرفته و از آنها خواسته در بررسى اسناد 
 AFC .باشــگاه ها با دقت و وســواس زیادى عمل کنند
به اعضاى این کمیته اعالم کــرده در صورت بروز تخلف 
احتمالى از سوى اعضاى این کمیته در ارائه اسناد غیرواقعى 
براى صدور مجوز حرفه اى براى باشگاه ها برخورد انضباطى 

قاطعى با آنها صورت مى گیرد. در صورتى که تخلف اعضاى 
این کمیته در ارائه اســناد باشگاه ها ثابت شود تمامى اعضا 
نفرى 20 هزار دالر جریمه خواهند شــد. ضمن اینکه این 
اعضا به کمیته اخالق کنفدراســیون فوتبال آسیا نیز براى 
اتخــاذ تصمیم هــاى دیگر 

احضار خواهند شد.
تیم هــاى حاضــر در لیگ 
قهرمانان آســیا اگر از کمیته 
صــدور مجــوز حرفــه اى 
این مجــوز را دریافت نکنند 
حضورشان در لیگ قهرمانان 
آســیا منتفى خواهند شد. به 
بهانه این حضور کمیته صدور 
مجوز حرفه اى با تیم هاى ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان 
آسیا مماشات مى کرد. این مماشــات این بار باعث شد تا 
کنفدراسیون فوتبال آسیا جرایم شدیدترى را در نظر بگیرد 
و این جرایم این بار اعضاى کمیته صدور مجوز حرفه اى را 
نشانه گرفته است. جریمه 20 هزار دالرى براى همه اعضا و 

معرفى به کمیته اخالق.

با اسناد غیر واقعى جریمه مى شوید
سرمربى قرمز ها با هافبک عراقى تیمش دیدار پنهانى 

داشت.
یحیى گل محمدى، سرمربى پرسپولیس در 

تالش است تا مشکالت تیمش را حل 
کند. به همین دلیل او شــخصًا با بشار 
رسن پاى میز مذاکره نشست. بازیکن 

عراقى در تالش اســت تــا از جمع 
قرمزها جدا شود ولى گل محمدى 
در جلسه اى که با رســن داشت به 

او گفت فینال آسیا اهمیت زیادى براى 
طرفــداران دارد. یحیى درباره 

جزئیات این جلسه 

توضیح مى دهد: 
«بشار تمرینات خود را انجام مى دهد و مسائل مربوط 
به قراردادش با پرســپولیس و پیشنهاداتى که 
دارند مربوط به باشــگاه اســت و من هم 
پیش تر نظرم را دراین باره به باشــگاه و 
بشار اعالم کرده ام و بشار رسن هم این 
روزها با تمرکز و پشتکار در خدمت تیم 
است. بنده یکى دو شب قبل از سفر بشار 
رسن به عراق به هتل محل اقامتشان در 
تهران رفتم و مفصل با او درباره پیشــنهاد 
کالن تیم قطــرى و شــرایط خاص 
پرسپولیس براى فینال آسیا و 

میزان عالقه مندى هواداران بــه او صحبت کردم. 
بشار یک بازیکن زحمتکش است که قدر محبت هاى 
هواداران را مى داند. همان شب احساس کردم که او با 
خودش کنار آمده و در تیم خواهد ماند و به او مرخصى 
هفت روزه هم دادیم تا در سالگرد درگذشت مادرش 

کنار خانواده باشد و با خود خلوت کرده و تصمیمى 
خوب و منطقى و حرفــه اى بگیرد و با 

تمرکزى خوب بــراى حضور در 
تمرینات به تهران بازگردد. بشار 

هم طبق قولى که داده بود در 
موعد مقرر آمــد و با تمام 

وجود تالش مى کند.»

پرده بردارى از جلسه شبانه یحیى و بشار در هتل

در ادامه نقل و انتقاالت پیش فصل لیگ برتر فوتبال بانوان، تیم فوتبال بانوان باشگاه فرهنگى 
ورزشى ذوب آهن اصفهان در راستاى تشکیل تیمى منسجم و حضور پرقدرت در لیگ آتى فوتبال 

بانوان باشگاه هاى کشور، مرضیه نیکخواه مهاجم راست پاى فوتبال بانوان را به خدمت گرفت.
نیکخواه روز دوشنبه، 12 آبان با حضور در باشگاه ذوب آهن قرارداد خود را امضا کرد تا در تمرینات 

تیم مدایم زاده شرکت کند.
مهاجم ملى پوش این فصل ذوب آهن سابقه 12سال حضور فعال در تیم هاى سرخپوشان گرگان، 
ملوان بندرانزلى، قشقایى شیراز، آرســن تهران، پاالیش گاز ایالم، فوالدمبارکه سپاهان، وچان 
کردستان و پاس همدان را دارد و دو نایب قهرمانى با تیم هاى ملوان انزلى و وچان کردستان و یک 

مقام سومى نیز با فوالد مبارکه سپاهان را به دست آورده است.

نیکخواه ذوب آهنى شد

رئیس هیئت مدیره اســتقالل گفت: قرارداد هاى ده یازده 
میلیاردى در اســتقالل صحت دارد و البتــه باید روى آنها 

بازنگرى شود.
اسماعیل خلیل زاده که با شبکه خبر صحبت مى کرد در پاسخ 
به این سئوال که گران ترین بازیکن استقالل در این فصل 
کیست اظهار کرد: دوستان هســتند! البته باید در قراردادها 

باید بازنگرى صورت بگیرد.
وى در خصوص اینکــه قراردادهاى ده یــازده میلیاردى 
در استقالل صحت دارد گفت: بله درســت است.7، 6 و 5 
میلیاردى هم وجود دارد. البته ما باید بازنگرى کنیم. قرارداد 
منعقد شده و یک مسئول اجرایى آن را امضا کرده است ولى 

باید به هر شکلى با آنها به توافق برسیم.

قرارداد هاى 10میلیاردى استقالل صحت دارد

سرمربى ســابق پیکان اعالم کرد که در خصوص تحمیل 
بازیکن صحبتى نمى کنم و مردم باهوش هســتند و همه 

مى دانند چه اتفاقاتى مى افتد.
 طى روزهاى گذشــته اتفاقات زیادى در باشگاه پیکان رخ 
داد.  عبدا... ویسى سرمربى این تیم از شرایط حاکم بر این 
باشگاه گالیه کرده بود و خواهان تغییر شرایط شد، اگرچه 
این تغییرات با موافقت مدیران پیکان همراه نشد و در نهایت 

ویسى از این تیم جدا شد.
ویســى در یک گفتگوى رادیویى در مورد جدایى از پیکان 
گفت: از مدت ها قبل اتفاقاتى میان من و مدیران باشــگاه 
رخ داد و فکر مى کردیم وضعیت بهتر مى شود ولى شرایط 
آنگونه که مى خواســتیم پیش نرفت و منجر به جدایى من 
از پیکان شد؛ باشــگاه این حق را دارد که به فکر سرمربى 

بعدى باشد.
وى در مورد اختالفــات با اکبر 
محمدى مدیرعامل پیکان گفت: 
اختالف نظر در هــر کجا که به 
صورت گروهى کار مى کنند وجود 
دارد. من یکســرى خواسته ها از 
باشگاه داشــتم ولى آنها توانایى 
انجام این خواسته ها را نداشتند. 
اتفاقاتى افتاد که با فلسفه و اصول 
مربیگرى من در تناقض بود، شاید 
مربى دیگرى بتواند با این شرایط 

کار کند.
سرمربى سابق پیکان در مورد 

علت و ریشه مشــکالتش با مدیران این تیم گفت: نگفتن 
این مسئله بهتر است. همه خبر دارند در فوتبال مملکت چه 
خبر است. در خصوص تحمیل بازیکن صحبتى نمى کنم و 
مردم باهوش هستند و همه مى دانند چه اتفاقاتى مى افتد. 
من شش ماه براى پیکان به همراه همکارانم شبانه روزى 
زحمت کشیدیم و توانستیم تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم. 
این رفتار درست نیست که یک هفته قبل از آغاز لیگ برتر با 

به وجود آوردن بهانه هایى منجر به جدایى من شوند.
وى ادامه داد: من نه استعفا کرده ام و نه اخراج شده ام. من 
40 روز بدون قرارداد براى این تیم کار کردم. بازیکنانى که 
مدنظر ما بودند، بازیکنان تراز اول تیم هاى دیگرى بودند 
که قیمتشــان باال بود. من در این زمینه مى گویم که حق 
با باشگاه اســت چرا که تیم بودجه اى نداشــت و گله مند 

نیستم. ســقف قرارداد ما یک میلیارد و 500 میلیون بود و 
مهران موســوى بازیکن خودمان بود و به ما پیشنهاد سه 

میلیاردى داد.
وى گفت: به همین دلیل من به ســراغ بازیکنان گمنام و 
جوان از لیگ هــاى پایین تر رفتیم. باشــگاه در این زمینه 
درست مى گوید، آنها لیست دوم و سوم ما را جذب کردند؛ 
ولى اینکه مى گویند تمام درخواست هاى ما را انجام دادند، 

دروغ محض است.
ویسى افزود: من نه اخراج شده ام و نه استعفا کرده ام. چند 
روزى در تمرینات حضور پیدا نکردم. آقاى مدیر روســتا به 
عنوان سرپرســت تیم با من صحبت کردند و گفتم چنانچه 
این دو مشکل حل شود، در تمرینات حاضر مى شوم ولى این 

مشکالت حل نشدند.
وى در مورد اینکه عمــر مفید مربیــان در تیم هاى لیگ 
برترى کوتاه است و اینکه آیا 
در لیگ بیســتم نیز نیمکت 
لــرزان خواهد بــود گفت: 
قطعًا این اتفاقات رخ خواهد 
داد چراکه یــک بخش آن به 
مسائل داللى برمى گردد. ما 
باید ببینیم مربى مانند عبدا... 
ویسى چه برنامه اى داشت و 
آن را دنبال کنیم نه اینکه یک 
هفته قبل از شروع لیگ برتر 
اتفاقاتى بیفتد که در شأن تیم 

قدیمى مانند پیکان باشد.
او ادامه داد: من به عینه دیدم که یکــى از مدیران برنامه با 
یکى از مدیران عامل از من درخواست کردند که با فالن تیم 
قرارداد نبندم تا هفته پنجم به آن باشگاه بروم. من براى چنین 
فوتبالى متأسفم که یک ایجنت در مقابل مدیرعامل باشگاه 
مى گوید هفته پنجم فالن مربى را اخراج مى کنیم تا من به 

جاى او سرمربى شوم و من این پیشنهاد را قبول نکردم.
ویسى در پایان در مورد اینکه آیا پیشنهادى از سایر تیم ها 
دارد یا خیر گفت: من قبًال چند پیشــنهاد خوب از تیم هاى 
لیگ برترى داشــتم ولى از آنجایى که بــا پیکان صحبت 
کرده بودم، آنها را رد کردم. در حال حاضر فقط از رایکا بابل 
پیشنهاد دارم و با توجه به امکانات آنجا ممکن است به این 
تیم نروم.  باز هم صبر خواهــم کرد تا ببینم چه اتفاقاتى رخ 

خواهد داد.

به من گفتند جایى نرو، هفته پنجم تیم دارى!

محمد باقرى، مدیــر تیم دوچرخه ســوارى فوالد مبارکه 
سپاهان اصفهان درباره شرایط این تیم پس از کسب عنوان 
قهرمانى در آغاز رقابت هاى لیگ دوچرخه ســوارى، اظهار 
کرد: در ســال 99 هم مانند ادوار گذشته با در اختیار داشتن 

دوچرخه ســواران ملى پوش بومى و غیربومى و همچنین 
استفاده از ظرفیت جوانان بومى، توانســتیم مانند گذشته 
بسیار قوى ظاهر شــویم و در بخش هاى مختلف عناوین 

قهرمانى را کسب کنیم.

وى افزود: یکى از سیاست هاى باشگاه سپاهان بومى گرایى 
است و از این حیث تیم جوانان را در رشته دوچرخه سوارى، 
راه اندازى کردیم که متشــکل از دوچرخه سواران جوان از 
اصفهان و شهرهاى اطراف هســتند که نتایج بسیار خوبى 

هم گرفتند.
باقرى با اشــاره بــه تفاوت 
ســپاهان با ســایر تیم ها به 
دلیل سرمایه گذارى گسترده 
در این رشته، گفت: سپاهان 
مانند ســایر باشگاه ها نیست 
چرا که در چندیــن میدان و 
عرصه حضــور دارد، حتى در 
لیگ داخلى نیز ســپاهان در 
بخش جــاده، بخش جوانان 
و همچنین تمــام ماده  هاى 
بخش پیست در لیگ حضور 
داشت. تالش کردیم در تمام 
بخش هاى جاده نیز حاضر باشیم و پس از برگزارى دو مرحله 
از رقابت هاى این بخش با اختالف ناچیزى در رده دوم قرار 
داریم که البته این نتیجه هم تحت تأثیر برخى مسائل بود که 

امیدوارم به زودى حل شود.

شرایط سپاهان متفاوت با سایر تیم هاست

ىهواداران بــه او صحبت کردم. 
حمتکش است که قدر محبت هاى 
همان شب احساس کردم که او با 
در تیم خواهد ماند و به او مرخصى 
سالگرد درگذشت مادرش م تا در
 با خود خلوت کرده و تصمیمى

رفــه اى بگیرد و با 
حضور در  راى

زگردد. بشار 
اده بود در 

با تمام 
د.»

ر هتل

 روزنامه «الوطن» قطر دلیل انتخاب على کریمى، هافبک 
فصل گذشته تیم استقالل توســط قطر اس سى را تشریح 
کرد. به گزارش روزنامه «الوطن» قطر؛ باشگاه قطر اس سى 
اخیراً جذب على کریمى، بازیکــن تیم ملى فوتبال ایران را 
اعالم کرد و او نخستین تمرین را در تیم جدیدش انجام داد.

بر اســاس این گزارش، على کریمى سطح فنى عالى اى را 
در دیدارهاى تجمیعى مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
در ترکیب تیم اســتقالل تهران به میزبانى قطر به نمایش 
گذاشت. چنین نمایشى باعث شد تا بسیارى از تیم هاى لیگ 
ستارگان قطر به کریمى توجه کنند و در نهایت وى تصمیم 
گرفت به تیم قطر اس سى بپیوندد. این یک چالش بزرگ 
براى على کریمى پس از اتمام قراردادش با استقالل تهران 

محسوب مى شود.
تیم قطر اس ســى تا پایان هفته پنجــم فصل جارى لیگ 

ستارگان قطر با  3 امتیاز قعرنشین جدول رده بندى است.

القطر چطور به گزینه على کریمى رسید؟
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى   

برابر آراءصادره هیئت هاى اول ودوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینى شــهر 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 باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

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

1- راى  شــماره    6865      مورخ   1399/07/09   به شــماره کالسه  1630 آقاي / خانم 
بانک سپه به شناسنامه شــماره 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 نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
2- راى  شــماره    6968    مورخ 1399/07/12      به شماره کالســه   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 شــهر 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 شــماره 909 کدملی 1141177730 صادره فرزند علی 
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 180 مترمربع پالك شماره550 و 539 فرعی 
از158 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
شهردارى خمینى شهر 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 شــماره کالسه   1639  آقاي / خانم 
صدیقه رضائی خوزانی به شناسنامه شماره 1630 کدملی 1141253402 صادره خمینی 
شهر فرزند ولی اله  نســبت به 6 دانگ یکباب خانه قدیمى  به مساحت 70 مترمربع پالك 
شــماره 586فرعی از85 اصلی واقع در  خوزان  بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
ســند 217102 مورخ 1392/02/25  دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس        

مالحظه و محرز گردیده است.
5- راى  شــماره    6909      مورخ  1399/07/09     به شماره کالسه  1336     آقاي / خانم 
حسین آقائی به شناسنامه شماره 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 شماره 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 شهرشامل ثبت در صفحه 557 دفتر 495و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شــماره     7000     مورخ     1399/07/12  به شماره کالسه  0349    آقاي / خانم 
صدیقه محمدي جو ابادي به شناسنامه شماره 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 
شهرشــامل  ثبت در صفحه 557 دفتر 495 و مالحظه نقشــه 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 شــماره 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 شماره 165فرعی از113 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ســند 34931 مورخ 99/03/27 دفتر 322 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شــماره    4900      مورخ     1399/07/09  به شماره کالسه  0560    آقاي / خانم 
مرتضی پریشانی فروشانی به شناسنامه شــماره 17709 کدملی 1140176641 صادره 
خمینی شهر فرزند محمداسمعیل نســبت به 6 دانگ  خانه در حال ســاخت  به مساحت 
115,50 مترمربع پالك شــماره 165فرعی از113 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل  ســند 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 شماره کالسه     0415 آقاي / خانم 
مریم سلیمانی کیا به شناسنامه شماره 4713 کدملی 1142275167 صادره فرزند محمد 
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مســاحت 100 مترمربع پالك شماره774 فرعی از109 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  مع االوسطه از فاطمه 
حاج هاشمى  ســند 138049 مورخ 81/06/21 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شــماره    6904      مورخ 1399/07/09    به شماره کالسه    1344 آقاي / خانم 
غالمحسین سعیدي به شناسنامه شــماره 173 کدملی 1140920911 صادره فرزند رضا  
نســبت به 6 داگ یکباب مغازه تجارى و فوقانى به مساحت 19,10 مترمربع پالك شماره 
998فرعی از87 اصلی واقع در  ورتوسفادران بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 76 دفتر 22 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و محرز 

گردیده است.
12- راى  شــماره    6089      مورخ  1399/06/16     به شماره کالســه     0897   آقاي / 
خانم مریم رضائی آدریانی به شناسنامه شماره 870 کدملی 1142442853 صادره فرزند 
حسینعلی  نسبت به 3 دانگ مشــاع از 6 دانگ یکباب خانه. به مساحت 207,71 مترمربع 
پالك شماره 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  شماره    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 شش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 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  شماره      6587    مورخ  1399/07/02    به شماره کالسه    0916  آقاي / خانم 
سید مسعود بنی هاشمی به شناسنامه شماره 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 شهرشــامل 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 ســاختمان به مساحت 171,10 
مترمربع پالك شماره171 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  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش 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  شماره   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 شــماره1175 فرعی از85 اصلی واقع در خوزان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل  ثبت در صفحه 524 دفتر 51 و صفحه 526و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
18- راى  شماره     7191     مورخ      1399/07/14 به شماره کالسه    0838   آقاي / خانم 
محمد نجار پور فروشانی به شناسنامه شــماره 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 فروشــان  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االسطه از 
اسماعیل نجار پور و غالمحســین  و اکبر  و على و مهدى  نجارپور ثبت در صفحه 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 نقشه 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 شناســنامه شــماره 124 کدملی 5419560593 صادره فرزند 
مصطفی نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه در حال ســاخت  به مساحت 20 مترمربع پالك 
شماره 303فرعی از113 اصلی واقع در بوستان ســهم خوزان  بخش14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل ســند 60000 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و 

محرز گردیده است.
20- راى  شــماره     7220     مورخ    1399/07/15   به شــماره کالســه   1276  آقاي / 
خانم مرتضی خسروي به شناســنامه شــماره 221 کدملی 1141070911 صادره فرزند 
محمدمهدي نســبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 172,50 مترمربع 
پالك شماره 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 شماره کالسه   1280 آقاي / خانم 
رحیم خســروي خوزانی به شناســنامه شــماره 27 کدملی 1141660989 صادره فرزند 
محمدمهدي  نسبت به  به مســاحت 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 نقشه ملک و گزارش کارشناس    مالحظه و محرز گردیده است.
22- راى  شماره    7221      مورخ  1399/07/15     به شماره کالسه   1278  آقاي / خانم 
زهرا خسروي خوزانی به شناســنامه شــماره 227 کدملی 1141576473 صادره فرزند 
محمدمهدي نســبت به 6 دانگ یکباب مغازه و انبار متصله ه مساحت 113,50 مترمربع 
پالك شماره1 فرعی از101 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 66865 مورخ 95/10/23 دفتر 172 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس   
مالحظه و محرز گردیده است.

23- راى  شــماره       7213   مورخ  1399/07/15     به شماره کالســه 1016     آقاي / 
خانم بهنوش حاجی هاشمی ورنوسفادرانی به شناســنامه شماره 1130067173 کدملی 
1130067173 صادره فرزند شکراله نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به 
مساحت 146,43 مترمربع پالك شماره308 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  شماره  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 نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
25- راى  شماره     7214     مورخ    1399/07/15   به شماره کالسه   1019     آقاي / خانم 
بهاره حاجی هاشــمی ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 2504 کدملی 1141262169 
صادره فرزند شکراله  نسبت به 2 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 146,43 
مترمربع پالك شماره 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 کالســه     1046  آقاي / 
خانم مرتضی مختاري به شناسنامه شــماره 13900 کدملی 1140137743 صادره فرزند 
قاسمعلی  نسبت به 2دانگ مشاع از شــش دانگ با ب خانه  به مساحت 395,23 مترمربع 
پالك شــماره212 و 213 فرعی از121 اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 46102 مورخ 67/11/02 دفتر 59  و سند 17732 مورخ 45/06/26 
دفتر 35 و مع االوســطه 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 ورنوســفادرانی به شناسنامه شــماره 14887 کدملی 1140147633 
صادره فرزند صادق  نسبت به 4 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 395,23 
مترمربع پالك شماره 212 و 213فرعی از121 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 60099 مورخ 84/03/12 دفتر 59 و سند 46102 مورخ 
67/11/02 دفتر 59 و مع االوســطه از غالمعلى مختارى و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
28- راى  شماره   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 ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 186,23 
مترمربع پالك شــماره 154فرعی از122 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل  سند 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  شماره       3366   مورخ    1399/04/14   به شماره کالسه     2108  آقاي / خانم 
سید تقی نوربخش ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 52 کدملی 1140999052 صادره 
فرزند سید عبداله  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 179,86 
مترمربع پالك شماره160 فرعی از122 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر  شــامل  ســند 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 شناسنامه شماره 7056 کدملی 1142295575 صادره 
فرزند حسین نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 148,70 مترمربع پالك شماره143 
فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  سند 
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 شماره 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 نقشــه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
32- راى  شماره     7258     مورخ   1399/07/15    به شماره کالسه    0351    آقاي / خانم 
زهرا توانا به شناسنامه شماره 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 شهر  شامل ثبت در صفحه 107 دفتر 449 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
33- راى  شماره     7323     مورخ   1399/07/16    به شماره کالسه    1532    آقاي / خانم 
اعظم ابراهیمی به شناسنامه شماره 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 ســند  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 شناسنامه شماره 2082 کدملی 1141329824 صادره 
فرزند علی  نسبت به 3دانگ یکباب خانه  به مساحت 153,53 مترمربع پالك شماره244 

فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 
االوسطه 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  شماره     7284     مورخ  1399/07/16     به شماره کالسه  0383   آقاي / خانم 
احمدرضا زرین به شناسنامه شماره 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 شهرشامل مع االوسطه 
از مالکیت صغرى حجارى  و نصراهللا حاج ابوطالبى  ثبت در صفحه 414 دفتر 76 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس     مالحظه و محرز گردیده است.
36- راى  شماره   7160       مورخ   1399/07/14    به شماره کالسه    2356  آقاي / خانم 
مجید آسترکی به شناسنامه شماره 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 شماره 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 ســند 24030 مورخ 02/08/98 دفتر 232 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

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

گردیده است.
39- راى  شماره      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 مشــاع 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 شهرشامل ثبت در صفحه 53 دفتر 367 و صفحه 
34 دفتر 80 و صفحه 31 دفتر 80.) و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و 

محرز گردیده است.
40- راى  شــماره  5840   مــورخ   1398/12/17  بــه شــماره کالســه  1783   آقاي 
/ خانم بتــول حاجی هاشــمی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 15031 کدملی 
1140149091 صــادره فرزنــد رضا نســبت بــه 6 دانگ یکبــاب خانه  به مســاحت 
240 مترمربع پــالك شــماره 214فرعی از116 اصلــی واقع در ورنوســفادران  بخش 
14 اصفهان حــوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  ســند 119830 مــورخ 98/07/04 
دفتــر 46و مالحظه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس  مالحظه و محــرز گردیده 
اســت.تاریخ انتشــار  اول: 1399/07/29  تاریــخ انتشــار دوم:1399/08/14– 

م الف :1020926 - نبى اله یزدانى- ریاست محترم ثبت اسناد خمینى شهر/7/174
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602006007122 تاریخ ارســال نامه: 1399/08/06 آقاى/ خانم 
عباس نوروزى فروشانى فرزند حسین به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ 
پالك شماره 158/3002 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه - دفتر 
الکترونیکى 139620302006012151 امالك ذیل ثبت - به نام - فرزند- ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمى شماره 1396/08/15- 235779 دفترخانه اسناد 
رســمى شــماره 73 به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده به موجب 
سند- دفتر- نزد- رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر 
از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده 
مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهى: 
1399/08/14 م الف: 1035572 نبى اله یزدانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر از طرف مریم رضایى/8/121
حصروراثت

آقاى مهدى نادرخانى داراى شناسنامه شماره 43 به شرح دادخواست به کالسه 9901144 
از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
بیگم نادرخانى بشناسنامه  926 در تاریخ 99/6/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. ســعید نادرخانى  ش ش 567  ، 2. محمد 
نادرخانى ش ش 30244 ، 3. اکرم نادرخانى نجف آبادى ش ش 2475 ، 4. مهدى نادرخانى 
ش ش 43 (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 1035304/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/8/122

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى کارگشاى زنده رود سهامى 
خاص به شــماره ثبت 970 و شناســه ملى 
10861910892 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/07/05 مصطفى 
آدینه بشــماره ملى1140350277 بعنوان 
رئیس هیــات مدیره - قدرت الــه تیمورى 
بشماره ملى1290072132 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره - حســین شیخ سجادى 
بشــماره ملــى1280943939 بســمت 
مدیرعامل و عضو اصلــى هیات مدیره - اکبر 
مشکل گشا بشــماره ملى1285823885 
بسمت عضو اصلى هیات مدیره - جواد پناهى 
بشــماره ملى1141911930 بسمت عضو 
اصلى هیــات مدیره براى بقیــه مدت هیات 
مدیره تاتاریخ1399/8/13 انتخاب شدند .

 کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامــل و رئیس هیات مدیره ، 
مصطفى آدینه با مهر شرکت و درصورت نبود 
ایشان با امضاى مدیرعامل و اکبر مشگل گشا 
و با مهر شــرکت معتبر اســت . مدیر عامل 
مجرى مصوبــات هیات مدیــره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1034159)

آگهى تغییرات
شرکت کهن خاك آیریک سهامى خاص 
به شــماره ثبت 54047 و شناســه ملى 
14004885858 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/07/24 
نسیم جعفرى ورنوســفادرانى به کدملى 
رئیــس  بســمت   1285180501
هیات مدیــره ، ســیدمحمدامیر احمدى 
بــه کدملــى 1290775982 بســمت 
مدیرعامل ، مهدى شاهدى پور به کدملى 
0490205811 بســمت نایــب رئیس 
هیات مدیــره و حمیدرضا حیدرى هراتمه 
به کدملى 5419179946 بسمت عضو 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهد 
آور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبــات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1034752)

آگهى تغییرات
شــرکت کهن خــاك آیریک ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 54047 و شناسه 
ملــى 14004885858 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/07/24 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد : - نســیم جعفرى ورنوسفادرانى به 
کدملى 1285180501 ، سیدمحمدامیر 
احمدى به کدملى 1290775982 ، مهدى 
شــاهدى پور به کدملى 0490205811 
و حمیدرضــا حیدرى هراتمــه به کدملى 
5419179946 بســمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - فرهاد معینــى کربکندى به 
کدملى 1292426489 و وحید اسدى به 
کدملى 1270922858 بترتیب بســمت 
بازرس اصلى و على البدل شــرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. - 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 

(1034761)

آگهى تغییرات
شــرکت فــراز فــرود پرنیا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 50201 
و شناســه ملــى 10260686720 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/05 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد : مصطفى اســدى به شــماره ملى 
1159877475 بســمت رئیس هیأت 
مدیره و محمدرضا اســدى به شماره ملى 
1150086017 بســمت نایــب رئیس 
هیأت مدیره و عبداله اسدى به شماره ملى 
1159964548 بسمت مدیر عامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر 
عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود . کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکى و 
تعهدآور شــرکت با امضاء مدیرعامل یا 
رئیس منفرداً و با مهر شرکت معتبر است 
و کلیه نامه هاى ادارى و عادى شــرکت 
با امضاء مدیرعامل یا رئیــس منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1035023)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ایمن آذر وســتا درتاریخ 1399/08/08 به شــماره ثبت 3523 به شناسه ملى 
14009545195 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1-مشــاوره،طراحى،خرید وفروش، نصب واجراى سیستم هاى اعالم و 
اطفا حریق 2- فروش و شارژ کپسول هاى آتش نشانى 3- مشــاوره، خرید و فروش و نصب تجهیزات 
آتش نشــانى 4-خرید و فروش، نصب و راه اندازى دوربین هاى مدار بسته 5- مشاوره، خرید وفروش، 
نصب وراه اندازى درب هاى ضد حریق6- اخذ وام از موسســات دولتى و خصوصى در راســتاى اهداف 
شرکت7- شرکت در مناقصات و مزایدات ارگانهاى دولتى و خصوصى _ مشاوره، خرید و فروش، نصب 
و راه اندازى دزدگیر9- خریــد و فروش، نصب و راه اندازى درب هاى برقــى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان لنجان ، بخش فوالدشهر ، شهر فوالدشــهر، محله بى 4 ، خیابان (بسیج) ، بلوار شهدا ، پالك 
90 ، ساختمان اسپادانا ، طبقه اول ، واحد 12 کدپستى 8491753213 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 324 مورخ 1399/07/27 نزد بانک 
قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزى اصفهان با کد 357 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى حسن 
سبحانى به شماره ملى 1111666709 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمید 
سبحانى به شماره ملى 1270721720 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حامد سبحانى 
به شماره ملى 1271237628 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 رئیس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقاى على ادیبى نیا به شماره ملى 
1270401882 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى میالد کیانى به شماره ملى 1272016447 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1034765)
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پزشکان آمریکایى تأکید دارند با وجود اهمیت مصرف 
ویتامین ها و ریزمغذى ها براى حفظ ســالمت بدن، 
آمارها نشــان مى دهد که 94 درصد از افراد سالمند 
در این کشــور دچار کمبود ویتامین D هستند. آنها 
مى گویند: همچنین در 89 درصد از این گروه سنى 
ســطح ویتامین E از اســتانداردهاى توصیه شده 
پایین تر اســت و 44 درصد نیز دچار کمبود ویتامین 

A هستند.
براساس نتایج یک مطالعه که به تازگى منتشر شده 
اســت کمبود ویتامین ها در بدن حتى با خطر ابتال به 

بیمارى هاى تنفسى از جمله کووید-19 ارتباط دارد.
افزایش ســطح ویتامین هاى A، E و D در بدن از 
طریق مصرف مواد غذایــى یا مکمل ها، خطر ابتالى 
فرد به بیمارى هاى تنفسى و ریوى از جمله آنفلوآنزا و 

کووید-19 را کاهش مى دهد.
نتایج بررسى ها همچنین نشان مى دهد افرادى که 
میزان توصیه شــده از این سه ریزمغذى را دریافت 
کنند کمتر احتمال دارد به آنفلوآنزا، ســرماخوردگى، 

بیمارى مزمن انسدادى ریه و حتى آسم دچار شوند.
همچنین نتایج تحقیقات حاکى از آن است که مصرف 
ویتامین D به طور خاص، عملکرد سیستم ایمنى را 
تقویت کرده و کمبود این ریزمغذى مى تواند عاملى 
در ابتالى فرد به نوع شدید بیمارى کووید-19 باشد.

ویتامین هاى A، E، D و C ریزمغذى به حساب مى 
آیند به این مفهوم که براى ادامه حیات، بدن به دوز 

تقریباً پایینى از آنها نیاز دارد.
«سومانترا رى» مدیر اجرایى مرکز جهانى تغذیه و 
سالمت در انگلیس که به طور مستقیم در این تحقیق 
مشارکت نداشت، گفت: کمبود ریزمغذى ها اغلب به 
عنوان یک عامل کلیدى در بروز سوء تغذیه و بیمارى 
نادیده گرفته مى شود و نشان دهنده چالشى دیگر در 

همه گیرى بیمارى کووید-19 است.
به گفته محققان، تغذیه نقش مهمى در کاهش خطر 
ابتال به چندین عفونت دارد اگرچه چگونگى تأثیر آنها 
در تقویت ایمنى بدن همچنان پیچیده است و کامالً  

شناخته شده نیست.

اگر شما مبتال به برخى مشــکالت گوارشى از جمله 
سندرم روده تحریک پذیر، التهاب روده و... هستید، مى 
توانید برخى از سالم ترین سبزیجات را بدون احساس 

نفخ روزانه مصرف کنید:
1-کنگر فرنگى: یک عدد آرتیشــو اندازه متوســط 
حدود 7 گرم فیبر دارد. یعنــى 30 درصد از فیبر مورد 
نیاز روزانه فرد را تأمین مى کند. در ضمن، در سیستم 
گوارش نیز نقش مهمى دارد و موجب کارکرد بهتر آن 

مى شود.
2-گوجه فرنگى: گوجه فرنگى سرشار از پتاسیم است 
و باعث مى شود تا چربى هاى شــکم تا اندازه زیادى 
از بین بروند. گوجه فرنگــى لپتین نیز دارد که موجب 

تنظیم اشتها در انسان مى شود.
3-بادمجان: حاوى مقدار بســیار کمى سدیم است و 
آب زیادى دارد به همین دلیل به رفع نفخ شکم کمک 

بسیارى مى کند.
4-خیار: حاوى ویتامین ها و آنتى اکسیدان هایى است 
که منجر به حفظ سالمت و شادابى پوست مى شود. 
بر خالف دیگر سبزیجات، خیار حاوى مقادیر کمترى 
از فیبر است و شما کمتر احتمال دارد که بعد از مصرف 
آن دچار ورم و نفخ شوید. 95 درصد از محتواى خیار را 

آب تشکیل مى دهد.

5-مارچوبه: مواد غذایى پروبیوتیک که بیشتر در منابع 
غذایى گیاهى یافت مى  شــوند، در دستگاه گوارش 
تجزیه نمى  شوند و غذاى مورد نیاز براى باکترى  هاى 
روده ماننــد بیفیدوباکتر و الکتوباســیلوس را فراهم 
مــى  آورند. ایــن باکترى  ها کــه از باکتــرى  هاى 
پروبیوتیک هســتند، تجزیه مواد در دستگاه گوارش 
را تســهیل مى  کننــد و احتمال ابتال به بســیارى از 
بیمارى  هاى روده  اى مانند سرطان روده، بیمارى  هاى

 التهابــى روده، آلــرژى و... را مى  کاهنــد. یکى از 
پروبیوتیک  هاى بسیار مهم اینولین است و مارچوبه 

یکى از منابع اصلى اینولین محسوب مى شود.
6-آووکادو: یکى از دالیل احساس نفخ شدید، 
مصرف بیش از حد سدیم اســت. این در حالى 
است که آووکادو سرشار از پتاسیم بوده و مصرف 

آن اثرات مخرب سدیم را از بین مى برد. به عالوه 
آووکادو سرشار از چربى هاى سالم است که منجر به 

جذب سایر مواد مغذى در بدن مى شود.
7-کدو سبز: خیلى از افراد به دلیل احساس نفخ پس 
از خوردن ماســت، ترجیح مى  دهند دور مصرف این 
محصول لبنى پرخاصیت را خط بکشــند؛ در صورتى 
که اگر یک کدو سبز متوسط رنده شده را با چند برگ 
نعناع تازه و خردشده به ماست اضافه کنند، این مشکل 

تا حد زیادى حل خواهد شد. کدو سبز یک گزینه غذایى 
عالى و کم کالرى براى 

کســانى است که 
کاهش  قصــد 

وزن دارند. 

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه با بیان اینکه پنى سیلین یک آنتى بیوتیک ضد باکتریایى 
است، گفت: استفاده از این دارو هیچ تأثیرى در درمان بیمارى کرونا ندارد.

دکتر قباد محمدى با اشاره به خطرات بسیار درمان خودسرانه کرونا گفت: افراد باید با مشاهده عالیم مشابه کرونا 
حتمًا به پزشک مراجعه کرده و از خوددرمانى اجتناب کنند.

وى افزود: متأسفانه برخى افراد به محض مشاهده عالیم مشــابه کرونا اقدام به مصرف خودسرانه انواع آنتى بیوتیک ها و 
به ویژه پنى سیلین مى کنند، این درحالى اســت این نوع آنتى بیوتیک تأثیرى در درمان بیمارى کرونا که یک بیمارى ویروسى 

است، ندارد.
دکتر محمدى تصریح کرد: آنتى بیوتیک ها به دو دسته ضدویروسى و ضدباکتریایى تقسیم بندى مى شوند و در درمان بیمارى کرونا و آنفلوآنزا که 

بیمارى اى ویروسى هستند، آنتى بیوتیک هاى ضد باکتریایى مانند پنى سیلین کاربردى ندارد.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه نسبت به استفاده خودسرانه از آمپول دگزامتازون هم هشدار داد و افزود: برخى افراد هم با مشاهده عالیم مشابه کرونا، اقدام به تزریق این 

نوع دارو مى کنند و این درحالى است که دگزامتازون با تضعیف سیستم ایمنى بدن تنها به قوى تر شدن کرونا و شدت عالی م آن کمک مى کند.
دکتر محمدى تصریح کرد: تزریق این دارو براى بیماران کرونایى با شرایط خاص و در صورت درگیرى ریوى، آن هم با تشخیص و تجویز پزشک صورت مى گیرد و استفاده از این دارو براى سایر 

بیماران سرپایى کرونا مى تواند خطرناك باشد.

تحقیقات جدیدى که توســط دانشــمندان دانشگاه 
اســتانفورد آمریکا انجام شده اســت، نشان مى دهد 
که درگیــرى همزمان بــا چندین شــکل مختلف از

 رسانه هاى دیجیتال و چک کردن صفحه نمایش آنها، 
که از آن با «چند وظیفه اى رســانه اى» یاد مى شود، 
مى تواند تأثیرات منفى بر عملکرد حافظه در افراد بالغ 

جوان داشته باشد.
بر اساس این یافته ها، چند وظیفه اى رسانه اى سنگین، 
مانند تماشاى طوالنى مدت تلویزیون در حین ارسال 
پیام کوتاه و گشــت و گذار در اینترنت، با افزایش افت 

توجه و فراموشى همراه است.
دانشمندان فوق بیان داشته اند که دالیل فراموشى در 

انســان و اینکه چرا برخى افراد بهتر از دیگران قدرت 
یادآورى مطالب را دارند، سال هاست که مورد سئوال 
قرار دارد. اما با ظهور فرهنگ دیجیتالى امروزین، این 
موضوع اهمیت بیشــترى پیدا کرده و درك چگونگى 
ارتباط چند وظیفه اى رســانه اى با تفاوت در حافظه 
اپیزودیک یا حافظــه وقایع، به این ســئواالت دیرپا 

افزوده است.
نتایج بررسى ها به وضوح نشــان داده اشتغال به چند 
رســانه اى از طریق توجه هم زمان به صفحه نمایش 
چندین دستگاه مختلف دیجیتالى، باعث افت توجه در 
لحظه قبل از یادآورى از طریق کاهش سیگنال هاى 
عصبى حافظه مى شود و فرد را دچار فراموشى مى کند.
بنا بر این یافته ها، انجام چند وظیفه اى سنگین تر در 
رسانه ها ممکن است با تمایل به کاهش مداوم توجه 
همراه باشد که خود به بدتر شدن حافظه اپیزودیک یا 

حافظه وقایع کمک مى کند.

آیا تا به حال شــده اســت افرادى را ببینید که مدت 
زمان زیادى مى توانند لبنیات را نگهدارى کنند؟ حتمًا 
با خودتان در مورد ظروف مناسب براى نگهدارى شیر 
و ماست  و امثال آنها هم فکر کرده اید که چگونه مدت 
زمان سالم بودن آنها را افزایش دهید. دفعه بعد که براى 
خرید به سوپرمارکت مراجعه کردید و یخچال خود را 
تمیز کردیــد، نکاتى که در این مطلــب برایتان بیان 

مى کنیم را مورد توجه قرار دهید.

شیر
شیر و دیگر محصوالت لبنى را در خنک ترین قسمت 
یخچال قرار دهید تا هنگام بازوبسته کردن در یخچال 
گرماى کمترى به آن برســد. بهتر است که یک هفته 
بعد ازخرید، شــیر را مصرف و تمام کنیــد اما دوغ را 

مى توانید درعرض یکى دو هفته استفاده کنید. شیرهاى 
غیر لبنیاتى مثل شیر سویا، بادام، نارگیل باید در عرض 
هفت تا ده روز مصرف شــود. زمانى که شــیرى را از 
سوپرمارکت مى خرید، حتماً از بسته بودن و پلمب بودن 

در آن مطمئن باشید تا مزه و بوى آن تغییر نکرده باشد.
بســتنى نیز مى تواند دو تا چهار ماه سالم بماند، مگر 
اینکه آن را در فریزر نگهدارى کنید. در دماى فریزر رشد 

باکترى ها تا حد زیادى آهسته مى شود.

پنیر
پنیرهاى فرآورى شــده نیز مى توانند به مدت ســه 
تا چهار هفته در یخچــال دوام بیاورنــد. خانم هاى 
باردار، کودکان، نوجوانان و افرادى که داراى سیستم 
ایمنى ضعیفى هستند، نباید پنیرهاى غیر پاستوریزه را 

مصرف کنند و در نتیجه باید روى برچسب را مطالعه 
کنید. پنیرهاى نرم اغلب نسبت به پنیرهاى سفت، دوام 

کمترى دارند. 

 ماست
تاریخ روى ماست را مشاهده کنید و یک تا دو هفته بعد 
از خرید ماست، مى توانید از آن استفاده کنید. یکى از 
نکات مهم خانه دارى در زمینه درســت کردن ماست 
خانگى جلوگیرى از ترش شدن آن است؛ چنانچه مایه 
ماست شما ترش باشد آن را داخل دستمالى بگذارید تا 
رطوبت آن گرفته شود و بعد آن را به شیر ولرم اضافه 
کنید تا ماست شیرین شود. براى طعم بهتر ماست آن 
را داخل ظرف سفالى بریزید. براى جلوگیرى از ترش 

شدن ماست آن را در دماى محیط قرار ندهید.

ی ز و یر ى ور پز جویز یصو ب م ن یرىریوى ر ور ر صو ی ر یىب رو ن ر ىبی بر رو ین زریق ر ریح ى ر
بیماران سرپایى کرونا مى تواند خطرناك باشد.

بایدها و نبایدهاى مهم براى نگهدارى صحیح لبنیات 

سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه کشــور گفت: روش هاى نامناسب تغذیه دوران 
شیرخوارگى از علل مستقیم و عمده سوء تغذیه در طول سال اول زندگى است که 

زمینه ساز مرگ کودکان زیر پنج سال مى شود.
جالل الدین میرزاى رزاز، درباره تغذیه در دوران نوزادى، اظهار کرد: تغذیه صحیح 
نوزاد موجب رشد بهتر او شده و اختالل در تغذیه کودك مى تواند به رشد جسمى و 

روحى کودك صدمه بزند. 
وى افزود: به طور کلى توصیه مى شود در این دوران شیر مادر به مدت شش ماه به 

طور انحصارى به نوزاد داده شود و تغذیه با شیر مادر تا دو سال ادامه یابد. 
سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه اى و صنایع غذایى کشور در ادامه به تغذیه نوزادان 
در شش ماه اول تولد اشــاره کرد و بیان داشــت: توجه براى تأمین تغذیه مناسب 
شــیرخواران و کودکان باید قبل از باردارى با تأمین تغذیه سالم و مراقبت مناسب 
شروع شود و مراقبت هاى ضرورى براى باردارى سالم، زایمان ایمن و حمایت هاى 
پس از زایمان براى شــروع به موقع و تداوم تغذیه با شیر مادر، در شش ماه اول به 

عنوان روش بى نظیر تغذیه و پرورش شیرخواران انجام شود.
رزاز با بیان اینکه تغذیه نوزاد در این دوران محدود به شیر مادر یا شیرخشک است، 
اظهار کرد: تغذیه با شیر مادر باید براساس تقاضاى کودك تنظیم شود. مادران نباید 
ساعت شیردهى براى نوزاد را زمانبندى کنند. به اصطالح رایج هر زمانى که نوزاد 
«نق زد و گریه کرد» باید مورد شــیردهى قرار بگیرد. زمانى که نوزاد ملچ و ملوچ 
مى کند و سرش را به ســمت مقابل مى چرخاند و لباس هاى خودش را به دهان 
مى گیرد، مشخص مى شود که احساس گرسنگى دارد و هر زمان که کودك از شیر 
مادر سیر شود، سینه مادر را رها مى کند و سرش را به سمت مقابل مى چرخاند و به 

احتمال زیاد پس از سیر شدن مى خوابد.
رئیس انجمن تغذیه ایران با اشاره به اینکه براى معرفى مواد غذایى جامد تا زمانى 
که نوزاد حداقل چهار ماهه و ترجیحًا شــش ماهه نشده، تالش نکنید. چون معده 
نوزاد تا قبل از چهار ماهگى نمى تواند هیچ ماده غذایى دیگرى به جز شــیر مادر یا 
شیرخشک را تحمل کند،  چون گنجایش معده شیرخوار کم است و کلیه ها تکامل 

پیدا نکرده است.
رزاز افزود: مصرف غذاى تکمیلى زودتر از موعد مى تواند مانع از مصرف شیر مادر 
به میزان کافى شود و احتمال بروز حساسیت و آلرژى نیز در کودکان بیشتر مى شود.

عوارض تغذیه نامناسب 
دوران شیرخوارگى

سید مرتضى صفوى، متخصص تغذیه درباره خواص «به»، اظهار کرد: بِه میوه اى با طعم مطبوع از خانواده سیب است. هر 100 گرم بِه حاوى 57 کیلوکالرى انرژى است و 
در مقایسه با سیب و گالبى، به از نظر محتواى آنتى اکسیدان هاى پلى فنولیک غنى تر است. بِه میوه اى غنى از ویتامین، مواد معدنى و فیبر غذایى است.

این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد: میوه رسیده بِه، حاوى مقادیر فراوانى ویتامین C است؛ به طورى که 100 گرم بِه، 25 درصد نیاز روزانه به ویتامین C را تأمین 
مى کند؛ ضمن اینکه باید توجه کنیم میوه هاى غنى از ویتامین C با حذف رادیکال هاى آزاد به سالمتى بدن، تقویت سیستم ایمنى، کاهش ابتال به عفونت و کاهش 

شرایط التهابى کمک مى کند.
صفوى خاطرنشــان کرد: به همچنین منبع خوبى از مس، سلنیوم، آهن، پتاســیم، منیزیم و ویتامین هاى گروه B از قبیل تیامین، ریبوفالوین و پریدوکسین 
است؛ اگرچه هنوز اطالعات کافى وجود ندارد اما برخى شواهد حاکى از آن است که میوه بِه، همانند گالبى، داراى ویژگى هاى ضد التهابى و ضد آلرژى است.

وى اضافه کرد:عالوه بر میوه بِه، دانــه آن نیز داراى خواصى از قبیل بهبود ســرفه، گلودرد و 
برونشیت اســت. همچنین دانه این میوه در بهبود عملکرد دستگاه گوارش نقش ایفا 

مى کند؛ البته باید به این نکته توجه داشت که دانه بِه را نباید جوید؛ چراکه دانه 
آن حاوى ترکیبى به نام آمیگدالین اســت که به سیانوریک اسید تجزیه 

مى شود و ماده اى سمى است.
این متخصص تغذیه یادآور شد  مصرف زیاد آن مى تواند 

خطرناك باشد؛ بنابراین توصیه مى شود که لعاب دانه 
این میوه استفاده شود.

ل بهبود ســرفه، گلودرد و
گاه گوارش نقش ایفا

ید؛ چراکه دانه 
سید تجزیه 

د 

«به» سیستم ایمنى را قوى مى کند

کمبود ویتامین 
چه بالیى سر بدن مى آورد؟

پزشک
ویتامی
آمارها
در این
مى گو
ســط
پایین
A هس
براسا

اســت
بیمارى

ا اف

 دستگاه گوارش
اى باکترى  هاى 
ـیلوس را فراهم 
ز باکتــرى  هاى 
 دستگاه گوارش 
ال به بســیارى از 
ده، بیمارى  هاى

کاهنــد. یکى از 
ست و مارچوبه 

 مى شود.
فخ شدید، 
در حالى ن

ه و مصرف 
رد. به عالوه 

ت که منجر به 
ود.

حساس نفخ پس 
 دور مصرف این 
ــند؛ در صورتى

ده را با چند برگ 
کنند، این مشکل 

عالىو کم کالرى براى
کســانى است که 
کاهش  قصــد 

وزن دارند. 

مبتالیان به نفخ شدید، مصرف 7 سبزى را فراموش نکنند

پنى سیلین در درمان کرونا مؤثر است؟

 کار همزمان 
 با چند صفحه نمایش 

 ممنوع 



معاون فرهنگى هنرى ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان در آیین رونمایى از پوستر «شهر 
بخیر»  نخستین جشنواره طنز ادبى شهروندى که در مرکز 
آفرینش هاى ادبى قلمستان برگزار شد، گفت: طنز جایگاه 
بسیار ویژه اى در شهر اصفهان نسبت به تمامى شهرهاى 
ایران بزرگ دارد که امروز بخش بزرگى از آن جدا شده و به 

کشورهاى دیگر پیوسته است.
مهدى تمیزى افزود: در اصفهان مردم همیشه یک شیرین 
بیانى داشــتند که ما کمتر در شــهرهاى دیگر مشاهده 
مى کنیم. این طنز در بین کاسبان شهر، در  بین رهگذران 
شهر و در بین افرادى که در شهر رســمًا به عنوان طناز و 

طنزپرداز و شوخ طبع از آنها یاد مى شود به چشم مى خورد.
وى با بیان اینکه اگر به نسخ مراجعه کنید مى بینید که ما از 
قرن هاى 3 و 4 تا به امروز داستانک ها و سروده هاى بسیار 
زیادى را در حوزه طنز و شیرین زبانى داریم، تصریح کرد: غیر 
از طنز، مصادیقى چون هجو، هزل، فکاهه، جوك و امثالهم 

نیز هست که بســیارى از آنها براى جامعه برخورنده است 
اما اگر بخواهیم علمى بــه آن بپردازیم براى محیط هاى 

کوچک، مناسب تر از سطح اجتماع است.
تمیزى در همین راستا ادامه داد: در سطح اجتماع باید حفظ 
حرمت صورت بگیرد و وظیفه طنز و این واژه اى که امروز 
اینجا بخاطر آن گرد هم جمع شدیم این است که به قول زنده 
یاد صابرى فومنى معروف به «گل آقا»، طنز باید جراحى 
بکند نه سالخى و وظیفه طنزپرداز هم جراحى جامعه است 
و اگرچه جراحى به میزان قابل توجهــى درد دارد اما امید 

بهبودى از جراحى هست اما از سالخى نیست.
معاون فرهنگى هنرى ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان اذعان کرد: امیدوارم جشنواره 
شعر طنز ادبى شــهروندى با عنوان «شهر بخیر» فصل 
عالى و ارجمندى باشد براى زنده نگه داشتن طنز در شهر 

پرسابقه اصفهان. 
 وى با بیان اینکه طنزپردازان تا 30 آذر ماه فرصت دارند آثار 
خود را ارائه کنند، اضافه کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره 
همزمان با جشن هاى پیروزى انقالب اسالمى برگزار 

مى شود و موضوعات این جشــنواره شهروندى است که 
عالقه مندان با مراجعه به پایگاه اینترنتى شــهروندى و 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 

مى توانند اطالعات کامل را کسب کنند.
تمیزى افزود: امیدوارم طنزهاى خوبى براى این مســابقه 

به دبیرخانه برسد و شاهد برگزیده شدن آثار خوبى باشیم. 
■■■

در ادامه این آیین، رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
گفت: مى توان با زبان هنرى با شهروندان اصفهان ارتباط 
برقرار کرد که بهترین روش آن زبان طنز اســت زیرا طنز 
جایگاه خاص خودش را در بین مــردم دارد مخصوصًا در 

شهرى مثل اصفهان که به طنازى معروف است.
احمد رضایى دارافشانى ادامه داد: در همین راستا اداره توسعه 
فرهنگ شهروندى و مرکز آفرینش هاى ادبى قلمستان اقدام 
به برگزارى جشنواره مشترکى با عنوان جشنواره طنز ادبى 

شهروندى «شهر بخیر» کردند.
وى با اشاره به اینکه این مسابقه از جوایز خوبى برخوردار 

است اظهار کرد: امیدواریم که با نشر آثارى که به دست ما 
مى رسد بتوانیم ارتباط خوبى با مردم بگیریم و آموزه هاى 

شهروندى را ارائه کنیم.
رضایى خاطرنشان کرد:  اداره شهروندى سعى داشته است 
اقدامــات زیربنایى خود را انجام دهد کــه در همین حوزه 

جشنواره هاى زیادى برگزار شده است.
رضایى با بیان اینکه صرفاً به دنبال برگزارى جشــنواره ها 
نیستیم بلکه به دنبال محصول خوب هستیم، خاطرنشان 
کرد: این محصوالت خوب مى تواند در راســتاى آموزش 
مفاهیم شهروندى بسیار به ما کمک کند و ما عالقه داریم 
که از این آثار بتوانیم استفاده کنیم و در اختیار انیمیشن سازان 

و فیلمسازان قرار دهیم.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان با اشاره به چاپ 
آثار برگزیده جشنواره طنز ادبى شهروندى «شهر بخیر» 
در آینده گفت: در پایان جشــنواره شعر و داستان شهر من  
نیز که سال گذشته با شــرکت 461 اثر برگزار شد، 70 اثر 
براى چــاپ انتخاب و تا امروز براى 50 اثر تصویرســازى 

شده است و قرار است این آثار در اختیار آموزش و پرورش 
قرار گیرد تا در قالب برنامه شــاد و در طرح کالس شــهر 
مورد اســتفاده قرار گیرد. در ادامه قصد داریم این آثار را به 
کتاب صوتى، موسیقى و موشــن گرافى نیز تبدیل کنیم. 
پس از چاپ آثار برگزیده جشــنواره طنز ادبى شهروندى 
نیز اگر ایــن محتوا براى ســاخت کلیپ، انیمیشــین و 
موشــن گرافى مناسب باشــد این اقدام انجام خواهد شد. 
گفتنى اســت؛ عالقه مندان به شــرکت در جشنواره طنز 
ادبى شهروندى «شــهر بخیر» مى توانند براى اطالع از 
شرایط عمومى، ثبت نام و ارســال آثار خود به و ب سایت
 www.shahrvandi-isf.ir  و وبســایت سازمان مراجعه 

کنند. 
شاعران و نویسندگان سراسر کشور تا سى ام آذرماه فرصت 
دارند آثار خود را در قالب شعر، داستانک (حداکثر 500 کلمه) 
و کاریکلماتور در موضوعات اخالق شهروندى (مدیریت 
خشم، فرهنگ آپارتمان نشــینى، وندالیسم)، حمل و نقل 
عمومى و پاك (رعایت قوانین حمــل و نقل و ترافیک)، 

فضاى ســبز و محیط زیست 

(حفظ و نگهدارى فضاى سبز، استفاده از گیاهان دائمى در 
فضاى سبز خانگى)، مصرف بهینه انرژى (گاز، آب و برق) و 
پسماند و بازیافت (کاهش مصرف پالستیک، کاهش تولید 
پسماند) به دبیرخانه این جشــنواره ارسال کنند. همچنین 
کرونا به عنوان موضوع بخش ویژه این جشــنواره در نظر 

گرفته شده است.
دبیرخانه جشــنواره به پنج اثــر برگزیده هر کــدام مبلغ

 30 میلیون ریال جایزه نقدى اهدا مى کند. در تمام بخش ها 
نیز به جز نفرات برگزیده، 35 اثر مورد تقدیر قرار مى گیرد و 
به هر کدام مبلغ ده میلیون ریال جایزه نقدى اهدا خواهد شد. 
همچنین قرار است آثار برگزیده این جشنواره در مجموعه اى 

به چاپ برسد.
براى شرکت کنندگان در جشنواره محدودیت سنى وجود 
ندارد و دبیرخانه بدون در نظر گرفتن سن شرکت کنندگان 
تنها اثر را مورد ارزیابى قرار مى  دهد. همچنین حق استفاده 
از آثار برگزیده جشنواره با رعایت حقوق مالکیت معنوى اثر، 

براى برگزارکنندگان جشنواره محفوظ است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

قرآن کتاب باقیمانده و نشانه هاى نبوت بر آن قرار گرفته و مسیر حرکت 
سنت است و سرانجام نیکو بدان بازگردد. هر کس که ادعا کند، هالك شود 
و هر که دروغ بندد به مقصود نرسد و هرکه با حق ستیزد، خود تباه شود. 
نادان را در نادانى همین بس ، که مقدار خویش   نمى شناســد. ســتونى که بر 
بنیان تقوا  اســتوار شــود، هرگز فرو نریزد و کشــته اى که بــه آب تقوا 
سیراب شود، تشنه نماند. در خانه هاى خود آرام گیرید و با یکدیگر طریق 

موال على (ع)آشتى سپارید. از گناهان خود توبه کنید. 
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برگزارى یک جشنواره متفاوت به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان

«شهر بخیر» طنازى شهروندان را به رخ مى کشد

محیا حمزه

واگذارى به اجاره یک باب مغازه تجارى از موقوفه مسجد الکریم واقع در شاهین شهربلوار نبوت خیابان 
همت جنب مسجد مغازه به مدت یکسال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 000 /000 /8 ریال مهلت 
ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 01 /09 /99 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060 تماس حاصل فرمایند. 
م.الف:1037524

آگهى مزایده نوبت اول به شماره  748722 /99 مورخ 99/08/12

مهدي قربانی- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

واگذارى به اجاره یک باب مغازه تجارى از موقوفه مسجد امام هادى(ع) واقع در شاهین شهرمسکن مهر 
خیابان اردیبهشت فرعى 16 مغازه به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 000 /6/500 ریال 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 01 /09 /99 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

45247060 تماس حاصل فرمایند.
م.الف:1037534 

آگهى مزایده نوبت اول به شماره  99/750816مورخ 1399/08/12

مهدي قربانی- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

نوبت اول (( آگهى تجدید مزایده   ))

شهردارى چرمهین به اســتناد مجوز شــماره 5/104/ش مورخ 05/01/ 1399  و 5/252/ش مورخ 1399/08/07 
شــوراى اســالمى شــهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شــهردارى ها ، در نظر دارد در راستاى فعال و 
تکمیل نمودن مجموعه کارگاهى ، 2 قطعه پالك زمین واقع در شهر چرمهین ( فاز سوم منطقه خدماتى –کارگاهى 
پیامبر اعظم (ص ) را به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده طبق نظر کارشناسى ( کارشناس 
رسمى دادگسترى ) با قیمت پایه به شــرح جدول ذیل به فروش برســاند  متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار 
آگهى تا روز یک شــنبه مورخ 1399/08/25 به واحد هاى امالك و شهرسازى، شهردارى مراجعه و اسناد شرکت 
در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز دوشــنبه مورخ 1399/08/26 به دبیرخانه محرمانه (حراســت) 
شهردارى ارائه نمایند شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشــتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین 
به آدرس : www.chermahin.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 5-52552444-031 تماس حاصل فرمایند . الزم 

به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده در مزایده خواهد بود.

م الف: 1037487ثابت راسخ- شهردار چرمهین

نشانىکاربرىقیمت کارشناسى (ریال)مساحتشماره پالكردیف

هر پالك12 الى 13 1
خدماتى-هر پالك 3/300/000/000 ( 200متر مربع )

کارگاهى
چرمهین-بلوار آیت اله ارباب ره-فاز 

سوم مجموعه خدماتى کارگاهى 
پیامبر اعظم (ص)

نوبت اول آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز شنبه به تاریخ 1399/09/01
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1399/09/02

دریافت اسناد : سایت اینترنتى
www. abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(  داخلی 384  )

مبلغ تضمین(ریال )مبلغ برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

عملیات نصب و اصالح انشعابات آب و تعویض کنتور در 99/4-3-100
4,036,793,130201,839,000جارىمنطقه نجف آباد

عملیات مدیریت بهره بردارى آب ،خدمات مشترکین و 99/2-3-152
13,414,122,353492,423,000جارىخدمات عمومى منطقه دهاقان

انجام خدمات عمومى و بهره بردارى ،نگهدارى و تعمیرات 99-3-167
4,852,256,661235,567,000جارىایستگاه هاى پمپاژ منطقه اردستان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 99/08/14

آگهى مزایده (مرحله سوم)  چاپ دوم

شهردارى خورزوق در نظر دارد تعدادى از امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2099093481000002 

به صورت الکترونیکى به فروش برساند. 
تاریخ انتشار: 99/08/07 مهلت دریافت اسناد مزایده: 99/08/27 تاریخ بازدید: 99/08/27 مهلت ارسال پیشنهاد: 99/08/27 

تاریخ بازگشایى: 99/08/27 تاریخ اعالم برنده: 99/08/27
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده دستگاه اجرایى 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1- برگزارى مزایده صرفاً از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و 
دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و 

اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2- کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

بررسى و انتخاب مى باشد. 
3- عالقمندان بــه شــرکت در مزایده مى بایســت جهت ثبت نــام و دریافــت گواهــى الکترونیکــى (توکن) با 
شــماره 41934- 021 تماس حاصــل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتان ها، در ســایت ســامانه 

(www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است. 
www.khorzoogh.ir :وب سایت

آدرس: اصفهان، خورزوق، خیابان شهردارى
 تلفن: 3 و 45463041-031  فکس: 031-45464005

م الف: 1033014محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق 


