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چگونه خواص قهوه را دو برابر کنیم؟درگیرى در قمیشلوپیکر خواننده پیشکسوت اصفهانى امروز به خاك سپرده مى شودسینمادار معروف اصفهانى درگذشت آیا استقالل هنوز امیدى براى قهرمان شدن دارد؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ایبوپروفن عالئم 
کرونا را بدتر 

نمى کند

جزئیات بزرگ ترین زمین خوارى در گاوخونى
3
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احتمال افزایش قیمت نان 
پس از ماه رمضان

کاهش آالینده هاى
 زیست محیطى با اجراى 

طرح «ُمد پایدار»

کاربرى جدید محل قبلى 
نمایشگاه  اصفهان

5

چینى ها در 
گلپایگان خودرو 

مى سازند

لنست در تازه ترین مقاله خود نوشته است، 
ایبوپروفن و سایر داروهاى غیر استروئیدى مرگ و 
میر یا شدت ابتال به کووید 19 را افزایش نمى دهند. 

در ابتداى شیوع ویروس کرونا، نگرانى در مورد 
اثرات احتمالى داروهاى ضد التهاب غیر...

با عقد قرارداد شــرکت دیارخودروى گلپایگان 
با شــرکتى چینى خط تولید محصول جدید این 
شرکت راه اندازى و پس از 18 ماه به چرخه تولید 
بازگشت. معاون قضایى دادستان کل کشور در 
آیین راه انــدازى مجدد شــرکت دیار خودروى 
گلپایگان گفت: قوه قضاییه بیش از دو سال است 
که در حوزه حمایت از ســرمایه گذارى و تولید 
ورود کرده و اجازه نداده است که هیچ کارخانه اى 
تعطیل و کارگرى بیکار شود. سعید عمرانى افزود: 

قوه قضاییه در یکسال...
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تکلیف جارى شدن  زاینده رود هفته آینده روشن مى شودتکلیف جارى شدن  زاینده رود هفته آینده روشن مى شود
کشاورزان موافق، مسئوالن مخالف؛کشاورزان موافق، مسئوالن مخالف؛
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در این پرونده به  2000 هکتار تخریب در محدوده تاالب به بهانه برداشت نمک رسیدگى مى شود

جزئیات تازه از داستان 
سریال «زخم کارى»

ماجراى عصبانیت کاپیتان تیم ملى
احسان حاج صفى هرگز تصور نمى کرد در دقیقه 73 بازى با پرسپولیس 
تعویض شود و جاى خودش را به یاسین سلمانى جوان بدهد. کاپیتان 
تیم ملى و سپاهان با عصبانیت از تعویض خود روى نیمکت نشست و 
در ادامه محرم نویدکیا سعى کرد با توضیحات خودش او را آرام کند اما 
نشد! حاج صفى با دلخورى ولى محترمانه با دوست و همبازى قدیمى 

خود و سرمربى فعلى سپاهان صحبت...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بازگشت شرکت دیار خودرو به 
چرخه تولید بعد از 18 ماه

برگزارى جشنواره 
گل سرخ همزمان با 
عید فطر در اصفهان

چرا مشکل رانندگان خط نجف آباد برطرف نمى شود؟
3

عابدزاده، دومین گلر عابدزاده، دومین گلر 
برتر لیگ پرتغال

سامانه یکپارچه تعامالت الکترونیکى دولت  "سیتاد" با 
هدف ارائه خدمات مطلوب  به مشترکین در آبفاى استان 

اصفهان راه اندازى شد.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان با اشــاره به خدماتى که از طریق سامانه 
سیتاد در اختیار مشــترکین قرار مى گیرد، تصریح کرد: 
با راه اندازى این ســامانه، کپی کارت ملی و شناسنامه 
از مدارك مــورد نیاز متقاضیــان آب و فاضالب حذف 

مى شود .
سید محسن صالح گفت: سامانه سیتاد با دریافت کد ملی 
و تاریخ تولد متقاضی خدمات، صحت اطالعات سجلی را 
بررسی کرده و در صورت تایید، کد پیگیري براي شخص 

مذکور صادر می شود.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آّبفاى استان اصفهان 
با بیان این که این سامانه در زمینه ارائه خدمات مرتبط با 
خدمات غیر حضورى سامانه 1522 راه اندازى شده است، 
اعالم کرد: روزانه در حدود 150 فقره استعالم به صورت 
غیرحضوري انجام  مى شود و در صورت تایید اطالعات 

متقاضی، کد رهگیري مربوط صادر مى شود  .
وى اظهــار داشــت: حــذف مراجعــه حضــوري 
متقاضیان،کاهــش مــدت زمــان رســیدگی بــه 
درخواست ها، کاهش هزینه ها، کاهش بروکراسی اداري، 
ارتقاي ضریب اطمینان از صحت مدارك ارائه شــده از 

دیگر مزایاى راه اندازى این سامانه است.

راه اندازى سامانه یکپارچه تعامالت الکترونیکى دولت در شرکت آبفاى اصفهان

مجرى طرح جهادى بهســازى روستایى شرکت توزیع 
برق استان اصفهان گفت: بهســازى شبکه توزیع برق 
22 روستاى استان اصفهان در هفته ششم پویش " هر 
هفته_الف_ب_ ایران " روز سه شنبه به صورت ویدیو 

کنفرانس با حضور وزیر نیرو به بهره بردارى رسید.
 سید رسول کافى موسوى اظهار داشت: این طرح ها در 
مجموع با 22/2 میلیارد ریال اعتبار در 22 روستاى استان 
اصفهان اجرا و براى هر کدام از آنهــا یک  میلیارد ریال 

هزینه شده است.
به گفته وى این طرح ها در روســتاهاى کاغذى آران و 
بیدگل، سهرویه اردستان، شــورجه برخوار، دره سارى 
بویین و میاندشــت، دولت آباد تیران و کرون، تیرانچى 
خمینى شهر، ارجنگ خوانسار، عروسان گلستان خورو 

بیابانک، قمیشلو دهاقان، ماندگان ســمیرم، جهاد آباد 
شاهین شهر، باغ ســرخ شــهرضا، خلج فریدن، بزمه 
فریدونشهر، بوســتان فالورجان، شــجاع آباد کاشان، 
سعید آباد گلپایگان، زرد خشویه لنجان، بداغ آباد مبارکه، 
ورپا علیا نایین، ورگوران نطنــز و جالل آباد نجف آباد با 

جمعیت11 هزار و 459 تن اجرا شد.
وى ادامه داد: صنعت برق برنامه بهسازى و تقویت شبکه 
برق روستاها را در راستاى حمایت و کمک به روستاییان 

در دستور کار قرارداده است.
مجرى طرح جهادى بهســازى روستایى شرکت توزیع 
برق اســتان اصفهان با بیان اینکه بیش از  75 درصد از 
این شــبکه طول عمر باالى 20 سال دارد افزود: قدمت 
و فرسودگى شبکه، اجرا نشــدن کامل طرح هاى هادى 

روستایى از ســوى متولیان امر در سال هاى اخیر سبب 
قرارگیرى شبکه برق در معابر روستاها شده و مشکالتى 

را براى روستاییان ایجاد کرده است.
وى اضافه کــرد: صنعت برق بــا بیــش از 250 هزار 
کیلومترشبکه برق، وظیفه خدمت رســانى به جمعیت 
بیش از 21 میلیون نفر ساکن در 57 هزار و 750 روستاى 

کشور را بر عهده دارد.
موسوى خاطرنشان کرد: برنامه بهسازى و تقویت شبکه 
برق 10 هزار روســتا با توجه به گشایش هاى ایجاد شده 
در تبصره هاى 6 و 15 قانون بودجه سال 1400، تدوین 
و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید و امکان بهسازى و 
تقویت شبکه برق در تمامى روستاهاى کشور در برنامه 

5 ساله با حمایت نمایندگان مجلس، فراهم خواهد شد.

طرح بهسازى شبکه برق 22 روستاى اصفهان افتتاح شد

نائب رئیس کمیســیون اقتصاد نوآورى، تحول دیجیتال 
اتاق بازرگانى تهران گفت: شرکت فوالدمبارکه از معدود 

صنایع کشور است که آگاهانه و به صورت موثر در توسعه 
اقتصاد نوآورى و تحول دیجیتال گام برداشــته است که 
مشــابه به این حرکت کمتر در بین صنایع پیشرو کشور 

مشاهده شده است.
شهاب جوانمردى اظهار کرد: اهمیت توسعه اقتصاد نوآورى 
و تحول دیجیتال در صنایع پیشرو کشور تفهیم شده است 
اما عمده این شرکت ها نسبت به این مهم اقدام جدى انجام 
نداده اند. تاکنون تحــول دیجیتال در بخش هاى بانکى، 
حمل و نقل و بازرگانى هاى خرد کشور روند روبه رشدى 

را طى کرده است.
وى افزود: عدم دسترســى موثر صنایع مادر به بازارهاى 
جهانى و تخصیص یارانه انرژى به این بخش، روند توسعه 
اقتصاد نوآورى و تحول دیجیتال را در صنایع پیشرو با کم 
تحرکى همراه کرده است.  نائب رئیس کمیسیون اقتصاد 

نوآورى، تحول دیجیتال اتــاق بازرگانى تهران تصریح 
کرد: در این میان، صنایعى مانند شرکت فوالد مبارکه هم 
هستند که با دوراندیشى و بهره مندى از مدیران آگاه به این 
صرافت افتادند که براى بقاء و ارتقا جایگاه خود در جهان، 
توسعه اقتصاد نوآورى و تحول دیجتال را در صدر امور خود 
قرار دهند.  وى اضافه کرد: شرکت فوالدمبارکه از معدود 
صنایع کشور اســت که قدم آگاهانه و موثرى در توسعه 
اقتصاد نوآورى و تحول دیجیتال برداشته است که مشابه به 
این حرکت کمتر در بین صنایع پیشرو کشور مشاهده شده 
است. جوانمردى تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه از نظر 
میزان تولید و تنوع سبد محصوالت در سطح استانداردهاى 
جهانى است و با وجود محدودیت و پیچیدگى هاى موجود 
درکشور، این شرکت با دوراندیشى تحول دیجیتال را در 

سرلوحه برنامه هاى این شرکت  قرار داده است. 

فوالد مبارکه آگاهانه در مسیر توسعه دیجیتال قدم برداشته است

فرا رسیدن عید سعید فطر مبارك باد
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برنج پس از آنکه افزایــش قیمت قابل توجهى را تجربه 
کرد در سفره مردم جاى خود را به نان داد؛ محصولى که 
در روز هاى قبل ابتدا زمزمه هایى از افزایش قیمت آن به 
گوش مى رســید، ولى در روز هاى اخیر چراغ خاموش 
در بسیارى از اســتان ها، این گرانى اجرایى شده است. 
این در حالى اســت که این افزایش قیمــت غیرقانونى

است. 
به گفته یک مقام مسئول که خواست نامش فاش نشود، 
قیمت نان بعد از ماه رمضــان افزایش خواهد یافت. این 
فرد گفت: با توجه به اینکه دولت نتوانســته است قیمت 
مناسبى براى خرید تضمینى گندم به کشاورزان تعیین 

کند به همین دلیل قیمت نان به دلیل کمبود گندم در بعد 
از ماه رمضان به احتمال زیــاد افزایش پیدا خواهد کرد. 
وى افزود: برخى از نانوایى هــا از هم اکنون قیمت نان 
را افزایش داده اند اما این افزایــش قیمت نان به زودى 

رسمى خواهد شد.
در این میــان، نانوایان معتقدند که بــا توجه به افزایش 
چند برابرى قیمت ملزومات نان، پخت نان با نرخ فعلى 
صرفه اقتصادى ندارد. رئیس اتحادیه نان سنگکى گفت:  
بعد از ماه رمضان امیدواریم تصمیم گیرى در این مورد 
انجام شود زیرا کلیه هزینه هاى نانوایى افزایش یافته و 

باید دولت در این زمینه اقدام کند. 

رئیس ستاد انتخابات کشور آمار واجدین شرایط شرکت 
در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهورى که در 28 

خرداد 1400 برگزار مى شود را اعالم کرد.
جمال عرف، طى سخنانى با اشاره به آغاز فرایند ثبت نام 
از داوطلبین سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى 
اظهار داشت: از روز سه شنبه (دیروز) ثبت نام را به مدت 
پنج روز آغاز مى کنیم و بعد از پنج روز لیســت و پرونده 
کســانى که ثبت نام کردند را در اختیار شــوراى محترم 

نگهبان قرار خواهیم داد.
وى افزود: شوراى نگهبان نیز دوتا پنج روز براى رسیدگى 
به صالحیت ها زمان دارد و بعد از این ده روز، ما اســامى 

کسانى که تأیید شدند را آگهى و اعالم مى کنیم و عمًال از 
هفتم خرداد تبلیغات انتخاباتى آغاز خواهد شد و 26 خرداد 
تبلیغات پایان مى یابد و انتخابات هم روز جمعه  28 خرداد 

برگزار مى شود.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا میتینگ هاى انتخاباتى 
ممنوع است گفت: طبق دستورالعملى که تنظیم شده و به 

ستاد ملى مقابله با کرونا داده ایم، ابالغ خواهیم کرد.
عرف همچنین گفت: 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر، 
کل واجدین شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهورى 
در  1400 هستند و آمار رأى اولى ها یک میلیون و 392 

هزار و 148 نفر است.

فرمانــده انتظامى شهرســتان ایرانشــهر از درگیرى 
مســلحانه مأمــوران انتظامــى ایــن شهرســتان با 
سرنشینان مســلح یک دســتگاه خودروى پژو پارس 

خبر داد.
سرهنگ حسن کیخا اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر و یــگان امداد مقارن ظهر روز دوشــنبه 
هنگام کنترل خودروهاى عبورى در ایســت و بازرسى 
میدان امام حسین(ع) ایرانشــهر (خروجى شهرستان 
بمپور) به یک دســتگاه خودروى پژو پارس مشکوك 
شدند و با عالئم هشــدار دهنده به راننده خودرو دستور 

ایست دادند.
وى افزود: راننده ابتدا از سرعت خودرو کاسته و وانمود 
کرده که قصد متوقف ساختن خودرو را دارد ولى ناگهان 
با سرعت هر چه تمام یکى از مأموران انتظامى مستقر در 
محل را زیرگرفته و به سمت روستاى محمدان متوارى 

شده است.
فرمانده انتظامى شهرســتان ایرانشــهر تصریح کرد: 
بالفاصله مأمــوران بــراى متوقف ســاختن خودرو،

آن را تعقیــب کردنــد کــه در همین حیــن یکى از 
سرنشــینان خودروى پژو پارس با سالح کالش اقدام 

به شــلیک به ســمت خودروى پلیس کرده که در پى 
تیراندازى هاى مکرر به ســمت خــودروى انتظامى، 
مأموران نیز در عکس العملى متقابل با رعایت قانون به 
کارگیرى سالح اقدام به تیراندازى به سمت خودرو ى 

مذکور کردند.
ســرهنگ کیخا افزود: در نهایت خودروى پژو پارس، 
در ورودى روستاى محمدان متوقف مى شود و ازدحام 
جمعیت در اطراف خودرو شکل مى گیرد که با توجه به 
شلوغى محل دو سرنشین خودرو که مسلح نیز بودند از 

محل متوارى شدند.
وى اظهار کرد: با بررســى مأموران مشــخص شــد 
یک کودك خردســال و یک زن میانســال در صندلى 
عقب خودروى مذکور بوده اند که متأســفانه بر اثر این 
تیر اندازى ها کودك خردســال مجــروح و به مراکز 
درمانى منتقل شــد که تالش تیم پزشکى براى نجات 
جان او بى نتیجه مانده و کودك در بیمارســتان فوت 

کرد.
فرمانده انتظامى شهرستان ایرانشهر خاطر نشان کرد: 
تالش پلیس براى دســتگیرى سرنشــینان متوارى و 

مسلح خودرو ادامه دارد.

عضو ستاد استهالل رهبر معظم انقالب با اشاره به فعالیت 
100 گروه در سراسر کشور از چهارشنبه (امروز) براى دیدن 
هالل ماه شوال گفت: طبق پیش بینى کارشناسان، دیدن 

هالل ماه در غروب چهارشنبه دشوار است.
حجت االسالم و المسلمین موحدنژاد افزود: کارشناسان 
پیش بینــى مى کنند که چون هالل بــه لحاظ نجومى 
نزدیک حد نجومى رؤیت پذیــرى و رؤیت ناپذیرى قرار 
دارد، احتمال اینکه با توجه به نامساعد بودن شرایط جوى، 

هالل دیده نشود وجود دارد.
عضو ســتاد اســتهالل رهبر معظم انقالب خاطرنشان 

کرد: گروه هاى رصدى همه توان خود را به کار مى برند 
تا بتوانند هالل ماه شــوال را در غروب چهارشنبه ببینند 
اما اگر گزارش هاى ارسالى به ستاد استهالل دفتر رهبر 
معظم انقالب اطمینان بخش نباشــد و دیدن آن اثبات 
نشــود، احتمال اینکه جمعه (24 اردیبهشت) عید فطر 

باشد، وجود دارد. 
وى با تأکید بر دشوار بودن شــرایط نجومى براى دیدن 
هالل ماه شــوال، گفت: البته این احتمال هم وجود دارد 
که هالل ماه چهارشنبه دیده شود و در این صورت طبق 

تقویم، پنج شنبه (23 اردیبهشت) عید فطر خواهد بود.

 سرپرستى سید محمود دعایى بر روزنامه «اطالعات»، 
41 ســاله  شــد.  خود «اطالعات» هم در حال حاضر 
قدیمى ترین نهاد مطبوعاتى کشور به حساب مى آید و 

96 ساله شده است.
20 اردیبهشــت 1359 و پــس از آن کــه مؤسســه 
«اطالعات» در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت، امام 
خمینى(ره) سید محمود دعایى را به عنوان «سرپرست 

روزنامه اطالعات» منصوب کردند.
هر چند مؤسســه «اطالعــات» را بنیاد مســتضعفان 
مصادره کرد اما دعایى عنوان «مصــادره اى» را براى 
آن نمى پســندد و جداى اشــاره به بدهى هاى بانکى 
مســعودى ها کوشــید به نوعى رضایت فرزند عباس 
مسعودى، بنیانگذار «اطالعات» را که در سال هاى آخر 
مالک و صاحب روزنامه به حســاب مى آمد جلب کند و 

حتى گویا سهم و حقى هم براى او در نظر گرفت. 

اولین ســردبیر روزنامه «اطالعــات» در دوره دعایى 
شمس آل احمد برادر جالل آل احمد بود که سرمقاله هاى 
تأثیر گذارى مى نوشــت؛ بــا این حال، دعایى شــیوه 
اعتدالى را رهــا نکــرد و در ادامه راه ســرمقاله هاى 
جالل رفیع و ســردبیرى او هم به همان سبک و سیاق

بود.
«اطالعــات» را خیلى ها به عنــوان روزنامه اى خنثى 
مى شناسند و از جنس سیاستمدارِى مرحوم حسن حبیبى 
و در روزگار ما دکتر محمدرضا عارف اما جداى آن، این 

دیدگاه مخالفان جدى  هم دارد.
41 ساله شــدن مدیریت یک روزنامه غیرخصوصى در 
وضعیت عادى جاى تبریک ندارد اما 41 ســاله شدن 
مدیریت دعایى قابل تأمل است. در روزگارى که از جنس 
دعایى کم یافت مى شود 41 ساله شدن مدیریت او را باید 
به فال نیک گرفت هر چند مناسبت بهتر براى شادباش 

80 ساله شدن او در فروردین 1400 بود!

شمار تلفات ناشى از کرونا در انگلیس به صفر رسید. این 
اولین بارى اســت که در بیش از یکسال گذشته شمار 

تلفات ناشى از کووید در این کشور به صفر مى رسد.
مقامات بهداشــتى انگلیس مى گویند طــى چند ماه 
گذشته شــمار عفونت هاى ناشــى از کرونا و پذیرش 
بیماران کرونایى در بیمارســتان و مرگ و میر ناشى از 
کووید-19 در این کشور «به طور مداوم» کاهش یافته 
است که این موضوع به دلیل اتخاد اقدامات دقیق فاصله 
گذارى اجتماعى و برنامه بزرگ واکسیناســیون کرونا 
در این کشور بوده اســت. «بوریس جانسون»، نخست 

وزیر انگلیس هم از لغو عمده قوانین قرنطینه از دوشنبه 
آینده خبر داد.

حدود 18 میلیون نفر در این کشــور کامًال واکســینه 
شده اند و شمار افرادى که اولین دوز واکسن خود را در 
انگلیس دریافت کرده اند به 35/5 میلیون نفر رســیده 
است.   داده هایى که روز دوشنبه توسط بهداشت عمومى 
انگلیس منتشر شده است نشــان مى دهد که تنها یک 
دوز واکسن آکسفورد/ آسترا زنکا خطر مرگ کووید را 80 
درصد کاهش مى دهد و دریافت دو دوز واکســن فایزر 

این خطر را 97 درصد کاهش مى دهد.

در حالى که طى ســال هاى گذشته «ماه عسل» احسان 
علیخانى به یکى از پربیننده ترین برنامه هاى صدا و سیما 
تبدیل شده بود و در ســال 96 هفتاد درصد مخاطب و در 
آخرین سال پخشش آمار 55/5 درصدى بینندگان را ثبت 
کرده بود، حاال و با پایان برنامه علیخانى ویژه برنامه  هاى 
افطار صدا و ســیما وضعیت نامناسبى در جذب مخاطب 

دارند. 
ویژه برنامه هاى افطار شبکه هاى مختلف صدا و سیما که 

دو سالى است با ساختار مشابه «ماه عسل» در حال پخش 
هستند هیچکدام امسال بیش از 20 درصد مخاطب نداشتند.

مرکز تحقیقات صدا و سیما اعالم کرد «دعوت» از شبکه 
یک با بیش از 19 درصد مخاطب در صدر برنامه هاى افطار 
شبکه هاى سیما قرار گرفته است.«مثل ماه» شبکه 3 هم با 
حدود 15 درصد مخاطب در رتبه دوم قرار گرفته. همچنین 
بیش از 11 درصد مردم امسال پاى فصل دوم «زندگى پس 

از زندگى» نشسته اند .

عضو کمیته علمى ســتاد مبــارزه با کرونــا اظهار کرد: 
واکسیناسیون در ایران دیگر نیازى به خرید از کشورهاى 

خارجى ندارد و واکسن ایرانى بسیار ایمن است. 

مینو محرز در مراســم رونمایى از اولین محصول تولید 
شده واکسن کوو ایران گفت: ســرمایه ایران فقط منابع 
زیرزمینى نیســتند و مهمتر از آن متخصصانى هســتند 
که در ایــن مجموعه ها تــالش مى کنند تا واکســن 
ایمن به دســت مردم برسد و مى دانم بســیارى از این 
متخصصان در این مجموعه ماه هاســت کــه به خانه 

نرفته اند.
عضو کمیته علمى ستاد مبارزه با کرونا تأکید کرد: روزانه 
30 تا 40 مبتال بــه کرونا را ویزیت مى کنــم و دقیقًا در 
جریان این بیمارى هستم و مى دانم که هیچوقت بیماران 
کرونایى منتظر داروى ارائه شده براى کرونا نبودند. محرز 
یادآور شد: به مردم مژده مى دهم که نگران نباشید و به 
زودى واکســن ایرانى مى آید و خودم هم این واکسن را 
دریافت کردم؛  واکسنى که زدم آب مقطر نبود بلکه کوو 

ایران برکت بود.

به گزارش «دیده بان ایران»، یک کانال تلگرامى با انتشار 
گزارشى مدعى شد که به دنبال انتشار فایل صوتى ظریف، 
نیروهاى امنیتى به دنبال بازداشت محمد فاضلى معاون 
پژوهشى مرکز بررسى هاى استراتژیک بودند که دولت در 
برابر این موضوع از خودش مقاومت نشان داده و مانع این 

کار شده است.
این کانال تلگرامى مى نویسد: دستگاه امنیتى نسبت به 
نقش فاضلى در انتشــار فایل صوتى ظریف و همچنین 
جاسوسى از دیگر فایل هاى سرى صوتى دولتمردان به 
جمع بندى رسیده بود که باز هم دولت در برابر بازداشت 

این فرد مقاومت کرد. طرح گفتگو با وزرا و معاونین رئیس 
جمهور در مرکز بررسى هاى استراتژیک ریاست جمهورى 
تصویب و اجرا شد و بخش زیادى از مصاحبه ها انجام شد و 
دقیقاً معلوم نیست چه مقدار از مصاحبه ها به خارج از کشور 
انتقال پیدا کرده است. فاضلى با فشار دستگاه اطالعاتى 
از نهاد ریاست جمهورى و مرکز بررسى هاى استراتژیک 

ریاست جمهورى خداحافظى کرد.
پیش تر و پس از باالگرفتن حواشــى انتشــار این فایل 
صوتى، حســام الدین آشــنا، رئیس مرکز بررسى هاى 

استراتژیک  از سمت خود کناره گیرى کرده بود.

احتمال افزایش قیمت نان 
پس از ماه رمضان

تعداد واجدین شرایط شرکت 
در انتخابات ریاست جمهورى

سینمادار معروف اصفهانى 
درگذشت

منصور نورپور، رئیس سابق     خبرآنالین |
هیئت مرکزى انجمن ســینماداران کشــور و از 
پیشکسوتان سینمادارى در ایران، روز دوشنبه 20 
اردیبهشت ، در اثر ابتال به کرونا درگذشت.  او که از 
پیش از انقالب، مالکیت سینما قدس اصفهان را بر 
عهده داشت، اولین کسى بود که توانست در نیمه 
دوم دهه 60، ســینماى خود را از مصادره نهادها 
خارج کند و راهش را در بخش خصوصى سالندارى 
ادامه دهد. سینما قدس در سال 1354 با نام سینما 
شهر فرنگ در اصفهان ساخته و در جریان انقالب به 
آتش کشیده شد. این سینما بعد از انقالب بازسازى 

شد و با نام سینما قدس به کار خود ادامه داد.

نصف ایرانى ها 
کرونا گرفته اند

   روزنامه  همشهرى | فرید نجفى، 
معاون تحقیقــات و فناورى وزارت بهداشــت در 
نشست مسئوالن حوزه درمان و مدیران پروژه هاى 
تولید واکسن داخلى در پاسخ به سئوال رئیس جمهور 
مبنى بر اینکــه آیا برآوردى علمــى از اینکه چند 
ایرانى تاکنون با عالمت و بــدون عالمت مبتال 
به کووید-19 شــده اند وجود دارد؟ توضیح داد: به 
یکى از دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور مأموریت 
دادیم تا برآورد کند چند نفر ایرانى تاکنون مبتال به 
کووید-19 شده اند. برآوردى که دو ماه قبل صورت 
گرفته، نشان مى دهد بین 40 تا 55درصد جمعیت 
کشــور چه با عالمت و چه بــدون عالمت مبتال 
شده اند، البته این عدد بدون درنظر گرفتن ابتالى 

مجدد آنهاست. 

نمکى: از ویروس آفریقایى 
مى ترسم

وزیر بهداشت با عنوان اینکه تقریبًا     مهر |
از دام ویروس انگلیســى گریختیــم، افزود: چند 
موتاسیون جدید وارد کشور شده است که ویروس 
هندى را در برخى استان ها شاهد هستیم و همینطور 
ویروس آفریقاى جنوبى نیــز در برخى از مناطق 
کشور مشاهده شده است. سعید نمکى  ادامه داد: من 
از ویروس هندى به اندازه ویروس انگلیسى وحشت 

ندارم، اما از ویروس آفریقاى جنوبى هراس دارم.

قاچاق جرثقیل!
فرمانده انتظامى اســتان     آفتاب  نیوز |
بوشهر از توقیف یک دســتگاه جرثقیل قاچاق به 
ارزش50 میلیارد ریال در شهرستان عسلویه خبر 
داد. سرهنگ حیدر سوسنى با اعالم این خبر اظهار 
کرد: در بررســى مدارك مشــخص شد جرثقیل 
مذکور فاقد هرگونه مجوز گمرکى اســت که در 
این خصوص یک نفر دســتگیر و تحویل مراجع 

قضایى شد.

رشد عجیب قیمت مسکن
بررســى ها نشان     روزنامه  جام جم |
مى دهد عواملى مانند افزایش نرخ دالر و کاهش 
ساخت مسکن به میزان نیاز، باعث افزایش بى رویه 
قیمت مسکن شده و طى هشت سال، قیمت مسکن 
رشد بیش از 1000 درصد را تجربه کرده است. به 
طور متوسط قیمت ساخت هر متر مربع مسکن بین 
هفت میلیون و 150 تا هشت میلیون تومان است.  

چند پرستار
کرونایى شده اند؟

رئیس سازمان نظام پرستارى با     فارس |
اشاره به پیشرفت هاى پرســتارى در کشور بیان 
کرد: دربحران کرونا بالغ بر صد هزار پرستار مبتال به 
کرونا شده و بالغ بر 120 شهید پرستارى در بحران 
کرونا داشتیم. محمد میرزابیگى با اشاره به خدمات 
15ماهه دوران کرونا بیان کرد: معموًال سلسله وار 
شش و هفت هزار پرستار یا در قرنطینه یا مرخصى 

استعالجى بوده اند.

اولین نفر
ثبت نام سیزدهمین دوره انتخابات     آفتاب  نیوز |
ریاست جمهورى صبح سه شــنبه رسماً آغاز شد. اولین 
داوطلب ریاســت جمهورى یک زن بــود. او در جمع 
خبرنگاران خود را حقوقــدان و اقتصاددان معرفى کرد 
و گفت شــعارش «ما مى توانیم چون مى خواهیم و ما 

مى خواهیم چون مى توانیم» است.

ظریف قسم خورد؟
  ایسنا| عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس درباره انتشار شــایعاتى مبنى بر اینکه 
ظریف در کمیسیون امنیت ملى دست روى قرآن گذاشته 
و گفته در انتخابات کاندیدا نمى شود، گفت: به هیچ وجه 
چنین چیزى نبوده اســت. ابراهیم رضایى اظهار کرد: 
آقاى ظریف حتى گفت به اصالح طلبان بگویید دست 

از سرم بردارند .

الریجانى روز آخر مى آید
  دیده بان ایران| بنابر شــنیده ها قرار اســت 
على الریجانى با حمایت تعدادى از اعضاى نمایندگان 
ادوار مجلس در روز پایانى ثبت نام ها در وزارت کشور 

حاضر شود. 

دستگیرى 200 پرسنل قضایى
  ایسنا| ســخنگوى قوه قضاییه با اشــاره به 
برخورد با تخلفات در قوه قضاییــه گفت: همکاران ما 
در واحدهاى حفاظت اطالعات قوه قضاییه ، 237 نفر 
از کارچاق کن و دالالن را شناســایى کردند. همچنین 
دســتگیرى 161 وکیل و کارشناس دادگسترى، بیش 
از 200 نفر از پرســنل متخلف بخش هاى مختلف قوه 
قضاییه و تعدادى از سردفتران اســناد رسمى از جمله 

اقدامات دستگاه قضا بوده است.

هفت تپه به بیت المال بازگشت
با پیگیرى هاى دیوان محاسبات    نصف جهان|
کشــور و با همراهى دســتگاه قضا، قرارداد واگذارى 
شرکت کشت و صنعت نیشــکر هفت تپه فسخ و این 
شرکت به بیت المال بازگشــت. پس از احراز تخلفات 
عدیده در نحوه واگذارى، فقــدان اعتبار قیمت پایه، 
عدم بررســى اهلیت متقاضى، عدم نظارت صحیح 
و اثربخش سازمان خصوصى ســازى، عدم پیگیرى 
اقدامات متناسب با ایفاى تعهدات خریدار، عدم تحقق 
اهداف واگذارى مطابق با سیاست هاى کلى اصل 44، 
دیوان محاسبات به این ماجرا ورود کرد و پس از پیگیرى 
هشت ماهه، نهایتاً با همراهى قوه قضاییه این واگذارى 

غیرقانونى فسخ شد.
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جزئیات مرگ یک کودك در حادثه 
درگیرى ایرانشهر

رکورد مدیریت بر «اطالعات»  احتمال دارد جمعه عید فطر شود 

تلفات کرونا در انگلیس به صفر رسید

آمار پایین ویژه  برنامه  هاى افطار صدا و سیما

دومى هم رفت

مینو محرز: واکسنى که زدم آب مقطر نبود!

  مهرداد خدیر / عصر ایران |



استاناستان 03034034 سال  هجدهمچهارشنبه  22 اردیبهشت  ماه   1400

کرونا 
جان 20 اصفهانى را گرفت

از 20 فوتى مشکوك به کرونا در شبانه روز منتهى به روز 
سـه شـنبه 14 نفر بر اثر ابتال به ویروس کووید 19 جان 
خود را از دست داده اند. سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
استان با اشاره به نمونه گیرى از سه هزار و 91 نفر در این 
مدت گفت: تسـت کروناى هزار و 10 نفر مثبت شـده و 

254 بیمار جدید در بیمارستان بسترى شدند.

 
وزیر راه به اصفهان نیامد

در حالیکه قرار بود وزیر راه و شهرسـازى براى افتتاح و 
بهره بردارى از چند پروژه عمرانى و راه به استان اصفهان 
سفر کند، اما این سـفر به دالیل نامعلومى لغو شد. قرار 
بود محمد اسالمى دیروز سه شنبه (21 اردیبهشت ماه)، 
به منظور افتتـاح پروژه هـاى « فاز اول مسـکن محله 
همت آبـاد»، «بانـد دوم مبارکه-بروجـن»، «زیرگذر 
مسکن مهر نائین» و «مرکز تحقیقات قیر و آسفالت» به 
استان اصفهان سفر کند که این سفر کنسل اعالم شد.

افزایش تعداد شعب 
و صندوق اخذ رأى 

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: با هماهنگى 
وزارت کشور در انتخابات بیست و هشتم خرداد تعداد 
شـعب و صندوق اخـذ راى در ایـن اسـتان 20 درصد 
افزایـش مى یابد که بیشـتر بـراى شـعب پرتراکم در 
نظر گرفته شـد. حیدر قاسـمى افـزود: از آغاز شـروع 
فرآینـد انتخابـات در فرماندارى ها و بخشـدارى هاى 
این استان سـتاد انتخابات تشکیل شـده است. رئیس 
سـتاد انتخابات اسـتان اصفهان تصریح کرد: ثبت نام 
داوطلبان و رسیدگى به صالحیت داوطلبان در مراحل 

پایانى به سر مى برد.

توسعه شبکه فاضالب 
نیروگاه برق 

عملیات توسعه شبکه فاضالب شهر درچه به نیروگاه 
برق این شهر توسط اداره بهره بردارى و توسعه شبکه 
فاضالب آبفا منطقه خمینى شهر انجام شد. به گزارش 
روابـط عمومى آبفـاى منطقـه خمینى شـهر، اجراى 
عملیـات 700 متر لوله گـذارى خط انتقـال قطر 600 
میلى متر فاضالب شهر درچه به نیروگاه برق با عمق 8 
متر با استفاده از جعبه هاى غول پیکر فلزى جهت تامین 
هرچه بیشتر ایمنى پروژه انجام شد. گفتنى است هدف 
از انجام این طرح، توسـعه شـبکه فاضالب به منظور 
انتقال فاضالب شـهر درچه به واحد تصفیه فاضالب 
نیروگاه برق جهـت تامین آب مورد نیـاز توربین هاى 
بخار و در نتیجـه صرفه جویى قابل توجـه در مصرف 

آب است.

پیشرفت عملیات آبرسانى 
عملیات اجراى توزیـع آب به مجموعـه 560 واحدى 
دامپرورى هاى بهپرور زرین شهر با پیشرفت فیزیکى 
بیش از20 درصد درحال اجرا اسـت. به گزارش روابط 
عمومى آبفـاى لنجـان، 3 کیلومتـر شـبکه توزیع در 
قطرهـاى 90 و 110 میلى متر از مجمـوع 13 کیلومتر 
این پروژه لوله گذارى شده است. در ادامه این عملیات 
اجراى خط انتقـال، مخازن ذخیره وایسـتگاه پمپاژ در 

دستور کار قرار دارد.

کاهش ورودى بیماران 
کرونایى به بیمارستان ها

رییس دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان گفـت: ورود 
بیماران کووید-19 به بیمارسـتان هاى استان نسبت 
به اوائل اردیبهشـت جـارى حـدود 60 درصد کاهش 
یافت. دکتر طاهره چنگیز اظهار امیـدوارى کرد که با 
همراهـى مردم و رعایـت محدودیت هـاى تعطیالت 
عید فطر، این رونـد تداوم یابـد. وى افزود: سـه هفته 
گذشته میزان ورودى و بسـترى بیماران داراى عالئم 
کرونا در بیمارستان هاى استان در هر شبانه روز حدود 
500 نفر بود اما اکنون این آمار حدود 60 درصد کاهش 

یافته است.

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان از برگزارى جشنواره گل سرخ همزمان عید فطر 

در اصفهان خبر داد.
فروغ مرتضایى نژاد گفت: در قالب برگزارى جشــنواره 
«گل سرخ» در شــهر اصفهان 20 هزار درختچه گل رز 

(گل سرخ) کاشته مى شود.  
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان افزود: در واقع گل ســرخ نباید حتما رنگ قرمز 
داشته باشد چراکه منظور از گل سرخ همان گل رز است که 

ما در کشور و دنیا با رنگ هاى مختلف مى بینیم.
وى گفت: کاشــت این گل تحت عنوان «جشنواره گل 

سرخ» در عید فطر انجام مى شــود و سعى کردیم رنگ 
قرمز این گل را در جشنواره قرار دهیم.

وى افزود: در این جشنواره گونه رزى که پیش بینى شده 
به صورت باکس داخل گلدان قرار گرفتــه و از چهارراه 
تختى تا دروازه شــیراز در خیابان هــاى چهارباغ پایین، 
چهارباغ عباســى و نیز چهارباغ باال کار مى شود؛ البته در 
مناطق دیگر هم به صورت موردى رز هفت رنگ کاشته 

شده است.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: در این جشنواره فقط در یک محور 20 هزار 

درختچه گل رز متمرکز شده قرار دارد.

مدیــرکل برنامه ریــزى و بودجه شــهردارى اصفهان 
گفت: برنامه راهبردى اصفهان 1405 با شعار «اصفهان 
شهرى زیســت پذیر و رقابت پذیر» امروز_ چهارشنبه 22 
اردیبهشت ماه 1400_ در موزه هنرهاى معاصر رونمایى 
مى شود. سعید ابراهیمى ، اظهار کرد: برنامه اصفهان 1405 
ششمین برنامه پنج ساله شهردارى است که پس از دو سال 
کار کارشناسى و مدیریتى و با مشارکت حداکثرى ذى نفعان 
با حدود 4700 نفر- ســاعت مشارکت در سطوح مختلف 
تدوین شد. وى افزود: برنامه اصفهان 1405 با مشارکت 
همه بخش هاى شهردارى، سایر دســتگاه هاى اجرایى 
استان، شــهروندان، متخصصان دانشــگاهى و شهرى، 

نمایندگان بخش خصوصى، اعضاى شــوراى اسالمى 
شــهر و نمایندگان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
و شرکت هاى دانش بنیان و اســتارتاپ ها با دو مشخصه 
نتیجه محورى و سنجش پذیرى تدوین شده است. مدیرکل 
برنامه ریزى و بودجه شــهردارى اصفهان ادامه داد: این 
برنامه نقشه راه شهردارى اصفهان در سال هاى 1400 تا 
1404 را تعیین کرده و داراى سه هدف اصلى است که جهت 
توسعه شهر در پنج سال آینده همچنین برنامه هاى تحول 
شهردارى در این بازه زمانى را به همراه راهبردها و برنامه 
عملیاتى آن مشخص کرده است. وى خاطرنشان کرد: با 

حضور مدیران شهرى از این برنامه رونمایى خواهد شد.

برنامه راهبردى اصفهان 1405 
امروز رونمایى مى شود

برگزارى جشنواره گل سرخ 
همزمان با عید فطر در اصفهان

فرمانده یــگان حفاظت منابع طبیعى اســتان اصفهان با 
اشاره به رفع تصرف پنج هزارهکتار از اراضى ملى، گفت: 
بزرگترین پرونــده زمین خوارى در تــاالب گاوخونى به 

مساحت دو هزار هکتار درحال رسیدگى است.
سرهنگ علیرضا طاهرى اظهار داشت: با توجه به اجراى 
طرح کاداستر و صدور اسناد تک برگى براى پنج میلیون و 
500 هزار هکتار از عرصه هاى منابع طبیعى در هفت سال 
گذشته، بالغ بر پنج هزار هکتار از اراضى ملى تاکنون رفع 

تصرف شده است.
وى با اشاره به اینکه تعداد احکام قضائى صادر شده براى 
رفع تصرف اراضى در هفت سال گذشته 1534 مورد بوده 
است، ادامه داد: 4088 مورد تخریب و تصرف شامل فعالیت 
معدنى، احداث جاده، ساختمان و کشاورزى در اراضى منابع 
طبیعى به مســاحت 14 هزار و 500 هکتار انجام شده که 

براى همه پرونده تشکیل شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان با بیان اینکــه افراد در برخى از ایــن اراضى بنا 
احداث کرده اند، خاطرنشان کرد: 150 مورد از این ساخت و 
سازهاى غیرمجاز پس از صدور رأى قضائى در هفت سال 

گذشته قلع و قمع شده است.
سرهنگ طاهرى با اشــاره به ویالسازى هاى غیرمجاز و 
تغییر کاربرى اراضى کشاورزى در محدوده رودخانه زاینده 
رود، گفت: متولیان رســیدگى به این تخلفات در محدوده 
رودخانه شرکت آب منطقه اى و سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان است اما در زمین هاى باالدست که جزو اراضى 
ملى بوده به تعداد انگشت شمار ویالسازى شده بود که آنها 

نیز قلع و قمع شد.
وى با بیان اینکه زمین خوارى بیشتر توسط اشخاص حقیقى 

بوده اما نام اشخاص حقوقى یا ارگان هاى دولتى و نظامى 
نیز در پرونده هاى تصرفات اراضى ملى وجود دارد، اضافه 
کرد: پرونده همه این ارگان ها نیز در مراجع قضائى در حال 

رسیدگى است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه بزرگترین تخلــف و زمین خوارى 
استان در محدوده تاالب گاوخونى و معدن نمک بوده است، 
ابراز داشت: بالغ بر 2 هزار هکتار تخریب در محدوده تاالب 
براى برداشت نمک انجام شده است. متخلف شرکتى است 
که مجوز برداشت نمک از معدن داشته اما به جاده سازى و 
پیشروى در محدوده معدن در مساحت 2 هزار هکتار اقدام 

و این اراضى را تصرف کرده است.
سرهنگ طاهرى با اشاره به اینکه این 2 هزار هکتار بیش 
از مجوز صادر شده براى شرکت بوده است، تصریح کرد: 
این محدوده با توجه به اینکه منطقه تاالبى است عالوه بر 
اراضى منابع طبیعى جزو مناطق محیط زیست بود و سال 
گذشته از اقدامات غیرقانونى این شرکت جلوگیرى کردیم.

وى ابراز داشت: هم اکنون بزرگترین پرونده تخلف زمین 
خوارى استان در محدوده تاالب گاوخونى در حال رسیدگى 
است و با تکمیل تحقیقات بزودى رأى صادر مى شود که 
امید است به نفع محیط زیســت و منابع طبیعى به نتیجه 

برسد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه از ابتداى ســال جارى تاکنون 77 
هکتار از اراضى ملى رفع تصرف شــده است، خاطرنشان 
کرد: یکى از مشکالت گریبانگیر شهرستان اصفهان انتشار 
دودها و ضایعاتى اســت که از سمت شرق این شهرستان 
با برداشــت خاك غیرمجاز یا فعالیت کوره هاى گچ و آجر 

و معادن ســطحى به صورت ریزگرد با وزش نسیمى به 
سمت اصفهان مى آید و به محیط زیست و سالمت مردم 

آسیب مى رساند.
سرهنگ طاهرى با بیان این نکته، اظهار داشت: از ابتداى 
سال جارى تاکنون به هیچ عنوان مجوز برداشت خاك صادر 
نشده و امید است با برنامه ریزى مسئوالن امر کوره هاى 
آجرپزى و گچ از محدوده زیستى شهر اصفهان خارج شود 
تا برخى تخلفات و مشکالت را در این منطقه شاهد نباشیم.

وى افزود: با وجــود اینکه از ابتداى ســال هیچ مجوزى 
براى برداشت خاك صادر نشــده است هم اکنون افرادى 
در محدوده شهرســتان اصفهان خاك برداشت مى کنند 
که براى آنها پرونده تحت عنوان ”سرقت خاك از اراضى 
ملى و مستثنیات“ تشکیل شده و برخورد قضائى مناسبى 

با آنها خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان با تاکید بر اینکه نیروى انتظامى و یگان حفاظت 
منابع طبیعى با هرگونه برداشــت غیرمجاز خاك و حمل 
و نقل آن برخورد خواهد کرد، ادامه داد: مجوزهایى براى 
برداشــت خاك در شهرستان اصفهان ســال ها پیش به 
برخى افراد داده بودند که این امر مانع از تشــکیل پرونده 
بود اما خوشبختانه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
از ابتداى سال جارى تاکنون هیچ مجوزى براى برداشت 

خاك صادر نکرده است.
سرهنگ طاهرى با بیان اینکه از ابتداى سال تاکنون سه 
فقره پرونده در رابطه با ســرقت خاك در استان تشکیل 
شده است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضا و نیروى انتظامى 
در زمینه برخــورد با متخلفان با منابــع طبیعى همکارى 

مى کند.

جزئیات بزرگ ترین 
زمین خوارى در گاوخونى

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
گفت: بارش هاى رگبارى و ناپایدارى هاى بهارى تا روز 
جمعه در مناطق شمال، شرق و غرب استان ادامه دارد.

مژگان امیر امجدى بــا بیان اینکــه ناپایدارى هاى 
جوى در سطح استان تا پایان هفته جارى ادامه دارد، 
اظهار داشت: وزش باد به نسبت شدید تا شدید، تندباد 
لحظه اى، افزایش ابر و بارش رگبار بهارى و رعد و برق 
به ویژه نواحى غرب، شمال و شرق اصفهان را در این 

مدت در بر مى گیرد.
وى با اشاره به صدور هشــدار زرد درباره ناپایدارى ها 
و مخاطرات جوى دو روز آینده، خاطرنشــان کرد: با 
توجه به احتمال رگبار باران، بارش تگرگ، وقوع رعد 
و برق، وزش باد شدید لحظه اى و خیزش گرد و خاك 
در اغلب مناطق به ویژه در نیمه شمالى و مناطق شرقى 
استان در روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه، جارى شدن 

ســیالب هاى محلى و روان آب موقت در مسیل هاى 
فصلى، صاعقــه و برق گرفتگــى در مناطق مرتفع، 
شکستن و سقوط درختان فرسوده و اختالل تردد در 
محورهــاى مواصالتى در این مناطــق دور از انتظار 

نیست.
امیرامجدى با بیان اینکه شدت ناپایدارى هاى جوى 
در روز جمعه در مناطق غرب و جنوب استان پیش بینى 
مى شود، افزود: احتمال آبگرفتگى معابر و اختالل در 

تردد جاده اى در این مناطق وجود دارد.
وى خاطرنشان کرد: به شــهروندان مناطق شمال، 
شرق و غرب استان توصیه مى شــود از تردد و توقف 
در حاشــیه رودخانه هاى فصلى و صعود به ارتفاعات 
اجتناب کرده و دامداران از چراى دام در مناطق مرتفع 
و یا حاشــیه رودخانه ها به ویژه در ساعات بعد از ظهر 

خوددارى کنند.

هشدار زرد براى پایان هفته

باز شــدن یا نشــدن جریان آب زاینده رود این روزها 
به محل بحث جدى تبدیل شــده اســت. یک طرف 
کشاورزان ناامید از بارش هاى جوى قرار دارند که نگران 
آسیب رسیدن به محصوالتشــان هستند و طرف دیگر 
هم مسئوالن حوزه آب اســتان ایستاده اند که وضعیت 
خشکسالى آنها را به شدت نگران تامین آب شرب کرده 
است.  کشاورزان موافق باز کردن زاینده رود و مسئوالن 

مخالف این امر هستند.
دیروز اســفندیار امینى، دبیــر اجرایى نظــام صنفى 
کشــاورزى اصفهان در گفتگــو با خبرگزارى ایســنا 

تأکید کرد که در نیمه نخســت امسال زاینده رود دوباره 
جریان مى یابد اگرچــه هنوز تاریخ دقیق بازگشــایى 
زاینــده رود بــراى کشــاورزان اصفهان مشــخص 

نیست.
از آن سو حسن ساسانى، سرپرست شرکت آب منطقه اى 
اصفهان در گفتگو با ایمنا در رابطه با انتشار اخبارى مبنى 
بر بازگشایى زاینده رود در سال جارى هم گفت که هنوز 
هیچ تصمیم دقیقى براى این امر اتخاذ نشــده اســت. 
او البته گفت که اوایل هفته آینــده این موضوع به آب 
منطقه اى اصفهان ابالغ مى شود، بنابراین الزم است تا 
هفته آینده برنامه مصارف اصالح شود تا بتوان راجع به 

باز شدن زاینده رود صحبت کرد.
اما اســفندیار امینى با تأکید بر اینکه قرار است تا پیش 
از اتمام ســال آبى جــارى زاینده رود باز شــود، اظهار 
کرد: این تصمیم در آخرین جلســه کارگروه سازگارى 
بــا کم آبى مصوب شــد که حجم مشــخصى تحویل 
کشــاورزان اصفهان داده شــود. وى با بیــان اینکه 
قرار اســت 290 میلیون مترمکعب آب امســال براى 
کشــاورزان شــرق و غرب و محیط زیســت اصفهان 
رها شــود، تصریح کــرد: البتــه هنوز زمــان دقیق 
بازگشایى زاینده رود و طول دوره جریان آب مشخص 

نیست.

تکلیف جارى شدن زاینده رود هفته آیند ه روشن مى شود

مشکل رانندگان مینى بوس هاى خط نجف آباد بانوسازى 
ناوگان حمل و نقل رفع مى شود.

مدیر عامل ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردارى 
نجف آباد  با اشــاره به فعالیت اتوبوس هاى نجف آباد به 
اصفهان زیرنظر شهردارى این شهر گفت: در کنار اتوبوس، 

مینى بوس و تاکسى ها هم فعالیت مى کنند.

رضا رضایى افزود: براى جایگزین مینى بوس هاى فرسوده 
در این خط باید اقدام کرد که مالکان مینى بوس ها همراهى 
نکرده و با همان مینى بوس هاى فرســوده مسافر جابجا 
مى کنند. وى گفت: براى نوسازى ناوگان حمل و نقل نجف 
آباد باید با مالکان این مینــى بوس ها براى تغییر کاربرى 
مذاکره کرد. کم بودن کرایه، کم شدن مسافر، گران بودن 

بیمه و الســتیک و تغییر وضعیت مینى بوس ها به ون یا 
تاکسى از مشکالت رانندگان خط نجف آباد به اصفهان 
است. در خط نجف آباد به اصفهان بیش از 200 مینى بوس 
رفت و آمد مى کردند، اما در حال حاضر فقط 50 مینى بوس 
در این خط فعال است و هر مینى بوس هفته اى یک با ر 

سهم تردد در این خط را دارد.

درگیرى همراه با تیراندازى شــکارچیان غیر مجاز 
مسلح با محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان در پناهگاه حیات وحش قمیشلو به 
واژگونى خودروى سازمانى محیط بانان و مصدوم 

شدن دو تن منجر شد.
مرتضى جوهرى رییــس اداره پارك ملى و پناهگاه 
حیات وحش قمیشــلو در این باره گفت: نیمه شب 
دوشنبه خودروى گشت پاسگاه محیط بانى خرسک 
در پارك ملى قمیشــلو  با مشــاهده یک دستگاه 
موتورسیکلت تریل با 2 سرنشــین به تعقیب آنان 

پرداخت. متخلفان موتورسوار که مجهز به سالح گرم 
و پروژکتور بودند پس از آگاهى از تعقیب  محیط بانان 
به سمت خودرو سازمانى تیراندازى کردند و در همین 
حین نور پروژکتور را مستقیم به سمت راننده گرفتند.

وى گفت: این اقدام متخلفــان باتوجه به ناهموارى 
منطقه به واژگونى خودروى متعلق به سازمان حفاظت 
محیط زیست و آســیب دیدگى دو محیط بان منجر 
شــد.  جوهرى افزود: محیط بانــان مصدوم تحت 
درمان پزشــکى قرار گرفتند و حــال عمومى آنان 
مناسب گزارش شده است. وى گفت: تحقیقات براى 

شناسایى و دستگیرى متخلفان ادامه دارد.
پارك ملى و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با مساحت 
113 هزار هکتار در 45 کیلومترى شمال غرب شهر 
اصفهان واقع شده و داراى ســه زیستگاه مهم تپه 
استپى و دشتى، تپه ماهورى و زیستگاه کوهستانى 

و برف  گیر است.
این منطقه مهم زیستى عالوه بر برخوردارى از بیش 
از 371 گونه گیاهى، زیســتگاه گونه هاى مختلف 
حیات وحش از جمله آهو، قوچ، پازن ، میش، کل بز، 

گرگ، کبک، تیهوو کفتار است.

درگیرى در قمیشلو

چرا مشکل رانندگان  خط نجف آباد برطرف نمى شود؟

آرمان کیانى

با عقد قرارداد شرکت دیارخودروى گلپایگان با شرکتى 
چینى خط تولید محصول جدید این شرکت راه اندازى 

و پس از 18 ماه به چرخه تولید بازگشت.
معاون قضایى دادستان کل کشور در آیین راه اندازى 
مجدد شرکت دیار خودروى گلپایگان گفت: قوه قضائیه 
بیش از دو سال اســت که در حوزه حمایت از سرمایه 
گذارى و تولید ورود کرده و اجازه نداده است که هیچ 
کارخانه اى تعطیل و کارگرى بیکار شود. سعید عمرانى 
افزود: قوه قضائیه در یک سال گذشته از بیکارى 100 
هزار نفر هم جلوگیرى کرده و این تعداد هر روز بیشتر 

مى شود.
اســتاندار اصفهان نیز گفــت: بزرگترین مشــکل 
دیارخودروى گلپایگان بدهى بانکى و ســود مرکب 
تسهیالت معوقه بود که با همکارى قوه قضائیه و دولت 
بسیارى از آن ها مرتفع شد و برخى مشکالت چک هاى 

معوقه را هم قوه قضاییه پیگیرى مى کند.
عباس رضایى به وضعیت صنعت در استان نیز اشاره 
کرد و افزود: در ســال گذشــته 213 واحد صنعتى به 
چرخه تولید بازگشت و 1296 طرح صنعتى هم افزایش 

ظرفیت داده شد.
مدیرعامل دیار خــودروى گلپایگان هم گفت: باعقد 
قرارداد با شرکت ساینوى چین و رونمایى از خودروى 
دیکســترى که محصول شــرکت سوئیست چین و 
طراحى شرکت پنین فاریناى ایتالیا ست توانستیم پس 
از یک ســال قطعه خریدارى کنیم و وارد چرخه تولید 
شویم. محمدتقى حسن خانلو افزود: شرکت ساینوى 
چین در این قرارداد متعهد بــه تامین 23 هزار و 500 
دستگاه خودرو براى شرکت دیار خودرو شد. وى گفت: 
در مرحله اول ساالنه بیش از 2 هزار دستگاه خودروى 
سوئیست تولید مى شود و این میزان ظرف 2 سال و در 

مرحله هاى بعدى به 6 هزار دستگاه افزایش مى یابد.

چینى ها در گلپایگان خودرو مى سازند

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى استان اصفهان 
گفت: محل قبلى نمایشگاه هاى اصفهان واقع در پل 
شهرستان به مرکز واکسیناسیون تجمعى و خودرویى 

شهروندان تبدیل شد.
علــى یارمحمدیــان توضیــح داد: شــرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان در راســتاى 
مسئولیت هاى اجتماعى خود و در تعامل با دانشگاه 
علوم پزشکى و مرکز بهداشت استان اصفهان، محل 
سابق برگزارى نمایشگاه ها واقع در پل شهرستان 
را در اختیار ستاد پیشگیرى از کرونا قرار داد تا مردم 

بدون دغدغه براى تزریق واکسن اقدام کنند.
وى تاکید کرد: شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 

اســتان اصفهان با همکارى مرکز بهداشت استان، 
محل قبلى برگزارى نمایشگاه ها را به عنوان مرکز 
واکسیناســیون شــهروندان اصفهــان به صورت 

خودرویى و تجمعى تجهیز کرد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان ادامه داد: با تجهیز محل توســط شرکت 
نمایشگاه، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان مدیریت 

این کار را به عنوان امرى تخصصى بر عهده گرفت.
وى تصریح کرد: این اقدام در راستاى مسئولیت هاى 
اجتماعى شــرکت نمایشــگاه اصفهان و به منظور 
تســریع در کاهش آما ر مبتالیان به ویروس کرونا 

انجام شده است.

کاربرى جدید محل قبلى نمایشگاه اصفهان
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برنامه «14 اینچ» شبکه آى فیلم، با حضور 
حمید لوالیــى و مریــم امیرجاللى، یاد و 
خاطره ســریال محبوب «خانه به دوش» 
رضا عطاران را زنده خواهد کرد. این برنامه، 
ساعت 23 روز جمعه 24 اردیبهشت، روى 

آنتن شبکه آى فیلم خواهد رفت.
برنامــه «14 اینــچ»، هر بار بــه یکى از 
سریال هاى پربیننده آى فیلم مى پردازد و 
بازیگران آن را دعوت مى کند و این بار نوبت 

«خانه به دوِش» عطاران است.

فیلم بردارى سریال طنِز فانتزى «اسپینجر» 
به تهیه کنندگــى و کارگردانى «علیرضا 
کریم زاده» با ضبط ســکانس هایى جدید 
در لوکیشن هاى شــهریار ادامه دارد و به 
تازگى اولین زوج این سریال مقابل دوربین 

رفته اند.
، «پارسا شیراز» چهره جدید بازیگرى است 
که روایت گر نقش «ســهراب» ســریال 
«اسپینجر» خواهد بود. «آزیتا ترکاشوند» 
بازیگر ســینما و تلویزیون کــه بازى در 
مجموعه طنز «هیوال» را در کارنامه خود 
دارد، درمقابل پارســا شیراز به ایفاى نقش 
مى پردازد و این بار با یک داستان فانتزى 
متفاوت درباره حال و هواى ایراِن ســال 

1500 به شبکه نمایش خانگى مى آید.
سازندگان این ســریال ، «اسپینجر» را که 
یک مجموعه طنز با فضاى داستانى تخیلى 
و فانتزى  است با این جمله توصیف کرده اند: 

«این جا ایران است، 100 سال بعد! »
فیلم بردارى پروژه از اسفندماه سال 99 در 
تهران شروع شده و پیش بینى مى شود تا 

سه ماه آینده ادامه پیدا کند.
یوسف مرادیان، محمدرضا هدایتى، رضا 
شفیعى جم، یوسف تیمورى، محمد نادرى، 
یوسف صیادى، رضا فیاضى،مهران رجبى، 
نیما شاهرخ شــاهى، بهــراد خرازى،امید 
زندگانى، آرش نوذرى و ...گروه بازیگران 

این سریال را تشکیل مى دهند.

اسدا...یکتا به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بسترى شد.
محمد یکتا، فرزند این بازیگر با تایید این خبر گفت: 30 درصد ریه پدرم درگیر کرونا شــده 

است و چاره اى نبود جز بسترى کردن ایشان.
به گفته او، یکتا عصر روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه، در بیمارستان نیکان بسترى شده و ظاهرا حالش 
بهتر است ولى به تصمیم خانواده در بیمارستان بسترى شده تا بیمارى شدت نگیرد. این بازیگر به تازگى 

نیز بر اثر زمین خوردن، دچار آسیب شده و به گفته خودش،  تنفس اش با مشکل رو به رو شده است.
در چند روز گذشته اسدا... یکتا در صفحه شــخصى خود از شرایط کارى اش ابراز تاسف کرده  و گفته 

است بعد از 50 سال سابقه بازیگرى، آمادگى مشارکت در تبلیغات را دارد.
او پیش تر هم گرفتار مشکالت اقتصادى شده و به مشاغلى دیگرى روى آورده اما خودش در گفتگویى 
اعالم کرده صحبت کردن درباره آن مقطع از زندگى اش او را آزار مى دهد و دوست ندارد درباره آن دوره 

مطلبى بگوید.
اسدا... یکتا بازیگر سینما و تلویزیون، متولد سال 1326 است که پیشینه تئاترى دارد. او در بیش از 90 

فیلم سینمایى و چند مجموعه تلویزیونى به ایفاى نقش پرداخته است.

این روزها محمدحســین مهدویان در حال ساخت 
سریال «زخم کارى» بر اســاس کتاب «بیست زخم 
کارى» محمود حســینى زاد اســت. رمان داستان 
مردى اســت که مى خواهد سلطه گر 
باشد. حســینى زاد مبناى روایت 
خود را بر امورى ممنوعه گذاشته 
که به  تدریج روح قهرمان هاى او 
را فاسد مى کند. نویسنده رمان خود 
را با ریتمى ســریع و در دل تهران 

روایت مى کند
حســینى زاد در گفتگو با روزنامه همشهرى درباره همکارى با 

مهدویان مى گوید: 
 اسم مهدویان را به واسطه فیلم هایى که ســاخته بود، شنیده 
بودم و خاطرم هســت به خاطر کنجکاوى فیلم هاى سینمایى 
که درباره وقایع دهه 60 خیلى سر و صدا کرد، بخش هایى اش 
را دیدم. اما فیلم کاملى که از مهدویان تماشا کردم، «التارى» 
بود. ما یک قرار یک ساعته در دفتر سازندگان داشتیم. به نظر 
فیلمنامه آماده بود و آقاى مهدویــان فیلمنامه را ورق مى زد و 

یک سرى ســئواالت براى مشخص شــدن داستان مى کرد. 
چرا که کتاب به واســطه موجز بودنش ابهاماتى داشت که در 
آن جلسه رفع شــد.من فقط توصیه کردم که سریال را خیلى 
طوالنى نکنید. چون کتاب ســرعت خود را دارد و بسیار موجز 
هســت و رمانى نیست که شرح و بســط زیادى داشته باشد و 
گفتم سریال را بین 10 تا 12 قسمت بسازند. رمان «بیست زخم 
کارى» محیط مردانه اى دارد و مهدویان به نظرم تکنیکش را 
به خوبى بلد اســت و مى تواند یک ســریال خوب و پر کشش

 بسازد.

بازیگران «خانه به دوش» 
در برنامه اى جدید

اولین زوج سریال «اسپینجر» 
معرفى شدند

اسدا...یکتا به دلیل ابتال به کرونا در بیم
محمد یکتا، فرزند این بازیگر با تایید اینخ

است و چاره اى نبود جز بسترى کردن ایشان.
به گفته او، یکتا عصر روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه،
بهتر است ولى به تصمیم خانواده در بیمارستان بسترى
نیز بر اثر زمین خوردن، دچار آسیب شده و به گفته خو
در چند روز گذشته اسدا... یکتا در صفحه شــخصى
0است بعد از 50 سالسابقه بازیگرى، آمادگى مشارک
او پیش تر هم گرفتار مشکالت اقتصادى شده و به مش

اعالم کرده صحبت کردن درباره آن مقطع از زندگى اش
مطلبى بگوید.

6اسدا... یکتا بازیگر سینما و تلویزیون، متولد سال 326
فیلم سینمایى و چند مجموعه تلویزیونى به ایفاى نقش

کرونا، اسدا... یکتا را 
به بیمارستان کشاند

اولین تصویر از قسمت هفتم ”مأموریت 
غیرممکن“ توسط مجله ”امپایر“ منتشر 
شده است. کروز در مصاحبه با این مجله 

در مورد خطرات شغلش مى گوید.
تام کروز هیچ گاه از انجام مأموریت هاى 
پرخطر هراســى به دل راه نداده، و حتى 
به حدى از آن ها لذت مى برد که نمى تواند 
لبخند را از چهره خود محو کند. او در طول 
یک سال اخیر و در شرایط دشوار پاندمى، 
مشغول بازى در ”مأموریت غیرممکن 7" 

براى پارامونت بوده است.
اولین تصویر از قسمت هفتم ”مأموریت 
غیرممکن“ توسط مجله ”امپایر“ منتشر 
شده است. کروز در مصاحبه با این مجله 
در مورد خطرات شــغلش مى گوید: 30 یا 
40 فیلم ساخته ام. در ایجاد هزاران شغل 
مشارکت کرده ام، اگر ده هزار نباشد. همه 
دوســتانم در صنعت، افرادى که در حوزه 
پخش فیلم کار مى کنند، و عوامل فیلم ها 
مى گویند: قرار است چه کنیم؟ بنابراین به 
استودیو و به صنعت گفتم: برمى گردیم. 
همه را به سر کار برمى گردانیم. از تابستان 
فیلمبردارى مى کنیم. و راهى براى انجام 

بى خطرش پیدا خواهیم کرد.
کروز براى هفتمین ”مأموریت غیرممکن“ 
خود  پروتکل هاى بهداشــتى را رعایت 
کرد و براى هر دو بازیگر یک گریمور به 
خدمت گرفت، و عالوه بر این مســئولین 
بخش هاى مختلــف در هتل مى ماندند و 
تنها در صورت نیاز به محل فیلمبردارى 
مى آمدند. اگر کســى به ویــروس مبتال 
مى شــد گروهى پنج نفره آماده قرنطینه 

کردن آن فرد بودند.
کروز در مــورد مصائب تولیــد فیلم در 
کشــورهایى چون امارات متحده، نروژ و 
ایتالیا با وجود محدودیت هاى مسافرت در 
حین پاندمى مى گوید: باید پروتکل هایى 
با همــکارى اســتودیوها و کمپانى هاى 
بیمه ایجاد و طبق قوانین هر کشور عمل 
مى کردیم. باید به آن هــا اطمینان خاطر 
مى دادیم که قرار است چگونه فیلم را در 
آن کشورها بسازیم. گاهى پیش مى آمد 
که مى گفتند: این کار ممکن نیســت. اما 

من دائمًا مى گفتم: ممکن است.
مأموریت غیرممکن 7 بهار ســال 2022 

اکران خواهد شد.

اولین عکس از «تام کروز» در 
«مأموریت غیرممکن 7»

جزئیات تازه از داستان سریال «زخم کارى»

پیکر عبدالوهاب شهیدى، موســیقى دان اصفهانى کشورمان که بر اثر عارضه 
قلبى درگذشت، صبح امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت تشییع و در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا در تهران به خاك سپرده مى شود. عبدالوهاب شهیدى که عصر روز 
یکشنبه به دلیل عارضه قلبى در بیمارستان رسالت تهران بسترى شده بود، صبح 

روز دوشنبه، 20 اردیبهشت  در 99 سالگى دار فانى را وداع گفت.
عبدالحسین مختاباد، آهنگســاز، خواننده و بنیان گذار گروه رودکى با اشاره به 
این که ”برآمدن از پس سه کار دشواِر درست خواندن، درست نواختن و درست 
فهمیدن و اداکردن شــعر در یک لحظه“ تنها یکى از وجوه شــخصیت هنرى 
عبدالوهاب شهیدى بود، گفت: ایشان یکى از خوانندگان بى نظیر تاریخ موسیقى 
ایرانى بودند. جناب شهیدى و مرحوم غالمحسین بنان، این عادت دیرینه را که 
خواننده باید با صدایى باال بخواند تا خواننده باشد به چالش کشیدند و به بهترین 
نحو نشــان دادند که به عنوان مثال با دو دانگ صدا هــم مى توان خواننده اى 

تاثیرگذار در تاریخ موسیقى بود.
این خواننده موسیقى ایرانى ادامه داد: جناب شهیدى از نظر بیان آوازى، ردیف 
خود را داشتند و آهنگسازى بســیارى از آوازهایى را که مى خواندند، خود انجام 
مى دادند و از پس گوشه هایى که ســاختار ردیفى نداشتند، با زیرکى و تردستى 
هنرمندانه اى برمى آمدند. جناب شهیدى چه هنگامى که دشتى مى خواند و چه 
اصفهان و... و گوشه ها مشخصا براساس ضوابط ردیفى جلو نمى رفت، به عنوان 
یک استادکار و معمار این قطعات را چنان کنار هم مى چید و آهنگسازى مى کرد 
که بى نظیر بود. ایشان هم نوازنده متبحرى بود و هم بداهه نوازى چیره دست و 

هم خواننده اى خوش صدا.
مختاباد با اشاره به این که کنار زده شــدن بزرگانى چون عبدالوهاب شهیدى، 
لطماتى جبران ناپذیر به فرهنگ موســیقى اصیل ایرانى زد، ادامه داد: ایشان از 
دهه 40 که به صورت جدى وارد عرصه موسیقى شــدند، آثارى بى نظیر ارائه 
کردند، یکى از ستون هاى برنامه ”برگ سبز“ و ”گل ها“ و همنشین جلیل شهناز، 
فرامرز پایور، حسن کسایى و... شدند و باغ شگرف موسیقى ایرانى را در کنار این 

استوانه ها ایجاد کردند.
او گفت: ایشــان خود را به عنوان یک خواننده، آهنگســاز و موزیسین بى نظیر 

تثبیت کرده است.
محمدرضا شجریان در شِب «عبدالوهاب شهیدى» نیز که به همت مجله  بخارا 
برگزار شد، درباره اش گفت: «شهیدى همواره یک اعتبار و منش بزرگوارانه و 
انسانى در موسیقى ما بوده و هست، هر جا که شهیدى بود باالترین عنوان هنر 
را داشت. من همیشه در پشت این بزرگ مرد خودم را پنهان مى کردم و همیشه 

از او یاد مى گرفتم که رفتار هنرى چگونه باید باشد. بارها با سایه عزیز (هوشنگ 
ابتهاج) درباره این بزرگ مرد صحبت کرده ایم و سایه هم همیشه با احترام از او 

یاد مى کرد. احترام بین ما به گونه اى بود که کسى متوجه نمى شد اما وجود 
داشــت و هنوز هم وجود دارد. از وقتى که در رادیو بودم و به خصوص از 
زمانى که جناب سایه آنجا آمدند و برنامه گل هاى تازه و گلچین هفته را 
تهیه کردند من همیشه در کنارشان بودم و خاطرات زیادى از آن موقع با 
هم داریم؛ در کنار استاد پایور که حق بزرگى بر گردن من دارند، در کنار 
محمدرضا لطفى و گروه شیدا، ارکستر گل ها، جناب فرهاد فخرالدینى 
و دیگرگروه هایى که با هم در رادیو بودیم که اغلب جناب شهیدى با 

این گروه ها در رادیو و یا در کنسرت ها برنامه داشتند.»
عبدالوهاب شهیدى دهم مهرماه ســال 1301 در شهر میمه متولد 
شــد. خودش مشــوق اصلى در فعالیت هاى هنرى اش را پدرش 
دانسته و در این باره گفته اســت: «پدر هم از آن جا که موسیقى را 
خیلى خوب مى دانســت، به من کمک مى کرد و چند مثنوى را به 
من یاد داد که اى کاش نرفته بود و من از او بیشتر مى آموختم. اما 
13 ساله بودم که ایشان درگذشت. ســاز اول من «سنتور» بود 
که سال 1322 شروع کردم. 12 سال ســنتور مى زدم. آن زمان 

رادیو گوش مى کــردم؛ رادیو خاورمیانه، عربــى را که گوش 
مى کردم، این صداى عو» مــن را خیلى منقلب مى کرد. این 
که مى گویند هر کسى هر آرزویى دارد به آن مى رسد، من 

هم به آرزوم رسیدم. اولین نفرى که من را راهنمایى 
کرد، آقایى بود با نــام خضورى که عرب و از 

اهالى بصره بود. با او آشــنا شدم. برایم 
عود آورد؛ راهنمایــى ام کرد؛ طرز 

کوك و انگشت گذارى را یاد داد. 
یک مدت هم با هم نوازندگى 

مى کردیم. چون من با تار 
آشــنایى داشــتم، زود 

پیدایش کردم.»

پیکر خواننده پیشکسوت اصفهانى امروز به خاك سپرده مى شود

عبدالوهاب شهیدى معمار قطعات موسیقى بود

این روزها محمدحســین
سریال «زخم کارى» بر اس
کارى» محمود حســینى
مردى اســ
باشد. ح
خود را
تد که به
را فاسد
را با ریتم

تدوین فیلم ســینمایى«خائن کشى» به کارگردانى 
مسعود کیمیایى و تهیه کنندگى على اوجى به پایان 

رسید.
  «خائن کشى» هم اکنون مراحل پس از فیلمبردارى 
را مى گذراند و تدوین آن به تازگى توســط سپیده 

عبدالوهاب به پایان رسیده است.
 همزمان با خبر پایــان تدوین بخــش دیگرى از 
فهرست بازیگران این فیلم پر بازیگر معرفى شد. 
نسیم ادبى ، فریبا نادرى و شــکیب شجره از دیگر 

بازیگران فیلم هستند.
 داستان آخرین فیلم مسعود کیمیایى درباره رفاقت 
و  مردمدارى اســت و گذرى به ماجراى ملى شدن 
صنعت نفت دارد که ســکانس هاى مربوط به این 
رخداد تاریخى در روز 29 اسفندماه همزمان با روز 

ملى شدن صنعت نفت فیلمبردارى و به پایان رسید.
 «خائن کشى» سى امین فیلم مسعود کیمیایى است 
و بازیگرانى همچون فرهاد آئیش، امیر آقایى، سارا 

بهرامى، پانته آ بهرام، مهران مدیرى…

«خائن کشى» مسعود کیمیایى 
جرج کلونى از آخرین ستارگان و فیلمسازان مشهور سینما است که حاضر شده در تبلیغات یک کمپانى بریتانیایى نان آماده آماده اکران شد

به نام «واربرتونز» حضور پیدا کند. دستمزدى جرج کلونى از حضور در این تبلیغات که ویدیوى آن روز هشتم ماه مه (18 
اردیبهشت) منتشر شد؛ به سازمان خیریه جرج کلونى و امل کلونى  اهدا خواهد شد.

 جرج کلونى اولین و آخرین ستاره اى نیست که در چنین تبلیغاتى حضور پیدا مى کند. رابرت دنیرو مانند جرج کلونى 
«واربرتونز» در ســال 2019 تبلیغات انجام داد. او اخیراً در براى کمپانــى بریتانیایى 

براى کشور سوئیس در کنار راجرفدرر، ستاره جهان آگهى جذب گردشگر 
دوربین رفته اســت. او براى کمپانى هاى کیا و  تنیــس نیــز مقابل 
انجام داده.سانتاندر هم تبلیغات 
همانند جرج کلونى براى کمپانى واربرتونز مقابل سیلوستر استالونه هم 

دوربین رفته است. 
دنیاى تبلیغات بیگانه نیست. او  سال 2013 در ویدیویى آل پاچینــو نیــز با 

براى یک برند شرکت کرد.ادریس البا و سمئول جکسون تبلیغاتى 
نیز براى این برند تبلیغات انجام داده اند. ادریس 

البا که چهره تبلیغاتى این برند است.

«جرج کلونى» هم وارد دنیاى تبلیغات شد
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نساجى و ذوب آهن دو تیمى هستند که از زمان انتخاب ســرمربیان جدید خود کامًال زیر و رو شده اند و در حال ترك 
منطقه سقوط هستند. از هفته هفدهم لیگ برتر تاکنون، دو تیم ذوب آهن و نساجى که از مدعیان سقوط به لیگ دسته 

یک بودند، به شکلى عجیب احیا شدند و روند بسیار خوبى را پشت سرگذاشتند. 
دو تیمى که با توجه به نتایج آنها امید زیادى به بقاى آنها در فصل جارى لیگ نمى رفت، از گور برخاسته اند و عملکردى 
در حد و اندازه تیم هاى صدر جدولى به نمایش گذاشتند. البته با وجود این تعقیب و گریز، مرتب بین جایگاه چهاردهم 

و پانزدهم در جدول جا به جا شده اند و یکدیگر را به زیر مى کشیدند.
شاید این اتفاق از بدشانسى هر دو تیم باشد که همزمان با هم احیا شده اند و با وجود پیروزى هاى خوب در چندین 
هفته اخیر، همچنان در کورس بقا هستند و از خطر حضور در رتبه پانزدهم و سقوط به لیگ دسته یک رها 
نشده اند.  البته این اتفاق را باید یک بدبیارى براى تیم هاى حاضر در رتبه دهم تا سیزدهم هم حساب 

کرد که حاال یک خطر جدى را پشت سر خود حس مى کنند.
ذوب آهن باالخره بعد از هفته ها دست و پا زدن در رتبه چهاردهم، خودش را خالص کرد 
و با شکست دادن استقالل به رتبه سیزدهم رسید و سایپا را جا گذاشت. از سوى دیگر 
نساجى هم به سایپا رسیده و حاال فقط بخاطر تفاضل گل کمتر در رتبه پانزدهم قرار دارد.

از زمان کلید خوردن تحوالت در نساجى و ذوب آهن با حضور الهامى و حسینى، ذوب 
آهن از 6 بازى 10 امتیاز کسب کرده که برابر با کل امتیازات این تیم در 15 بازى نیم فصل 

اول است.نکته حائز اهمیت درباره این دو تیم، پیروزى خارج از خانه آنها مقابل دو تیم قدرتمند 
مس رفسنجان و استقالل بود که عالوه بر 3 امتیاز، باعث افزایش خودباورى در آنها خواهد شد.

با این نتایج، مى توان انتظار داشــت که این دو تیم پرطرفدار در اصفهان و مازندران، در فصل آینده هم در لیگ برتر 
ایران حضور داشته باشند.
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از گور برخاسته هاى لیگ برتر 
در مازندران و اصفهان

با اینکه همه چیز براى حضور ساکت به عنوان مهمان تلفنى 
برنامه «فوتبال برتر» هماهنگ شده بود، اما سرانجام او حاضر 

به مصاحبه با میثاقى نشد.
در خبرها خوانده بودیم که محمدحسین میثاقى مجرى برنامه 
فوتبال برتر، براى بررسى حواشــى دیدار تیم هاى سپاهان و 
پرســپولیس یک میهمان جنجالى و ویژه دارد؛ او کسى نبود 
به جز محمدرضا ساکت مدیرعامل ســپاهان که پیش ازاین 
در برنامه جنجالى و معروف 90 که مناظره اى مستقیم با على 

کریمى بود شرکت کرد.
در «فوتبال برتر» دوشنبه شب اما هیچ خبرى از ساکت نشد؛ 
چرا که سرپرستان هر دو تیم ترجیح دادند در یک مناظره تلفنى 
شرکت کنند و ساکت با اینکه براى گفتگوى تلفنى با میثاقى 

قول داده بود، از این کار طفره رفت.
در این باره گفته مى شــود که بى عالقه بودن جعفر سمیعى 
مدیرعامل پرسپولیس به حضور در رسانه ها و دورى او از این 
مسائل باعث شد تا ساکت هم ترجیح بدهد گفتگوها در سطح 
سرپرستى هر دوتیم باقى بماند و او خودش را وارد یک جنجال 

و حاشیه جدید نکند.

محرم نوید کیا، سرمربى تیم سپاهان روى خط فوتبال برتر مسئولیت اتفاقات پایان 
بازى از سوى تیمش را به عهده گرفت و عذرخواهى کرد.

او توأمان با این رفتار کــه در فوتبال ایران تازگى دارد و البته مى تواند الگو شــود 
خطاب به بازیکنان تیمش در جلسه ریکاورى گفت در مورد اشتباهى که صورت 
گرفته مصاحبه نکنید. حتى اگر حق در اتفاقات پایان بازى 100 در صد با ما باشد 
مصاحبه ها هیچ کمکى به تیم نمى کند و در مجموع اتفاقاتى که در پایان بازى رخ 
داده اصًال قشنگ نبود و قطعاً ما هم جاهایى اشتباه کردیم و حتى اگر حق با ما بوده 

باشد باید خویشتندارى مى کردیم تا این اتفاقات رخ نمى داد و... 
او در پایان از بازیکنان تیمش خواست در خصوص اتفاقات پایان بازى مصاحبه نکنند 
و حضورش در برنامه «فوتبال برتر» و بر عهده گرفتن مسئولیت اتفاقاتى که در پایان 
بازى رخ داد و همچنین عذرخواهى یک استراتژى مهم براى تیمش تعریف کرد. 
دورى از حاشیه و پرداختن به فوتبال که به طور یقین به تیم سپاهان در مسیر کسب 

قهرمانى بیشتر کمک خواهد کرد.
نکته جالب اینکه در این کش و قوس بیشــترین چالش ها متوجه عزت ا... پورقاز 

شد که بازیکن آرام و بدون حاشیه اى به شمار مى رود. به یاد داریم او در اردوى تیم 
ملى وقتى با استقالل خوزستان به طور کالمى صحبت کرد و در بازگشت به ایران 
با پیشنهاد استقالل تهران و علیرضا منصوریان مواجه شد به این پیشنهاد بزرگ نه 
گفت به احترام صحبت هایى که با تیم استقالل خوزستان انجام داده بود در حالى 
که اگر خیلى از بازیکنان به جاى او بودند راهى تیم استقالل تهران مى شدند به این 
دلیل که او فقط با استقالل خوزستان حرف زده بود و قراردادى منعقد نکرده بود! با 
این حال و با توصیه محرم نوید کیا ترجیح داده در دفاع از خود سکوت اختیار کند؛ 
چرا که تأکید سرمربى تیم سپاهان این است بازیکنانش باید در میدان با همه توان 
فوتبال کنند و در خارج از زمین خویشــتندارى به خرج دهند؛ حتى اگر اتفاقى رخ 
مى دهد مسببش بازیکن یا بازیکنان حریف باشند. البته محرم نویدکیا در مصاحبه 
دیشــب خود با «فوتبال برتر» اتفاقات را اینگونه جلوه نداد که حق با بازیکنان تیم 
سپاهان است و طبیعتًا وقتى عذرخواهى مى کند بدین معنى است در چالش هاى 
پایان بازى بازیکنان تیم سپاهان هم نقش داشتند و مجموعاً این اتفاقات هیچ کمکى 

به فوتبال نمى کند.

احسان حاج صفى هرگز تصور نمى کرد در دقیقه 73 بازى با پرسپولیس تعویض شود و جاى خودش را به یاسین سلمانى جوان بدهد.
کاپیتان تیم ملى و سپاهان با عصبانیت از تعویض خود روى نیمکت نشست و در ادامه محرم نویدکیا سعى کرد با توضیحات خودش 

او را آرام کند اما نشد!
حاج صفى با دلخورى ولى محترمانه با دوست و همبازى قدیمى خود و سرمربى فعلى سپاهان صحبت مى کرد و محرم نویدکیا هم 
تالش کرد او را آرام کند و روى نیمکت بنشاند. این گپ و گفت گالیه آمیز با گل تساوى سپاهان به پایان رسید و همه نیمکت 

نشینان تیم اصفهانى شروع به شادى و خوشحالى کردند.
این دیدار براى کاپیتان ســپاهان اصفهان از خیلى جهات حســاس و مهم بود و او با انگیزه اى فراوان مى خواست به 
پرسپولیس گل بزند یا پاس گل بدهد. هواداران پرسپولیس پس از ماجراى انتخابات فدراسیون فوتبال و رأى ندادن 
احسان حاج صفى به على کریمى به کاپیتان تیم ملى حمله کردند و این بازیکن هم خیلى دوست داشت در زمین 

مسابقه به نوعى آن حمالت و حتى توهین ها را تالفى کند اما...

دستور ویژه محرم؛

دورى از حاشیه، خویشتندارى و پرداختن به فوتبال

علت سکوت ساکت چه بود؟

ماجراى عصبانیت کاپیتان تیم ملى
احسان حاج صفى هرگز تص
کاپیتان تیم ملى و سپاهان

را آرامکند اما نشد! او
حاج صفى با دلخورى ولىم
تالش کرد او را آرام کن
نشینان تیم اصفها
این دیدار براى
پرسپولیس گ
احسان حاج
مسابقه به

شخصیت محترم و آرام محرم نویدکیا در قامت سرمربى سپاهان در لیگ بیستم، چیزى است که فوتبال ما هم 
آن را کم به خود دیده است و هم اینکه به آن احتیاج مبرمى دارد.

محرم نویدکیا ادبیات و منش جدیــدى را وارد فضاى فوتبال ما در عرصه مربیگرى کرده اســت. جداى از 
عملکرد فنى عالى از سپاهان در این فصل که قطعا نقش اصلى آن بر عهده نویدکیا بوده، کنفرانس هاى او 
کالس درسى در فوتبال ایران است. احترام به حریف و پذیرش اشتباهات و ادبیات محترمانه کالس کارى او 
را کامال متمایز کرده و باعث شده فضاى لیگ سالمتر باشد. براى اینکه از لیگ و فوتبال لذت ببریم باید تعداد 

محرم ها در فوتبال زیاد شود.

متفاوت مثل محرم

امید نورافکن این فصل عملکرد بســیار خوبى در 
پست دفاع چپ سپاهان از خود به نمایش گذاشته 

است.
امید نورافکن را باید بهترین زردپوش یک شــنبه 
شب در دیدار الکالســیکوى ایران نامید. بازیکنى 
که امسال کامًال به یک مدافع چپ تمام عیار تبدیل 
شده و دیگر مدام تغییر پست نمى دهد، چند پست 
داشتن هم حسن است و هم عیب. نفع آن را مربیان 
مى برند و ضررش براى بازیکن است که نمى تواند 
روى پســت ثابتش تمرکز کند و جا بیافتد. محرم 
نویدکیا امسال از امید خوب بازى گرفته تا به قول 

دادفر گزارشگر اصفهانى نورافکن، مردافکن باشد!

مردافکن مثل نورافکن

عملکرد شیخ دیاباته و کى روش استنلى در لیگ بیستم یک عامل مشترك دارد.
تفکر مربیان نقش مهمى در درخشش بازیکنان دارد، اینکه ســرمربى به شما اعتقاد داشته باشد و پاى شما 
بایستد باعث مى شود تا بازیکن رشــد یا افت کند. نمونه بارز این قضیه را در افت کیفى کى روش استنلى و 
شیخ دیاباته مى توانید در این فصل ببینید. در سیستم تک فوروارده نویدکیا انتخاب اول شهباززاده است و این 
باعث نیمکت نشینى استنلى شده و یا در استقالل این فصل محمودفکرى و صمدمرفاوى خیلى اعتقادى به 
دیاباته نداشتند و شاید یکى از دالیل کم گل زدن شیخ در این فصل لیگ همین عامل باشد. البته کى روش 
استنلى در دیدار سپاهان با پرسپولیس با یک پاس خوب با ضربه سر توپ را گذاشت روى پاى محبى تا دروازه 

لک باز شود.

وجه مشترك کى روش و دیاباته در لیگ بیستم

ستاره ایرانى ماریتیمو با 100 مهار به عنوان دومین دروازه بان برتر این رقابت نام گرفته 
است. تنها 2 بازى در لیگ پرتغال باقى مانده و ماریتیمو سعى دارد تا بتواند خود را از سقوط 

به دسته پایین حفظ کند.
در جدول لیگ پرتغال،  ماریتیمو با 34 امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد و تا منطقه سقوط 

4 امتیاز فاصله دارد. اگر این تیم بتواند در دیدار روز یک شنبه مقابل گویماریش 
به برترى دست یابد مى تواند ماندن خود را در لیگ اصلى پرتغال قطعى کند.
بى شک حضور امیرعابدزاده یکى از بزرگ ترین مهره هاى اصلى ماریتیمو 

نام دارد و این فصل این دروازه بان ایرانى درخشان ظاهر شده است. او 
توانست در بسیارى از هفته ها با مهار زیباى خود ماریتیمو را از شکست 

نجات دهد.
طبق گزارش لیگ پرتغال،  امیر عابدزاده با 100 ســیو در رده دوم 
بیشترین مهار قرار دارد و جزو بهترین هاى پرتغال نام گرفته است. 

او پس از پاســیناتو با 108 مهار در رده دوم جاى دارد و با نفر سوم یعنى «لئو 
ژاردیم» گلر تیم باویستا 2 سیو فاصله دارد.

جالب اینجاست آگوستین مارچسین، دروازه بان پورتو تنها 56 سیو به ثبت 
رسانده و گلر اسپورتینگ، قهرمان احتمالى پرتغال تنها 51 بار توپ مهاجمان 

حریف را مهار کرده است.
این نکته نشان مى دهد که چقدر عابدزاده با مهارهاى خود توانسته مانع 

گلزنى ماریتیمو شود و در ماندن این تیم در لیگ سهم بزرگى را ایفا کند.

شکست بدموقع استقالل، آن  هم درست در شبى که دو مدعى باالى جدول متوقف شده 
بودند، رؤیاى هفت ساله قهرمانى آبى ها را از همیشه کم رنگ تر کرد. 

براى این که احتماالت قهرمانى استقالل را بررسى کنیم، ابتدا باید تخمین مناسبى از امتیاز 
نهایى رقباى مستقیم این تیم، یعنى سپاهان و پرسپولیس داشته باشیم. سپاهان تا اینجاى 
لیگ، تقریبا به  طور میانگین از هر بازى دو امتیاز گرفته و پرسپولیس نیز وضعیت مشابهى 
دارد؛ یعنى اگر سپاهان و پرسپولیس در ادامه لیگ همین روند فعلى را حفظ کنند، در پایان 
فصل تقریبا 60 امتیاز خواهند داشت. حاال به استقالل 34 امتیازى برگردیم که 10 بازى در 
پیش دارد و براى این که به عبور از پرسپولیس و سپاهان امیدوار باشد، باید حدود 26 یا 27 
امتیاز کسب کند؛ یعنى هشت برد و دو مساوى یا 9 برد و یک شکست. این فرضیه، وقتى 
قابل اتکا مى شود که شاگردان نویدکیا و گل محمدى دچار افت فاحشى نشوند و همچنان به 
کسب میانگین دو امتیاز از هر بازى ادامه دهند. یعنى اگر فرض کنیم سپاهان و پرسپولیس 

هم زمان نزول کنند و امتیاز کمترى به دست بیاورند، آن وقت استقاللى ها مى توانند امیدوار 
باشند که در حالتى شبیه لیگ پانزدهم (قهرمان: اســتقالل خوزستان) یا لیگ سیزدهم 

(قهرمان: فوالد خوزستان)، فقط با کسب 57 امتیاز به قهرمانى برسند. 
استقالل در سال هاى اخیر در دو مقطع، در یک سوم پایانى لیگ نتایج فوق العاده اى ثبت 
کرده است. حاال فرهاد مجیدى براى نزدیک شدن به قهرمانى باید کارى فراتر از منصوریان 

و شفر انجام دهد و همه حریفان آینده را یکى بعد از دیگرى شکست دهد.
خبر خوب براى فرهاد مجیدى این است که هنوز دو بازى رودررو با حریفان مستقیمش دارد 
و اگر بتواند در دو بازى 6  امتیازى، پرسپولیس و سپاهان را شکست دهد، گام بلندى براى 
نزدیک شدن به صدر جدول برمى دارد. نکته دیگر این که استقالل از 10 بازى باقى مانده، 
هفت دیدار را در تهران برگزار مى کند و فقط به آبادان، اراك و قائمشهر سفر خواهد کرد. این 

در حالى است که پرسپولیس و سپاهان هر کدام چهار دیدار خارج از خانه دارند.

عابدزاده، دومین گلر برتر لیگ پرتغال

آیا استقالل هنوز امیدى براى قهرمان شدن دارد؟

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفــت: در نتایجى که در 
نیم فصل اول گرفتیم خودمان مقصر بودیم و حاال باید 

اسم ذوب آهن را سر زبان ها بیندازیم.

محمد قریشــى در خصــوص پیروزى تیمــش برابر 
استقالل گفت:  بازى سختى داشتیم و استقالل بعد از 
نتایج خوب در لیگ قهرمانان آسیا، دنبال برد در تهران 
بود تا موقعیت خودش را در جدول بهبود ببخشد، البته ما 
هم در تعطیلى لیگ برتر، 20 روز تالش کردیم و زحمت 
کشیدیم تا در بهترین شرایط برابر استقالل قرار بگیریم. 
در این بازى از لحاظ بدنى سرحال بودیم و از لحاظ فنى 

که خودمان را ثابت کردیم.
وى در پاسخ به این پرسش که «آیا ذوب آهن از خطر 
سقوط فاصله گرفته اســت؟» عنوان کرد: ما اصال به 

سقوط فکر نمى کنیم. در نتایجى که در نیم فصل اول 
گرفتیم خودمان مقصر بودیم و حاال باید اسم ذوب آهن 
را سر زبان ها بیندازیم. این وظیفه ماست که در زمین 

مسابقه تالش کنیم تا نتایج خوبى بگیریم.
قریشــى در ارتباط با بازى بعدى تیمش برابر گل گهر 
سیرجان گفت:  گل گهر جزو تیم هاى خوب لیگ است 
که یک کادر فنى باتجربه و بازیکنانى باکیفیت دارد. ما 
بازى ســختى در پیش داریم اما حاال با شکست دادن 
استقالل روحیه باالیى داریم تا در این بازى هم نتیجه 
الزم را گرفته و موقعیت خودمان را در جدول بهتر کنیم.

حاال باید اسم ذوب آهن را سر زبان ها بیاندازیم
اینرقابت نام گرفته 
تواند خود را از سقوط 

و تا منطقه سقوط 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرائى آن

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان چاپ 
اصفهان آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى نســبت به بند ( الف ) به مدت دو ماه 
و نســبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه 
نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه

1- راى شماره 140060302008000337 - 1400/01/25 – عبدالکریم رضائی فرزند 
عزیز اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 719 فرعى به مساحت 

186,23 متر مربع 
2- راى شــماره 139960302008008712 - 99/12/25 – زهــرا فخــار فرزند نوراله 
ششدانگ یک باب خانه پالك 2138 فرعى به مساحت 307,88 متر مربع در ازاء ششدانگ 
انتقال عادى از طرف محمد ، محمد على ، مرتضى هر سه قماشى و فاطمه بیگم امامى وراث 
محمد حسن قماشى و غالمحسین ، حســینعلى ، عبدالجواد ، نرگس ، پوران ، بدرا ، ثریا ، 
مهرانگیز ، پروین ، فریبا همگى قماشى وراث نعمت اله  قماشى و عصمت خانم جلى وخانم 
طاور عاشورى  احد از ورثه نعمت اله قماشى و امیرحسین ، شهپر ، شهال همگى قماشى وراث 
عباسعلى قماشى و همدم براهیمى شهرضا و ثریا متقى ، شراره ، شهره ، بهاره هر سه قماشى 
وراث بهرام قماشى و  محمد حســین ،عبدالرضا ، رضوان ، جنت ، فردوس ، نسرین دخت 
همگى نعیم وراث فرنگیس قماشى همگى نسبت  تمامت 64 حبه  و دو - سوم حبه مشاع 
به قانون ارث و خانم زهرا انصارى نسبت به 5 حبه و سه - یکم حبه مشاع و زهرا میرشفیعى  

نسبت به 2 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ
3- راى شــماره 139960302008008791 - 99/12/28 – محمدرضا راستگوى موخر 
فرزند شکراله ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 2620 فرعى به مساحت 

144,12 متر مربع 
4- راى شماره 139960302008008800 - 99/12/28 – سرهنگ رستگار فرزند احمد 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2690 فرعى به مساحت 185,50 متر مربع 
5- راى شــماره 139960302008002877 - 99/05/11 و راى اصالحــى شــماره 
139960302008008407 - 99/12/07 – مهدیــه جانقربــان الریچه فرزند مصطفى 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3299 فرعى به مساحت 85,60 متر مربع
6- راى شماره 139960302008008801 - 99/12/28 – کشــور ماهر شهرضا فرزند 
حسین ششدانگ قســمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 3352 فرعى به مساحت 
21,28 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 3351 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه 

را داده است 
7- راى شماره 140060302008000425 - 1400/01/28 – خانه مهر شهرضا به شناسه 
ملى 10260022230 ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانى که حق فسخ و استفاده از 
منافع آن مادام الحیات با مصالحین به نام هاى محمود رضا کاویانى فرزند ابوالقاسم و خانم 
زینب جوى فرزند احمد مصالحین به موجب سند صلح شماره 146448 مورخ 99,05,28 
تنظیمى دفترخانه اسناد رسمى شماره چهار شهرضا مى باشد مجزى شده از پالك 4634 

فرعى به مساحت 15,17 متر مربع
8- راى شماره 139960302008008320 - 99/12/07 – مسعود متقى فرزند رضا نسبت 
به  یک دانگ و بیست و نه - سى و یکم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان 

تحتانى و فوقانى آن مجزى شده از پالك 9849 فرعى به مساحت 26,55 متر مربع 
9- راى شماره 139960302008008321 - 99/12/07 –  راضیه السادات رضویان فرزند 
سید رضا نسبت به چهار دانگ و دو - سى و یکم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با 
ساختمان تحتانى و فوقانى آن مجزى شــده از پالك 9849 فرعى به مساحت 26,55 متر 

مربع 
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

10- راى شماره 140060302008000553 - 1400/02/04 – پوریا سبزوارى شهرضا 
فرزند عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
259 فرعى به مساحت 141,85 متر مربع در ازاء تمامت 5,45 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

انتقال عادى از طرف محمد على سبزوارى
11- راى شماره 140060302008000554 - 1400/02/04 – مهدیه مقصودى فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 259 
فرعى به مســاحت 141,85 متر مربع در ازاء تمامت 5,45 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

انتقال عادى از طرف محمد على سبزوارى
12- راى شماره 140060302008000343 - 1400/01/25 – داریوش عاشوري موکد 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 376 فرعى به مساحت 
146,98 متر مربع در ازاء 2,64 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف خانعلى عاشورى
13- راى شماره 140060302008000372 - 1400/01/26 – احمد رضا عاشوري فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 376 فرعى به مساحت 153,38 
متر مربع در ازاء 2,64 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

خانعلى عاشورى
14- راى شماره 14006030200800351 - 1400/01/26 –  آفتاب بهرامى دره شورى  
فرزند محمد جان ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 479 فرعى به مساحت 

184,88 متر مربع 
15- راى شماره 139960302008008421 - 99/12/09 – سید میثم بحرینى فرزند سید 
مسیح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 932 
فرعى به مســاحت 173,07 متر مربع در ازاء 1 سهم مشاع از 37 سهم ششدانگ از قسمت 

مجهولى آن
16- راى شــماره 139960302008008422 - 99/12/09 – نسترن السادات بحرینى 
فرزند سید مرتضى نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از 
پالك 932 فرعى به مساحت 173,07 متر مربع در ازاء 1 سهم مشاع از 37 سهم ششدانگ 

از قسمت مجهولى آن
17- راى شماره 140060302008000441 - 1400/01/29 – سید على بحرینى فرزند 
سید محمد ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 997 فرعى به مساحت 184,55 

متر مربع
18- راى شماره 139960302008008316 - 99/12/07 – احمد رضا رحمتى فرزند فضل 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1023 فرعى 

به مساحت 303,78 متر مربع 
19- راى شماره 139960302008008317 - 99/12/07 – پریسا باباربیع فرزند محمد 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1023 

فرعى به مساحت 303,78 متر مربع 
20- راى شماره 139960302008008038 - 99/11/27 – مسعود پژوهش فرزند مهدى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك 1153 

فرعى به مساحت 160,50 متر مربع
21- راى شــماره 139960302008008039 - 99/11/27 – زهرا مردانى فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك 1153 

فرعى به مساحت 160,50 متر مربع

22- راى شماره 139960302008008215 - 99/12/05 – امید موالئى فرزند قربانعلى 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شــده از پالك 1153 فرعى به مساحت 162,27 

متر مربع
23- راى شماره 140060302008000268 - 1400/01/21 – امید میرزائى فرزند اسداله 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1154 فرعى به مساحت 141,52 متر مربع در 

ازاء یک دانگ مشاع از ششدانگ انتقال عادى از طرف احترام ابافت
24- راى شماره 140060302008000551 - 1400/02/04 – على اباذرى فرزند حیدر 
على ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1322 فرعى به مساحت 55,70 متر مربع 
25- راى شماره 140060302008000552 - 1400/02/04 – حسین اباذرى فرزند حیدر 
على ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1322 فرعى به مساحت 37,60 متر مربع 
26- راى شماره 139960302008008264 - 99/12/06 – سیده فردوس طبیبیان فرزند 
سید جواد ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 1360 فرعى به مساحت 

171,11 متر مربع 
27- راى شــماره 140060302008000429 - 1400/01/28 – سعیده درخشش فرزند 
مسعود ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1442 فرعى به مساحت 21,48 متر 

مربع
28- راى شــماره 139960302008003918 - 99/06/17 – محمد ماهرى شهرضائى 
فرزند عبدالعلى ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 1553 فرعى به مساحت 

114 متر مربع 
29- راى شماره 140060302008000345 - 1400/01/25 – حسین على عباسپور فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1635 

فرعى به مساحت 190,15 متر مربع
30- راى شماره 140060302008000365 - 1400/01/26 – فرشته هادى فرزند عزیز 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1635 فرعى 

به مساحت 190,15 متر مربع
31- راى شماره 140060302008000427 - 1400/01/28 – سید حسین علوى فرزند 
سید رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1635 

فرعى به مساحت 145,13 متر مربع
32- راى شماره 140060302008000428 - 1400/01/28 – اشرف هادى فرزند حبیب 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1635 فرعى 

به مساحت 145,13 متر مربع
33- راى شماره 140060302008000527 - 1400/02/01 – عالمه قاسمى فرزند عبداله 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 1719 فرعى به مساحت 109 متر مربع در 
ازاء تمامت 0,12 سهم مشاع از 0,876 سهم مشــاع از 36 سهم ششدانگ انتقال عادى از 

طرف عبداله نصیرى
34- راى شــماره 14006030200800382 - 1400/01/28 – علیرضــا منیرى فرزند 
غالمرضا نسبت به 3,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2600 

فرعى به مساحت 138,89 متر مربع
35- راى شماره 14006030200800384 - 1400/01/28 – الهام غالمى فرزند محمد 
نسبت به 2,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2600 فرعى به 

مساحت 138,89 متر مربع
36- راى شماره 139960302008008802 - 99/12/28 – شرکت گاز استان اصفهان 
به شماره ثبت 23727 ثبت شرکت ها و شناسه ملى 10101891781  ششدانگ یک باب 
ساختمان محل ایستگاه فشار گاز مجزى شده از پالك 2613 فرعى به مساحت 24 متر مربع

37- راى شــماره 140060302008000437 - 1400/01/29 –  امیر طبیبی فرزند فتح 
اله ششدانگ : 

الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 3206 فرعى به مساحت 242,56 متر 
مربع که به انضمام قسمتى از پالك 3205 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است 

ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 3205 فرعى به مساحت 20,80 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 3206 فرعى جمعًا تشــکیل یک باب خانه را داده است در 

ازاء تمامت 4,16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف سید اکبر موسوى
38- راى شماره 140060302008000555 - 1400/02/04 –  غالمرضا عطائى قراچه 

فرزند حبیب اله ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 3206 فرعى به مساحت 103,61 متر 
مربع که به انضمام قسمتى از پالك 3205 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است 

ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 3205 فرعى به مساحت 8,74 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 3206 فرعى جمعًا تشــکیل یک باب خانه را داده است در 
ازاء تمامت 1,8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید اکبر 

موسوى
39- راى شــماره 139960302008008788 - 99/12/28 – محمد تقى قرقانى فرزند 
حمداله ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 3525 فرعى به مساحت 165,50 

متر مربع
40- راى شــماره 139960302008008395 - 99/12/07 –  قدیرعلى صالحیان فرزند 
خسرو ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 3755 فرعى به مساحت 

122,20 متر مربع
41- راى شــماره 139960302008008182 - 99/12/04 – احمد رضا صادقى فرزند 
افراسیاب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3768 

فرعى به مساحت 164,05 متر مربع 
42- راى شماره 139960302008008183 - 99/12/04 – فاطمه صادقى على آبادى 
فرزند افراسیاب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

3768 فرعى به مساحت 164,05 متر مربع 
43- راى شماره 140060302008000179 - 1400/01/15 – زینب بهرامى فرزند عیسى 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3768 فرعى به مساحت 165,60 متر مربع

44- راى شــماره 139960302008008471 - 99/12/11 –  محمد امیرى فرزند على 
عسکر ششــدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شــده از پالك 4293 فرعى به مساحت 

300,22 متر مربع
45- راى شــماره 139960302008008743 - 99/12/26 –  محمد امیرى فرزند على 
عسکر ششــدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شــده از پالك 4293 فرعى به مساحت 

300,23 متر مربع
46- راى شــماره 139960302008008420 - 99/12/09 – مریم صالحپور شــهرضا 
فرزند حسن ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 7509 و 7510 
و 7512 و 13673 فرعى که قبًال شماره 1437,1 فرعى بوده به مساحت 69,40 متر مربع 
که به انضمام جوى متروکه و قسمتى از پالك هاى 1436 و 17464 فرعى جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است 
47- راى شماره 140060302008000494 - 1400/02/01 – علیرضا غفارى فرزند خان 
محمد ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 7701 فرعى به مساحت 158,40 متر 
مربع در ازاء تمامت 157,19 سهم مشاع از 2030 ســهم   ششدانگ انتقال عادى از طرف 

محمد مهدى استاد خانى
48- راى شماره 140060302008000409 - 1400/01/28 – زهرا اسالمى فرزند رضا 

ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 9723 فرعى به مساحت 21,65 متر مربع
49- راى شماره 140060302008000132 - 1400/01/14 – مهسا گرامى فرزند منصور 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك هاى 10000 و 14607 فرعى به مساحت 

305,65 متر مربع
50- راى شماره 139960302008008416 - 99/12/09 – حسین کیانى فرزند حسینعلى 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 13334 فرعى به مساحت 219,17 

متر مربع 
51- راى شــماره 139960302008008784 - 99/12/28 – حمید روشنائى فرزند رضا 
نسبت ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 13400 فرعى به مساحت 229,25 

متر مربع 
52- راى شماره 14006030200800269 - 1400/01/21 – علی اباذري فرزند حیدر على 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 17320 فرعى به 
مساحت 183,75 متر مربع  در ازاء یک - دوم از 14,25حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال 

عادى از طرف مرتضى شاملى
53- راى شماره 14006030200800270 - 1400/01/21 – منیره رحمتى فرزند محمود 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 17320 فرعى به 
مساحت 183,75 متر مربع  در ازاء یک - دوم از 14,25حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال 

عادى از طرف مرتضى شاملى
54- راى شــماره 14006030200800282 - 1400/01/22 – ملیحه صالحپور فرزند 
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 17320 
فرعى به مســاحت 176,71 متر مربــع در ازاء 6 حبه و یک - دوم حبه مشــاع از 72 حبه 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف مرتضى شاملى
55- راى شماره 14006030200800283 - 1400/01/22 – حدیث دوستی به والیت 
پدرش مسیب نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
17320 فرعى به مساحت 176,71 متر مربع در ازاء 6 حبه و یک - دوم حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف مرتضى شاملى
56- راى شــماره 139960302008008220 - 99/12/05 – على سپهر آقاسى فرزند 
حسینعلى ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 17527 فرعى به 

مساحت 82,59 متر مربع
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

57- راى شــماره 140060302008000051 -1400/01/07 – حسین احمدیان فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان سه طبقه نیمه تمام 
مجزى شده از پالك هاى 440 فرعى که به شماره 4803 فرعى تبدیل شده و 4802 فرعى 

به مساحت 216,83 متر مربع
58- راى شــماره 140060302008000052 -1400/01/07 – فــرزاد احمدیان فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان سه طبقه نیمه تمام 
مجزى شده از پالك هاى 440 فرعى که به شماره 4803 فرعى تبدیل شده و 4802 فرعى 

به مساحت 216,83 متر مربع
59- راى شماره 139960302008008510 - 99/12/17 – سید عماد الدین طبائیان فرزند 
سید حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 456 

فرعى به مساحت 25,18 متر مربع 
60- راى شماره 139960302008008511 - 99/12/17 – عفت السادات طباطبائى فرزند 
سید على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 456 

فرعى به مساحت 25,18 متر مربع 
61- راى شماره 139960302008006049 - 99/09/22 – نفیسه حداد فرزند فضل اله 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شده از پالك 466 فرعى 

به مساحت 245 متر مربع
62- راى شــماره 139960302008006050 - 99/09/22 – سید شمس الدین اولیائى 
فرزند سید محمد نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شده 

از پالك 466 فرعى به مساحت 245 متر مربع
63- راى شماره 139960302008008796 - 99/12/28 –  زهره صیادى فرزند سهراب 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 534 فرعى به مساحت 128,80 متر مربع 
64- راى شماره 139960302008008818 - 99/12/28 – محمد جواد دهقان زاد فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 799 فرعى به مساحت 138,19 

متر مربع
65- راى شــماره 139960302008008521 - 99/12/17 – حســنعلى ترابــى فرزند 
عبدالرحیم نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 810 

فرعى به مساحت 178 متر مربع
66- راى شماره 139960302008008522 - 99/12/17 – اعظم خادم فرزند رمضانعلى 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 810 فرعى به 

مساحت 178 متر مربع
67- راى شماره 139960302008008523 - 99/12/17 – نجمه قبادى فرزند عبدالخالق 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 810 فرعى به 

مساحت 178 متر مربع
68- راى شماره 139960302008008386 - 99/12/07 – سید محسن شریفى فرزند 
سید محمد على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

811 فرعى به مساحت 124,48 متر مربع
69- راى شماره 139960302008008387 - 99/12/07 – نسرین آقاربیع شهرضا فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 811 

فرعى به مساحت 124,48 متر مربع
70- راى شــماره 139960302008008496 - 99/12/16 – افســانه لطفــى فرزنــد 
غالمحسین ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 814 فرعى به مساحت 

115,36 متر مربع
71- راى شــماره 139960302008008823 - 99/12/28 – محمد تاکى فرزند قاسم 
نسبت به 15853 سهم مشاع از 17536 سهم ششــدانگ یک باب کارگاه مجزى شده از 

پالك 972 فرعى به مساحت 175,51 متر مربع
72- راى شماره 139960302008008824 - 99/12/28 – على تاکى فرزند احمد رضا به 
والیت پدرش نسبت به 1683 سهم مشاع از 17536 سهم ششدانگ یک باب کارگاه مجزى 

شده از پالك 972 فرعى به مساحت 175,51 متر مربع
73- راى شماره 140060302008000294 - 1400/01/22 – غالمرضا شاه پیرى فرزند 
جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى آن 

مجزى شده از پالك 1215 فرعى به مساحت 41,98 متر مربع
74- راى شماره 140060302008000295 - 1400/01/22 – اصغر شاه پیرى فرزند جواد 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى آن مجزى 

شده از پالك 1215 فرعى به مساحت 41,98 متر مربع
75- راى شماره 140060302008000296 - 1400/01/22 – فرشته اخوان فرزند فضل 
اله نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى آن 

مجزى شده از پالك 1215 فرعى به مساحت 41,98 متر مربع
76- راى شــماره 140060302008000415 - 1400/01/28 – محمد حسن شریفانى 

شهرضائى فرزند اکبر ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 2238 فرعى به مساحت 102,21 متر 
مربع که به انضمام قسمتى از پالك 1740 فرعى جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است

ب) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 1740 فرعى به مساحت 63,96 متر 
مربع که به انضمام قسمتى از پالك 2238 فرعى جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است

77- راى شــماره 140060302008000473 - 1400/02/01 – زهره موالئیان فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 2239 فرعى به مساحت 15,28 

متر مربع
78- راى شــماره 140060302008000122 - 1400/01/14 – علیرضا سرورى فرزند 
حیدر ششدانگ یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 2928 فرعى به مساحت 35,61 متر 

مربع
چهارم : شماره فرعى از 14- اصلى مزرعه معصوم آباد

79- راى شــماره 139960302008008754 - 99/12/26 – حسین حسینى فرزند فرخ 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 185 فرعى به مساحت 169,20 متر مربع

پنجم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه
80- راى شــماره 139960302008008343 - 99/12/07 – محمد رضا اباذرى فرزند 
مصطفى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 321 

فرعى به مساحت 164,33 متر مربع 

81- راى شماره 139960302008008344 - 99/12/07 – بهشته آزاد فرزند سید محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 321 فرعى به 

مساحت 164,33 متر مربع 
ششم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

82- راى شماره 139960302008008402 - 99/12/07 – غالمرضا شایان فرزند عباس 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك هاى 21 فرعى که به شماره 2435 فرعى 
تبدیل شده و 2339 و 2340 فرعى به مساحت 174,16 متر مربع در ازاء تمامت 223,5 سهم 
مشاع از 1252 سهم ششدانگ که تمامت 83,5 ســهم مشاع آن انتقال عادى مع الواسطه 

از طرف محمد آقاسى
83- راى شماره 140060302008000299 - 1400/01/23 – فرحناز ناظم فرزند امیرقلى 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 48 فرعى به مساحت 166 متر مربع
84- راى شماره 139960302008008362 - 99/12/07 – سید مجتبى طبیبیان فرزند 
سید ذبیح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 86 

فرعى به مساحت 294,20 متر مربع 
85- راى شــماره 139960302008008363 - 99/12/07 – لیال رهائى فرزند کیقباد 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 86 فرعى به 

مساحت 294,20 متر مربع 
86- راى شــماره 139960302008008809 - 99/12/28 – هــادى بیات فرزند یداله 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 127 و 1588 و 1590 فرعى به مساحت 

120,58 متر مربع
87- راى شماره 139960302008008812 - 99/12/28 – احمد رضا محمودى فرزند 
فرود ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 160 فرعى به مساحت 173,55 متر مربع

88- راى شماره 139960302008008482 - 99/12/13 – حمید رضا ابراهیمى فرزند 
ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 199 فرعى به مساحت 216,20 متر 

مربع
هفتم : شماره هاى فرعى از 32- اصلى مزرعه دست قمشه

89- راى شماره 6561 - 83/09/02  صادره از هیات حل اختالف موضوع قانون اصالح 
مواد 1 و 2 و 3 قانون ثبت اسناد مصوب 1365,04,31 و الحاق موادى به آن (موضوع ماده 
147 - اصالحى قانون ثبت) – ورثه عباســقلى سعادتى به اســامى ناصر ، احمد ، منصور ، 
نسرین ، ناهید و سوسن همگى سعادتى فرزندان عباســقلى و جهان قاسمى فرزند محمد 
على به قانون ارث نسبت به سه دانگ مشاع و جهان قاســمى فرزند محمد على نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 761 فرعى به 
مساحت 124,60 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 204 فرعى و محل جوى متروکه 
جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء تمامت 124,60 سهم مشاع از 1050 سهم 
ششدانگ که میزان 84,60 سهم مشــاع آن انتقال عادى از طرف منور بیگم نواب اصالتًا و 
وکالتًا از طرف سید مهدى یوسفى نسبت به 27 سهم و یک - دوم سهم مشاع و سید جمال 
یوسفى نسبت به 27 سهم و نه - بیست و پنجم سهم مشاع و سید کمال یوسفى نسبت به 
27 سهم و نه - بیست و پنجم سهم مشــاع و زهرا بیگم یوسفى نسبت به 2 سهم و سى و 
هشت – یکصدم سهم مشاع به استثناء بهاء یک – هشــتم اعیانى و خانم منور بیگم نواب 

نسبت به بهاء یک – هشتم اعیانى تمامت 124,60 سهم مشاع
90- راى شماره 139960302008008810 - 99/12/28 – قاسم عابدى فرزند رمضانعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 834 فرعى به 

مساحت 134,23 متر مربع
91- راى شــماره 139960302008008811 - 99/12/28 – اســمعیل عابدى فرزند 
رمضانعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 834 

فرعى به مساحت 134,23 متر مربع
هشتم : شماره هاى فرعى از 33- اصلى مزرعه مهرقویه   

92- راى شماره 140060302008000439 - 1400/01/29 – على اصغر براهیمى فرزند 
عباسعلى ششدانگ : 

الف) قســمتى از یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 6 فرعى به مساحت 12,50 
متر مربع که به انضمام قســمتى از پالك 7 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را 
داده است در ازاء تمامت هفت – هجدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف احمد خیامى
ب) قسمتى از یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 7 فرعى به مساحت 188,89 
متر مربع که به انضمام قســمتى از پالك 6 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را 
داده است در ازاء تمامت 1,75 قفیز مشاع از 8 قفیز ششدانگ معادل 175 سهم مشاع از 800 

سهم ششدانگ از قسمت مجهولى آن
93- راى شماره 140060302008000440 - 1400/01/29 – على اصغر براهیمى فرزند 
عباسعلى ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 7 فرعى به مساحت 
189,65 متر مربع در ازاء تمامت 1,75 قفیز مشــاع از 8 قفیز ششدانگ معادل 175 سهم 

مشاع از 800 سهم ششدانگ از قسمت مجهولى آن
94- راى شماره 140060302008000524 - 1400/02/01 – سمیه وفائى شهرضائى 
فرزند نبى اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 195 فرعى به مساحت 288,86 
متر مربع در ازاء تمامت 2,7 قفیز از 10 قفیز ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

محمد حسن گالبى
95- راى شماره 139960302008008744 - 99/12/26 – غالمحسین شاه نظرى فرزند 
محمد على ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك هاى 348 و 890 فرعى 

به مساحت 115,34 متر مربع
96- راى شماره 139960302008008805 - 99/12/28 – شهال مندك فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1163 فرعى که قبًال شماره هاى 53 و 979 
فرعى بوده به مســاحت 249,11 متر مربع در ازاء تمامت  249 سهم مشاع از 1490 سهم 

ششدانگ انتقال عادى از طرف محمد على طاهرى
نهم : شماره فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

97- راى شماره 140060302008000438 - 1400/01/29 – جنت باقى فرزند منصور 
ششدانگ یک باب مغازه با طبقات تحتانى و فوقانى آن مجزى شده از پالك هاى 63 و 954 

و 956 فرعى به مساحت 28 متر مربع
دهم : شماره هاى فرعى از 51- اصلى مزرعه فودان

98- راى شماره 139960302008008107 - 99/11/29 –  عبداله یعقوبى فرزند عباسقلى 
ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 5 فرعى به مساحت 116,20 متر مربع 

99- راى شــماره 139960302008008789 - 99/12/28 –  ســید حسین میرطالئى 
فرزند سید ضا ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزى شده از پالك 5 فرعى به مساحت 

166,12 متر مربع 
یازدهم : شماره فرعى از 65- اصلى مزرعه حکیم آباد

100- راى شــماره 139960302008008832 - 99/12/28 – سید محسن میرطالئى 
فرزند سید حسام ششــدانگ یک باب انبار به مساحت 146,45 متر مربع در ازاء 146 سهم 
مشاع از 9375 سهم یک حبه از 96 حبه هشــت دانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

نوراله مهدوى
دوازدهم : شماره هاى فرعى از 68- اصلى مزرعه سید آباد

101- راى شماره 140060302008000467 - 1400/01/31 – آرزو ممیز فرزند پرویز 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262,25 متر مربع در ازاء94 
سهم مشاع از 2600 سهم یک حبه از 84 حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از احمد 

شکور احدى از ورثه مجتبى شکور موضوع اظهار نامه ثبتى
102- راى شماره 140060302008000468 - 1400/01/31 – عاطفه ممیز فرزند پرویز 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262,25 متر مربع در ازاء94 
سهم مشاع از 2600 سهم یک حبه از 84 حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از احمد 

شکور احدى از ورثه مجتبى شکور موضوع اظهار نامه ثبتى

ادامه در صفحه 7...
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103- راى شماره 140060302008000469 - 1400/01/31 – الهه یوسفیان فرزند 
ابراهیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 262,25 متر 
مربع در ازاء94 سهم مشاع از 2600 سهم یک حبه از 84 حبه ششدانگ انتقال عادى مع 

الواسطه از احمد شکور احدى از ورثه مجتبى شکور موضوع اظهار نامه ثبتى
سیزدهم : شماره هاى فرعى از 100- اصلى مزرعه فیض آباد

104- راى شــماره 139960302008004220 - 99/06/27 – سید وفادار حسینى 
فرزند سید نگهدار ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1 فرعى به مساحت 
322,95 متر مربع در ازاء320 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف شعله مدنى احدى از ورثه سید حسام مدنى
105- راى شــماره 139960302008007937 - 99/11/19 – حمزه على انصارى 
فرزند شهنواز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
1 فرعى به مساحت 85,07 متر مربع در ازاء تمامت 42,5 سهم مشاع از 84000 سهم 

ششدانگ انتقال عادى از طرف سید محمدرضا مدنى احد از ورثه سید حسام مدنى
106- راى شــماره 139960302008007938 - 99/11/19 – سکینه علیان فرزند 
پرویز نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1 

فرعى به مســاحت 85,07 متر مربع در ازاء تمامت 42,5 سهم مشاع از 84000 سهم 
ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید محمدرضا مدنى احد از ورثه سید حسام 

مدنى
107- راى شــماره 139960302008008472 - 99/12/11 – على رحیم عقدکى 
فرزند یوسف ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1 فرعى به مساحت 84,52 
متر مربع در ازاء 85 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف سید محمد رضا مدنى
روح   –  99 /12 /28  -  139960302008008821 شــماره  راى   -108
الــه ونکــى فرزنــد حســین نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه دو طبقــه مجــزى شــده از پــالك 1 فرعــى به مســاحت 
195,91 متــر مربــع در ازاء تمامــت 102,85 ســهم مشــاع از 84000 ســهم 
ششــدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف ســید محمدرضا مدنى احد از ورثه سید 

حسام مدنى
109- راى شماره 139960302008008822 - 99/12/28 – حامد رضا ونکى فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از 
پالك 1 فرعى به مســاحت 195,91 متر مربع در ازاء تمامت 102,85 سهم مشاع از 
84000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید محمدرضا مدنى احد از 

ورثه سید حسام مدنى
110- راى شــماره 139960302008008390 - 99/12/07 – عبداله باقرى فرزند 
شنبه على ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 502 فرعى به مساحت 188,98 

متر مربع
111- راى شــماره 140060302008000353 - 1400/01/26 –  ارجعلى نفیسى 
فرزند قلى ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 589 فرعى به مساحت 139,35 
متر مربع در ازاء تمامت 142 سهم مشاع از 2150 سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف 

عین اله محمودى
112- راى شماره 140060302008000422 - 1400/01/28 – جمیله امیرى فرد 
فرزند ماشاءاله ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 2230 فرعى 

به مساحت 223 متر مربع 
چهاردهم : شماره هاى فرعى از 106- اصلى مزرعه ارش آباد

113- راى شماره 139960302008006301 - 99/09/29 – مریم امیرى فرزند نور 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 74 فرعى 

به مساحت 177,42 متر مربع
114- راى شماره 139960302008006302 - 99/09/29 – حسین رحمتى فرزند 
على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 74 فرعى 

به مساحت 177,42 متر مربع
115- راى شماره 140060302008000395 - 1400/01/28 – قاسم بابادى عکاشه 
فرزند خداداد ششدانگ یک درب باغچه با ساختمان موجود در آن مجزى شده از پالك 

177 فرعى به مساحت 913,38 متر مربع 
116- راى شماره 140060302008000297 - 1400/01/22 – غالمرضا شاه پیرى 
فرزند جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

273 فرعى به مساحت 144,94 متر مربع
117- راى شــماره 140060302008000298 - 1400/01/22 – نرگس صالحپور 
فرزند محمد باقر نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از 

پالك 273 فرعى به مساحت 144,94 متر مربع
پانزدهم : شماره فرعى از 157- اصلى مزرعه محمودیه

118- راى شــماره 140060302008000053 - 1400/01/07 – ابوذر پاریا فرزند 
موسى ششدانگ یک باب خانه به مساحت 262,30 متر مربع در ازاء تمامت دویست و 
شصت و دو ، دوازده هزار و پانصدم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف 
امان اله رضائى درشورى تاریخ انتشار نوبت یکم : روز   سه شنبه  1400/02/07 تاریخ 
انتشار نوبت دوم : روز   چهار شنبه  1400/02/22  م الف: 1127509 سید اسداله موسوى  

-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/2/109 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت تولیدى اصفهان 
زوفا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
7830 و شناسه ملى 10260289367 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/02/08 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد : على اکبــر صادقى 
کدملــى 0759748608 و کدپســتى 
8194815581 و ســپهر صادقــى 
کدملــى 1272780996وکدپســتى 
ســحر  و   8194815581
صادقــى کــد ملــى 1271961581 
وکدپســتى8194815581 به عنوان 
اعضاى اصلى هیآت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. علیرضا رضوانى 
کاشانى کد ملى 1282263846 و رامین 
زند بینا کدملى 1841533181به ترتیب 
به ســمت بازرســان اصلى وعلى البدل 
شــرکت براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1132440)

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى کارگشاى زنده رود ســهامى خاص به شماره ثبت 970 و شناسه ملى 10861910892 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مصطفى آدینه به شــماره ملى 1140350277 بعنوان رئیس هیئت مدیره، محمدعلى امینى فرد به شماره 
ملى 1141538547 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، عبدالرضا مهاجرى به شماره ملى 1287748635 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا)، مجتبى 
تیمورى جروکانى به شماره ملى 1285767640، مجتبى شکیبا به شماره ملى 1290692671 و حسین ارجمندى اصل به شماره ملى 1288071191 به 
سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
(مصطفى آدینه) و با مهر شرکت و در صورت نبودن ایشان با امضاى مدیرعامل و مجتبى تیمورى و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى 

مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1132449)   

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى کارگشاى زنده رود سهامى 
خاص به شــماره ثبت 970 و شناســه ملى 
10861910892 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1399/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالى 1398 
به تصویب رسید. - منوچهر بهروز به کدملى 
12854991580 و مجید واالیى به کدملى 
1287947859 بســمت بازرسان اصلى و 
علیرضا نیکویى به کدملى 1282356747 
بسمت بازرس على البدل شرکت براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. - مصطفى آدینه به 
کدملى 1140350277، مجتبى تیمورى به 
کدملى 1285767640، محمدعلى امینى فرد 
به کدملى 1141538547، حسین ارجمندى 
اصل به کدملى 1288071191، مجتبى شکیبا 
به کدملى 1290692671 به عنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره و اکبر مشکل گشا به کدملى 
1285823885 و قــدرت الــه تیمورى به 
کدملى 1290072132 به عنوان اعضاى على 
البدل هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1132442)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع پارت کارتن سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 685 و 
شناســه ملــى 10260126546 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/01/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع 
عمومى فوق العاده 1399/11/20 در 
خصوص افزایش ســرمایه به هیئت 
مدیره، سرمایه شــرکت از محل واریز 
نقدى و باال بردن مبلغ اســمى سهام 
از مبلــغ 3360000240 ریال به مبلغ 
36000000000 ریال افزایش یافت و 
ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: 
سرمایه شرکت مبلغ 36000000000 
ریال نقدى است منقسم به 720 سهم 
50000000 ریالى با نــام عادى که 
تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

شهرضا (1132444)   

تاسیس
شرکت سهامى خاص کیان عمران راشا درتاریخ 1400/01/28 به شماره ثبت 67498 به شناسه ملى 14009951191 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و محاسبات و نوسازى و اجرا و مشاوره جهت پروژه هاى 
عمرانى ،فلزى و بتنى ابنیه سبک و سنگین -نقشه کشى صنعتى و ساختمانى -انجام کلیه امور مربوط به طراحى ،خرید ،اجرا ،نظارت سیستم هاى برودتى 
و حرارتى صنعتى و ساختمانى -لوله کشى آب ،برق ،گاز ،فاضالب -طراحى تامین و اجراى انواع دکوراسیون داخلى و خارجى -نقاشى و رنگ آمیزى و سند 
بالست کلیه قطعات فلزى و ساختمانى و صنعتى هرنوع جوشکارى لوله ها و مخازن و فلزات صنعتى و معمولى -عایق بندى از هر نوع ساخت راه و باند و 
فرودگاه و جاده سازى -تامین ماشین آالت سبک و سنگین راه سازى ،بتن ریزى و سرویس دهى نیروها -انجام کلیه امور خدماتى از قبیل نظافت اماکن 
عمومى -نگهدارى و تعمیر و نوسازى کلیه پروژه هاى صنعتى و ساختمانى -نگهدارى فضاى سبز-تهیه و توزیع غذا -تامین نیروى انسانى موقت ،نصب و 
راه اندازى رایانه و مدارهاى برقى صنعتى و ساختمانى و کنترل پروژه ،مدیریت پیمان و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله تیران ، کوچه شهید حمید ایهامى ، کوچه فرعى امیر آباد ، پالك 4 ، طبقه 
همکف کدپستى 8138643631 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 شماره ت/400/15 مورخ 1400/01/14 نزد بانک توسعه تعاون شعبه 
جمهورى اصفهان با کد 1414 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى حسین حسین پور به شماره ملى 6299584912 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بهزاد حسین پور به شماره ملى 6299586869 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقاى رسول حسین پور به شماره ملى 6299970022 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان 
با امضا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیدرضا واقفى اسفیدانى به شماره 
ملى 1239927487 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى داریوش غالمى سیبکى به شماره ملى 6299587059 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1132446)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى اصفهان زوفا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 7830 و شناسه ملى 10260289367 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/02/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سحر صادقى کد ملى 1271961581 به عنوان رییس هیآت مدیره و سپهر صادقى کدملى 1272780996 به عنوان نایب رییس هیآت 
مدیره و على اکبر صادقى کدملى 0759748608 به عنوان مدیر عا مل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیر 

عامل منفردآ وبا مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1132448)   

آگهى تغییرات
شرکت داده پردازى نیک آفرین امروز پارسیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 47873 و شناسه ملى 10320281659 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدیه گل محمدى عبدل به شــماره ملى 1689897384 به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره ومهرناز وحدانیان به شماره ملى 1282819380 به سمت عضو هیات مدیره و على مرتضوى اقدم به شماره ملى 1689561661 به سمت مدیر 
عامل و رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1133023)

اگر عادت دارید هنگام خواب، گوشى خود را زیر بالش قرار بدهید، 
شــاید وقت آن رسیده باشــد که در مورد این عادت خود تجدید 

نظر کنید. 
کاهش توانایى خوابیدن

آن دسته از افرادى که درســت قبل از خواب از تلفن هاى همراه 
و سایر دستگاه هاى داراى تکنولوژى تعاملى استفاده مى کردند، 

سخت تر از بقیه به خواب مى رفتند و دیرتر خوابشان مى برد.
هنگامى که دقیقاً قبل از خواب از تکنولوژى هایى مثل تلفن همراه 
خود استفاده مى کنید، به بدن و مغز خود زمان کافى براى استراحت 
و رها شدن نمى دهید. به عالوه در این زمان ، احتمال اینکه گرفتار 
بازى  موبایلى شــوید که مدت ها اســت آن را اجرا نکرده اید باال 
مى رود. حتى ممکن اســت زمانى مچ خود را بگیرید که به طور 
مداوم در حال رفرش کردن صفحات توییتر و اینستاگرام هستید.

کنار گذاشتن تلفن همراه به خصوص وقتى که درگیر کارى مثل 
خواندن یک متــن، صحبت با یک فرد یا بازى کردن هســتید، 
دشوارتر مى شود. اگر ســاعتى قبل از خوابیدن، تلفن همراه را از 
خودتان دور کنید و به ذهنتان اجازه بدهید کمى استراحت کند، 
کمتر وسوسه خواهید شــد که به دنبال آن بروید و دوباره گرفتار 

رفرش مداوم و بى فایده ى صفحات مجازى شوید.
ایجاد تداخل در چرخه  خواب

اگر قبل از خــواب از تلفن همراه خود اســتفاده نکنید، 
قرارگیرى در معرض نور آبــى را کاهش مى دهید. 

قرار گرفتــن در معرض نور آبى گوشــى 
وقتى  که مى خواهید بــه تختخوابتان 
بروید، مى تواند باعــث ایجاد تداخل 

در ریتم شــبانه روزى بدنتان بشود.
نور آبى با تأخیر در ترشح طبیعى 
مالتونین قبل از خواب، ســاعت 
داخلى بدن شما را به هم مى ریزد. 
ریتم شبانه روزى ما هنوز هم مثل 

گذشته تا حدودى با طلوع و غروب آفتاب همسو است؛ بنابراین 
به طور طبیعى در طول روز، بدن ما مى داند چه زمانى وقت خواب 

و بیدارى است.
ریتم شبانه روزى را به هم ریخته اند

قرار گرفتن در معرض نور آبى طى روز یا حتى به واسطه   روشن 
شدن صفحه ى تلفن همراه با اعالن ها در میان شب، هر دو باعث 
ایجاد اثرات منفى روى چرخه  خواب شما خواهند شد. شاید حاال 
بدانید چرا وقتى از خــواب بیدار مى شــوید، همچنان بى حال و 

خواب آلود هستید.
از آنجا که همیشه ممکن نیست بتوانیم گوشى را از خودمان دور 
نگه داریم، صدها فیلتر عالى نور آبى وجــود دارد که مى تواند به 
کاهش تأثیرات منفى استفاده از تلفن همراه، قبل از خواب کمک 
کند؛ بنابراین اگر باید ساعاتى قبل از خواب از تلفن خود استفاده 
کنید حتماً فیلتر نور آبى را روى گوشى فعال کنید. همچنین سعى 
کنید حداقل یک ســاعت قبل از خواب کمى زمان خود را بدون 

گوشى سپرى کنید.
احتمال پاییِن قرارگیرى در معرض تشعشع

افراد زیادى مى گویند تلفن هاى همراه باعث سرطان مى شوند؛ 
اما در حال حاضر دالیل علمى قطعى و کافى براى پشــتیبانى از 
این گفته وجود ندارد.  به دلیل متناقــض بودن مطالعات علمى 
و اطالعات موجود، پیروى از دســتورهاى پیشنهاد شــده براى 
تلفن همراه، کمى دشــوار اســت. تلفن همراه فقط اگر در حال 
استفاده از آن باشید، مقادیر کمى اشعه  غیر یونیزه 
ســاطع مى کند.تنها عارضه  جانبى 
شناخته شــده  ایــن 
 ، بــش تا

گرمایش اســت. اگر براى مدتى از تلفن همراه خود اســتفاده 
کنید، متوجه مى شوید که بدنه  آن کمى داغ شده است و اگر براى 
برقرارى تماس گوشى را کنار گوش خود قرار بدهید، قسمت هایى 

از صورتتان که با آن ارتباط دارد نیز کمى گرم خواهد شد.
اگر نگران احتمال تابش اشعه از گوشى خود هستید، چند راه ساده 

وجود دارد که مى توانید آن ها را امتحان کنید:
هنگام خواب تلفن همراه را از خــود دور کنید. در این صورت اگر 
در طول شــب مکالمه یا اعالنى دریافت کنید که باعث افزایش 
تابش فرکانس رادیویى از تلفن همراه مى شود، در معرض آن قرار 
نخواهید گرفت.اگر هنگام خواب نیاز به گوش دادن به موسیقى یا 

پادکست دارید، از ایرباد یا اسپیکر بلوتوث استفاده کنید.
اگر مى خواهید  قرار گرفتن در معرض تابش تلفن همراه را محدود 
کنید، سعى کنید هنگام تماس تلفنى از هندزفرى استفاده کنید و 
تلفن همراه خود را در جایى غیر از جیبتان نگه دارید. افزایش فاصله 
با تلفن همراه، عاملى کلیدى در کاهش هرگونه تأثیرات کوچکى 

است که تابش فرکانس رادیویى مى تواند روى شما بگذارد.
بهترین کار این است که هنگام خواب تلفن خود را در اتاق دیگرى 
قرار بدهید یا اگر به خاطر آالرم باید آن را در اتاق خواب خود نگه 
دارید، مطمئن شوید که فاصله ى آن از شما حداقل سه قدم باشد؛ 
در این صورت عالوه بر مزایایى که ممکن است روى بهبود خواب 
و سالمتى شما داشته باشــد اگر آالرم گوشى صبح زنگ بخورد 
نیز دیگــر نمى توانید به راحتى صداى آن را قطــع کنید و دوباره 
به خواب بروید.شــاید این دستورها به نظر شــما بسیار ساده و 
پیش  پا افتاده بیاید؛ اما مطمئن باشید همین فاصله  کوتاه با گوشى 
هنگام خوابیدن، به داشتن خواب آسوده و باکیفیت کمک زیادى 

خواهد کرد.

لنست در تازه ترین مقاله خود نوشته اســت، ایبوپروفن و سایر داروهاى غیر چرا نباید کنار تلفن همراه خود به خواب برویم
استروئیدى مرگ و میر یا شدت ابتال به کووید 19 را افزایش نمى دهند.

در ابتداى شیوع ویروس کرونا، نگرانى در مورد اثرات احتمالى داروهاى ضد 
التهاب غیر استروئیدى (NSAID) وجود داشت که براى درمان همه چیز 

از درد جزئى گرفته تا آرتروز مزمن و بیمارى هاى 
قلبى عروقى استفاده مى شود.

داده هاى جدید که از تحت بررسى قرار دادن 
72 هزار بیمار بسترى در بیمارستان به دست 
آمده بیانگر آن اســت، مصرف یک داروى 
ضد التهاب مانند ایبوپروفــن، خطر ابتال به 

نوع شــدید کووید 19 یا مرگ ناشى از 
آن را افزایش نمى دهد. نویســندگان 
این مقاله توصیه کردند، پزشــکان 
باید تجویــز NSAID ها را مانند 

گذشته ادامه دهند.
اوین هریسون، استاد دانشگاه ادینبورگ و نویســنده این مقاله در گفتگو 
با رســانه ها اظهار داشــت: ما باید ازاینکه داروهاى رایــج منجر به نتایج 
بدترى در افراد مبتال به کووید 19 نمى شــود، اطمینان حاصل مى کردیم؛ 
ما اکنون شــواهد روشنى در مورد ایمن 
بودن استفاده از داروهاى ضد التهاب 
غیر اســتروئیدى در بیماران مبتال به 
کووید 19 داریــم که اطمینان 
خاطــر را براى پزشــکان و 
بیماران فراهــم مى کند و 
آنها مى توانند این داروها را 
به همان روشــى که قبل از 
همه گیرى اســتفاده مى شد 

ادامه دهند.

ایبوپروفن عالئم کرونا را بدتر نمى کند

بر اساس یک پژوهش، اضافه کردن لیمو به قهوه سبب مى شود تا خاصیت آن 
دو برابر شود؛ اما باید این نکته ذکر شود که این نوشیدنى تنها در صورتى که 
به میزان متعادل مصرف شود، مى تواند تأثیرى مثبت بر سالمتى داشته باشد.

زمانى که شــما قهوه را با لیمو مصرف مى کنید، بدن دو برابر آنتى اکسیدان 
دریافت مى کند، زیرا فالونوئیدهاى موجود در قهوه با ویتامین C دو برابر در 
تأثیرگذارى بر رادیکال هاى آزاد فعال دارند. ویتامین C و کافئین تأثیر مثبتى 

بر سیستم ایمنى بدن دارند.
مواد فعال موجود در قهوه و لیمو قادر بــه انرژى دادن به فرد، 

افزایش سطح عملکرد و افزایش تمرکز هستند.
بر اســاس گزارش یک پایگاه آلمانى، مصرف قهوه 
اسپرسو با لیمو مى تواند به از بین بردن سردرد کمک 

کند؛ همچنانکه خوردن آن مى تواند در موارد 
میگرن نیز مؤثر باشد.

دســتور العمل آن ساده اســت: تنها یک 
فنجان قهوه اسپرســوى شیرین نشده را 
به همراه عصاره یک نصف لیمو مصرف 
کنید. کافئین موجود در قهوه، تاثیرى 

مثبت بر ســردرد دارد؛ چــرا که مانع 
تشکیل آنزیمى مى شود که به احساس درد 

کمک مى کند و خود لیمو نیز در کاهش 
احساس درد بدن مؤثر است.

سایر فواید نوشیدن قهوه با لیمو:
1- رها شدن از چربى ها

بسیارى از افراد این نوشیدنى را به منظور کمک به رهایى از چربى هاى زائد 
بدن مى نوشند اما در واقع پژوهش هاى علمى که این مسأله را ثابت کند، وجود 
ندارد. در مقابل، یک مطالعه علمى منتشر شده نشان داد که کافئین عملکرد 
نوعى از بافت را در بدن تحریک مى کند و بنابراین متابولیسم بافت چربى را 

تحریک کرده، که ممکن است باعث کاهش وزن شود.
2- براى مراقبت از پوست مفید است

از جملــه فواید قهوه با لیمو این اســت 
که هر دو ماده، حاوى ســطح خوبى 
از آنتى اکسیدان ها هستند که براى 
سالمت پوست مفید

 است.
عالوه بــر ایــن، لیمو 
 C سرشــار از ویتامیــن
اســت که باعث افزایش 
تولید کالژن در پوســت 
مى شود، که به افزایش نرمى 
پوست کمک مى کند و احتمال 
بروز چین و چروك و عالئــم پیرى را 

کاهش مى دهد.

چگونه خواص قهوه را دو برابر کنیم؟

جود داشت که براى درمان همه چیز 
رى هاى 
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مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوى هستى امتیازى خواهى! از 
امورى که بر همه روشن است، غفلت کنى؛ زیرا به هر حال نسبت 
به آن در برابر مردم مســئولى و به زودى پرده از کارها یک سو 

رود و انتقام ستمدیده را  از تو باز مى گیرند.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و نهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم َغّشنى فیه بالّرْحَمِه واْرُزْقنى فیِه التّوفیَق والِعْصَمَه وَطّهْر قْلبى من 

َغیاِهِب التُّْهَمِه یا رحیمًا بِعباِدِه المؤِمنین.
خدایا! بپوشــان در آن با مهــر و رحمت و روزى کن مــرا در آن توفیق 
و خوددارى و پاك کن دلــم را از تیرگى هــا و گرفتگى هاى تهمت، اى 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىمهربان به بندگان با ایمان خود.

رویداد مد پایــدار با رویکرد صنایع دســتى و محتواى 
ساخت عروســک هاى ایران و ملل با تن پوش هاى 

قومیتى سنتى و مدرن در حال برگزارى است.
رییس مرکز تخصصى بانوان آفتاب و دبیرخانه رویداد 
مد پایدار گفت: این رویداد بــا همکارى دفتر امور زنان 
و خانواده اســتاندارى اصفهان، کمیســیون فرهنگى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان، دفتر امور بانوان و خانواده 
شــهردارى، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان، 
اداره کل فنى و حرفه اى استان اصفهان، اتاق بازرگانى، 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان، 
دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان، دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد اصفهان، کانون پرورش فکرى کودکان 
و نوجوانان، مرکز تخصصى بانوان آفتاب و موسســه 

مدیافت برگزار مى شود.
لیال لندى با بیان اینکه مرکز تخصصى بانوان آفتاب در 
اصفهان به عنوان دبیرخانه رویداد مد پایدار مشخص 
شده اســت، افزود: این رویداد در راســتاى استفاده از 
بازیافت صنایع نســاجى موثر در شرایط بحرانى حاضر 
هم از لحاظ اقتصادى و پایدار بودن مد و حمایت از قشر 
نیازمند جامعه و هم توجه ویژه به شعار "هواى پاك حق 
همه ماست" برنامه ریزى شــده چراکه صنعت مد به 
عنوان دومین صنعت آالینده جهان شناخته شده است 
لذا ضرورت دارد که ما با بازیافت و بازگشت مجدد مواد 
به چرخه طبیعت بر اهمیت کاهش آالینده هاى زیست 

محیطى تاکید کنیم.

   مهمترین اهداف رویداد
لندى تصریح کرد: اســتفاده از دور ریزهــاى پارچه و 

لباس بــراى احیاى لبــاس اقوام در ابعــاد کوچک تر، 
تقویت کارآفرینى در حوزه هنر و صنعت پوشاك اقوام، 
همگام کردن مد پایدار با لباس هاى تاریخى و قومى، 
ایجاد بسترى مناســب براى ارائه توانمندى هنرمندان 
کشور، شناساندن لباس و سوزن دوزى هاى به کار رفته 
در لباس مناطق مختلف بــا روش هاى جذاب، نمایش 
آثار با مضمون عروسک هاى دست ســاز پارچه اى با 
تن پوش لباس اقوام و شــعارهاى مخصوص، احیاى 
حس برگرفته شــده از تاریخ لباس و اقوام، معرفى آثار 
برگزیده و صاحب اثر، تشویق و حمایت ویژه از طراحان 
عروســک ها و طراحان لباس به خصــوص طراحان 
عروســک هاى قومیتى و تجلیل از آنها، فراهم کردن 
فضاى رقابتى سالم به منظور ارتقاى فرهنگى و رسیدن 
به هویت خودباورى از مهمترین اهداف این رویداد است.
رییس مرکز تخصصى بانوان آفتاب ادامه داد: مخاطبان 
این جشــنواره شــامل هنرمندان، پژوهشگران حیطه 
لباس اقوام، هنردوستان آثار عروسکى، تولیدکنندگان 
عروسک، دانشــجویان و اساتید رشــته هاى مختلف 
طراحى و دوخت، مجموعه داران بزرگ هنرى و طراحان 

خارجى است.
وى اظهار کــرد: این رویــداد در دو بخش ســاخت 
عروسک هاى بومى و سنتى پارچه اى با تن پوش هاى 
قومیتى از زمان هخامنشى تاکنون و ساخت عروسک 
هاى خالقانه با مواد دلخواه شامل کاموا، پارچه، کنف، 

چوب و ... برگزار شده است.

    شرایط شرکت در جشنواره
وى به بخشى از شرایط جشنواره از جمله نبود محدودیت 

سنى براى شرکت کنندگان اشاره کرد و افزود:  شرکت 
تمامى هنرمندان در این جشنواره آزاد است؛ همچنین 
دبیرخانه رویداد با کسب اجازه از هنرمند، حق استفاده 
از آثار را در رســانه ها، تبلیغــات فرهنگى و نمایش در 
داخل و خارج از کشور خواهد داشت؛ دبیرخانه جشنواره 
مسئولیتى در قبال صدمات ناشــى از ارسال نامطلوب 
آثار و پست را نمى پذیرد؛ همچنین هنرمندان موظف 
هستند تا 20 روز پس از برگزارى جشنواره براى گرفتن 
آثار خود اقدام کنند در غیر اینصورت دبیرخانه هیچگونه 

مسئولیتى در قبال حفظ آثار نخواهد داشت.
رییس مرکز تخصصى بانوان آفتاب تصریح کرد: بخش 
رقابتى حضورى این فراخوان به دلیل محدودیت هاى 
کرونایى لغو و بخش رقابتى مجازى آن تا 15 اردیبهشت 
انجام شد و پس از آن آثار به دبیرخانه ارسال و اختتامیه 
رویداد پس از انجــام داورى در تاریــخ 20 خردادماه  

همزمان با روز صنایع دستى برگزار مى شود. 
لندى خاطرنشان کرد: افراد برگزیده در دو بخش ساخت 
عروسک هاى بومى سنتى با تن پوش قومیتى و ساخت 

عروسک هاى خالقانه انتخاب مى شوند که در هر دو 
گروه جوایز نفر نخســت تندیس به همراه لوح تقدیر و 
کارت هدیه 3 میلیون تومانى، نفــر دوم تندیس، لوح 
تقدیر و هدیه نقدى 2 میلیون تومانى و نفر سوم تندیس، 

لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون تومان خواهد بود.

    ُمدیافت؛ تلفیق عروسک سازى و بازیافت
آفاق امیریان طــراح "مدیافت" نیز دربــاره برگزارى 
این رویداد گفــت: مدیافت یعنى مد برگرفته شــده از 
بازیافت اما منظــور از بازیافت، اســتفاده از پارچه ها، 
کیف ها و لباس هایى است که بالاســتفاده در کمدها 
مانده، دم قیچى ها و پارچه هاى اضافه در تولیدى هاى 
مانتو یا لباس ها و مانتوهایى که از مد افتاده و در مزون ها 

باقى مانده است.
وى هدف از برگزارى این رویداد را بازگرداندن دوباره آنها 
به چرخه مصرف و حفاظت از محیط زیست عنوان کرد 
و افزود: با این کار مى توان عروسک، کیف، اکسسورى 
و زیــورآالت، مانتو، لباس مجلســى، کفش و هر چیز 

پوشیدنى دیگرى تولید کرد.
وى با بیان اینکه مدیافت برندى ثبت شده است، تصریح 
کرد: مدیافت اولیــن برند رویداد مد پایــدار با رویکرد 
صنایع دســتى اســت. در این رویداد خانم ها و آقایان 
هنرمند با استفاده از هنر مخصوص به شهر خود از این 
مواد بالاستفاده و بازیافتى، عروسک هاى بومى، سنتى 

و مدرن خلق مى کنند. 

   1800 اثر رسیده به جشنواره
امیریان با اشــاره به فراخــوان مد پایدار بــا رویکرد 

صنایع دستى درباره چگونگى شــرکت در این رویداد 
اظهار داشت: عالقه مندان عکس  هاى عروسک هایى 
که ســاخته اند را به دبیرخانه ارســال کرده که تاکنون 
حدود 800 اثر نیز رســیده و پس از اتمام مهلت ارسال 
آثار از میان آنها عروسک هایى که با معیارهاى ما از نظر 
محیط زیستى و میزان خالقیت منطبق باشد را در مرحله 
اول گزینش مى کنیم و از صاحبان این آثار مى خواهیم 
عروسک ها را براى ما ارسال کنند، سپس داوران از میان 

آنها آثار برگزیده را انتخاب مى کنند. 
طراح رویداد مدیافت با بیان اینکه 35 ســال است به 
کارهاى هنرى مشــغول اســت، ادامه داد: کار خود را 
با هنر ســوزن دوزى آغاز کرده و نزدیک به 73 کتاب 
تألیف کرده ام و حدود 17 ســال اســت در برنامه هاى 
آموزشى تلویزیون تدریس مى کنم و دو برند "مدیافت" 
در حــوزه حفاظــت از محیط زیســت و "ابریشــم" 
در حــوزه دوخت هاى ســنتى صنایع دســتى را ایجاد

 کرده  ام. 
وى با اشــاره به آغاز همکارى خود با مرکز تخصصى 
بانوان آفتاب وابســته به ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان از حدود هفت ماه پیش، از 
کمک هاى دلسوزانه مدیر این مرکز و حمایت از رویداد 

مد پایدار با رویکرد صنایع دستى تشکر کرد. 
گفتنى است؛ عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر 
و آشــنایى با رویداد مد پایدار با رویکرد صنایع دســتى 
مى توانند به وب ســایت مرکز تخصصى بانوان آفتاب 
شــهردارى اصفهــان (banooaftab.com) و 
مدیافت (modyaft.ir) و صفحه اینســتاگرام این 

رویداد (modyaaft) مراجعه کنند.

جزئیات برگزارى یک جشنواره متفاوت در اصفهان

کاهش آالینده هاى زیست محیطى با اجراى طرح «ُمد پایدار» 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نشست خبرى که به 
مناسبت هفته گرامیداشت هالل احمر برگزار شد با اشاره به یک قرن 
فعالیت جمعیت هالل احمر در ایران گفت: 99 ســال از تأسیس این 

سازمان در کشورمان مى گذرد.
على محمدهاشمى با برشمردن برخى از وظایف جمعیت هالل احمر 
در شــرایط عادى و در زمان جنگ و همچنین در زمان بروز حوادث 
اظهار کرد: وظیفه اصلى این جمعیت ارائه خدمات امدادى به آســیب 
دیدگان ناشــى از حوادث، فارغ از مالحظات سیاسى، قومى، نژادى و 
حتى مرزهاى جغرافیایى است، چرا که ما مؤسسه اى عام المنفعه و غیر 
دولتى هستیم. وى تصریح کرد: علیرغم اینکه همه فکر مى کنند استان 
اصفهان استان بدون حادثه اى است اما آمار حوادث در کل کشور نشان 
مى دهد اصفهان همیشه در زمینه وقوع حوادث یا اول است یا دوم. این 
در حالى است که بسیارى تصور مى کنند حادثه فقط سیل یا زلزله است 

که در اصفهان چندان به وقوع نمى پیوندد. 
محمدهاشمى در ادامه در پاسخ به اینکه جمعیت هالل احمر استان در 
مواجهه با حوادثى چون ســیل یا زلزله آمادگى الزم را دارد؟ گفت: در 
حوزه معاونت امداد و نجات، دستور العمل برنامه مدیریت پاسخگویى 
اضطرارى تدوین و تمرین شده و چندین بار مانور اجرا کردیم و تقریبًا 
باالترین سطح آمادگى را براى حوادث مختلف داریم که نمونه آن در 
مورد حادثه زلزله سمیرم دیده شد؛ بنابر این، با بایدال یا دستور العمل 
پاسخگویى اضطرارى استان که چندین بار هم تمرین شده و بنا داریم 
مرتب سطح آمادگى خود را ارتقا دهیم، سعى مى کنیم اگر حادثه اى 

اتفاق افتاد بتوانیم پاسخگو باشیم.
وى خاطر نشان کرد: با وجود این، جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
اگر حتى حادثه اى خارج از اســتان مــا به وقوع پیونــدد جزو اولین 
اســتان هایى اســت که آمادگى دارد حضور یابد و به هموطنان در 

استان هاى دیگر خدمات ارائه کند.
محمدهاشمى با اشــاره به اقداماتى که جمعیت هالل احمر در مورد 
پیشــگیرى از ویروس کرونا انجام داد نیز عنوان کــرد: ما در مبادى 
شهرها توسط نجاتگران هالل احمر با کمک سایر دستگاه ها، کنترل 
و غربالگرى انجام مى دادیم و همچنان در مبادى ورودى 9 گانه استان 
اصفهان نجاتگران حضور دارند و نسبت به کنترل و راهنمایى در مورد 

منع تردد انجام وظیفه مى کنند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان اینکه در اسفند 
ماه سال 98 که اولین مورد ویروس کرونا در ایران مشاهده شد به دلیل 
اینکه ممکن بود ظرفیت بیمارستان ها پاسخگو نباشد ما نقاهتگاهى 
را در استان اصفهان آماده کردیم، گفت: بیماران بهبودیافته کرونایى 
به این نقاهتگاه منتقل مى شــدند و با کمک دانشگاه علوم پزشکى 
مراقبت هاى خاص از آنها انجام مى شد که در این مکان حدوداً 210 

مورد پذیرش داشــتیم. وى افزود: همچنین در بحث آمران سالمت 
هم امدادگران ما خصوصاً در حــوزه جوانان و داوطلبان هالل احمر با 
حضور در سطح شهرستان هاى مختلف استان به مردم آموزش و تذکر 
مى دادند و در طرح شهید سلیمانى هم در کل استان همکارى هایى با 

سپاه صاحب الزمان(عج) داشتیم.
محمدهاشــمى در مورد نحوه توزیع واکســن هاى کرونا که توسط 
جمعیت هالل احمر به کشور وارد شــد، اظهار کرد:  مقدارى واکسن 
کرونا با پیگیرى رئیس جمعیت هالل احمر کشور وارد کشور شد که 

همان ابتدا به دلیل کمبودى که وزارت بهداشت و درمان داشت تحویل 
آنها شد تا به گروه هاى هدف خاص تزریق شود و االن نه پرسنل و نه 
داوطلبان جمعیت هالل احمر واکسن دریافت نکرده اند و اولویت ما 
بقیه گروه هاى هدف است. وى در عین حال تأکید کرد: ما پیگیر آن 
هستیم به محض اینکه واکسن وارد شد امدادگران و داوطلبان جمعیت 
هالل احمر که مستقیمًا درگیر حوادث هستند و پرسنل این سازمان 

را واکسینه کنیم.
■■■

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان نیز در ادامه این 
نشست خبرى با اشاره به اینکه مجموعه حوادثى که در سال گذشته در 
حوزه امداد و نجات پوشش داده شده 2301 مورد بوده اظهار کرد: به 
علت شیوع کرونا و منع ترددها نسبت به سال 98 حدوداً با کاهش 26 

درصدى حوادث مواجه بودیم.
داریوش کریمى افزود: حدود 50 درصد این حوادث یعنى 1115 مورد 

مربوط به حوادث جاده اى بوده، 263 مورد خدمات حضورى، 21 مورد 
دریایى ساحلى که بیشــتر مربوط به پایگاه ساحلى چادگان است، دو 
مورد زلزله که هر دو مربوط به سمیرم در شهرهاى ونک و سى سخت 
و روستاهاى پادنا بوده، 16 مورد هم سیل و آبگرفتگى داشتیم، 523 
مورد حوادث شهرى و همچنین 231 مورد از حوادث ذکر شده مربوط 

به سانحه هاى صنعتى- کارگاهى بوده است.
وى با بیان اینکه 105 مورد از این حوادث مربوط به کوهســتان بوده 
اظهار کرد: حوادث کوهستان در استان اصفهان زیاد است، شاید تعداد 

آن به چشم نیاید ولى امدادرســانى در این گونه حوادث بسیار بسیار 
سخت و نفسگیر و طوالنى مدت است به گونه اى که عملیات امداد و 
نجات مربوط به یک حادثه کوهستانى ممکن است تا هفته ها طول 
بکشد. وى با اشاره به اینکه مجموع کل آسیب دیدگان در این حوادث 
7058 نفر بودند که 3281 نفر از آنها مربوط به حوادث جاده اى بودند، 
عنوان کرد: اصفهان بخاطر سطح و محورهاى ترانزیتى که در استان 
وجود دارد و تصادفاتى که اتفاق مى افتد، معموًال در حوادث جاده اى 
مقام دوم را در کشور دارد و بعضى سال ها هم در این حوزه در جایگاه 

اول قرار مى گیرد. 
■■■

در ادامه این نشست معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان هم با بیان اینکه کار مهمى کــه این معاونت انجام مى دهد 
جذب، سازماندهى و آماده کردن اعضاى جوان براى  فعالیت هاى عام 
المنفعه و امدادى است، گفت: ما 23 هزار عضو داریم که در کانون هاى 

مختلف و خانه هاى هالل سازماندهى شدند.
 حیدرعلى خانبازى با اشــاره به کانون هاى مختلفى که در حوزه امور 
جوانان تشکیل مى شــوند و فعالیت مى کنند، گفت: تیم هاى سحر 
از جمله برنامه هاى جمعیت هالل احمر در حوزه جوانان اســت که 
مى تواند هم در زمان قبل از حادثه هم حین حادثه فعالیت داشته باشد 
و در این تیم ها افراد واجد شرایط مخصوصًا افرادى که آموزش هاى 
روانشناســى، علوم تربیتى و مددکارى دیده اند جذب و سازماندهى 
مى شوند و در دو قالب فعالیت هاى فرهنگى اجتماعى و حمایت هاى 

روانى فعالیت مى کنند.
■■■

معاونت بهداشــت، درمان و توانبخشــى جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان نیز در این نشست با ارائه آمارى از فعالیت هاى این حوزه در 
سال 99 گفت: در حوزه توانبخشى فیزیکى و مکانیکى در سال گذشته 
12 هزار و 469 نفر مراجعه کننده داشتیم که توانبخشى فیزیکى شامل 
فیزیوتراپى، کاردرمانى، شنوایى سنجى و گفتاردرمانى و توانبخشى 

مکانیکى هم شامل بخش هاى پروتز و پروتست است.
امیر جاللیان با اشاره به اینکه در سال 99 در بخش درمانگاهى به 46 
هزار و 215  مراجعه کننده ارائه خدمت داشتیم، گفت: 151 هزار نفر نیز 
در سال گذشته به داروخانه هالل احمر مراجعه کرده اند یعنى به طور 
متوسط بین 400 الى 500 نفر در روز و سه میلیارد و 400 میلیون تومان 

در بخش داروخانه تخفیف داشتیم. 
جاللیان در رابطه با داروهاى کرونا هم گفــت: داروهاى کرونا به دو 

دسته تقسیم مى شوند؛ یکسرى داروهایى است که اختصاص به محیط 
بیمارستان و درمانگاه هاى بیمارستان ها دارد و در هیچ داروخانه اى 
توزیع نمى شود ولى داروهایى که در داروخانه هاى سطح شهر توزیع 
مى شود ما هم یکى از این داروخانه ها هستیم اما با آمارى بیشتر، چرا 
که تعامل بیشترى با داروخانه هالل احمر وجود دارد. وى همچنین در 
مورد کمبود انسولین در سطح استان گفت: مدتى در خصوص تأمین 
انسولین با بحران مواجه شدیم اما اکنون براى توزیع انسولین مشکل 

خاصى نداریم.
■■■

در ادامه این نشست معاونت امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان نیز با بیان اینکه جمعیت هالل احمر به دلیل اینکه سازمانى 
داوطلب محور است حساسیت ویژه اى در حوزه داوطلبان دارد گفت: 
این معاونت در سال گذشته حدود سى چهل فعالیت مختلف انجام داده 
و ما در مناسبت هاى گوناگون سعى مى کنیم موضوعى پیدا کنیم براى 

اینکه به مردم خدمت رسانى کنیم.
محمدنوید متقــى اظهار کــرد: از جمله فعالیت هاى ایــن حوزه در 
سال 99 مى توان به طرح «فرشــتگان رحمت» در ایام نوروز براى 
خانواده هاى بى بضاعت، «هماى رحمــت» در ماه مبارك رمضان، 
پروژه هاى داوطلبى که فعالیت هایى است که داوطلبان انجام مى دهند 
و ارزش ریالى آن باالى یک میلیون تومان است و در سال 99 بیش از 
400 میلیون پروژه داوطلبى داشتیم و طرح کاروان هاى سالمت اشاره 
کرد. وى افزود: ما در مورد بحران هایى مثل کرونا، سیل و زلزله نیز دو 
محور را پیگیرى مى کنیم: اعزام داوطلبانى براى ارائه خدمات و تأمین 

کمک هاى مردمى  و گسیل آنها به سمت مناطق حادثه دیده.
■■■

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان نیز با 
بیان اینکه اگر بخواهیم جامعه اى داشته باشیم که از نظر ایمنى سطح 
باالیى داشته باشد باید بحث آموزش در آن جدى گرفته شود گفت: ما 
در سال گذشته هم فرصت داشتیم هم تهدید، فرصت هایى که کرونا 
در اختیار ما گذاشــت و تهدیدهایى که کرونا با تأثیر گذارى بر شرایط 

اقتصادى ایجاد کرد.
اصغر ســلطانى بــا برشــمردن واحدهــاى متنوع ایــن حوزه و

 فعالیت هاى آنها در سال گذشته اظهار کرد: در واحد آموزش همگانى 
در سال گذشته 1415 دوره را برگزار کردیم که 35 هزار نفر فراگیر را 
توانستیم تحت پوشش قرار دهیم و در بحث آموزش هاى تخصصى 
نیز 132 دوره را گذراندیم که 3020 نفــر از امدادگران و نجاتگران 
جمعیت هالل احمر از این موقعیت اســتفاده کردند. وى افزود: در 
واحد مربیان ســه دوره آزمون برگزار کردیم کــه حدود 400 مربى 
جذب کردیم و جمع مربیان ما به 820 نفر رسید و دو دوره بازآموزى 

براى کل مربیان تعریف کردیم. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان با اشاره به اینکه حادثه فقط سیل یا زلزله نیست:

رتبه کشورى اصفهان در وقوع حوادث، یا اول است یا دوم
مرضیه غفاریان


