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کمردرد کرونا چه مدلى است؟سقوط جرثقیل بر روى 3 خودروحال على سلیمانى بهتر است اما همچنان دعا کنیمهکرها 600 میلیون دالر رمزارز دزدیدند پیشنهاد جدى گل گهر به دروازه بان استقالل سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فواید ریحان 
در تقویت 

سیستم ایمنى بدن 

واکسن به هر شکل ممکن تأمین شود
2

5

شانه تخم مرغ 
و نان خشک در 

جیره غذایى دام ها

ریحان یک گیاه معطر رایج است که خواص مختلفى 
براى سالمتى دارد که آن را به دلیل خواص 

تقویت کننده سیستم ایمنى اش مشهور مى کند.
گیاه ریحان حاوى ویتامین ھایA ،C ،E ، K و اُمگا 3 

است. همچنین حاوى مواد معدنى مانند...

برخى واحد هاى دامدارى بــراى تأمین خوراك 
دام به روش هاى متقلبانــه و خارج از عرف روى 

آورده اند.
فعاالن صنعت دام مى گویند واحدهاى زیرزمینى 
تولید خوراك دام اقالمــى مانند خاك اره و پودر 
شــانه تخم مرغ و نان خشــک را به خوراك دام 
اضافه مى کنند تا حجیم شود و برخى دامداران با 
هدف ارزان تر تمام شدن هزینه تهیه خوراك دام 

از این واحدها خرید مى کنند.
دیاکو افخم، یکى از فعاالن صنعت دامپرورى هم 

در صفحه توییترى ...

کمبودکمبود30003000 کپسول اکسیژن در بیمارستان هاى اصفهان کپسول اکسیژن در بیمارستان هاى اصفهان
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رهبر معظم انقالب اسالمى درباره وضعیت و طغیان کرونا  تأکید کردند

سپاهان مى خواهد تک بعدى 
بودن را از فوتسال اصفهان بردارد

سرمربى تیم فوتسال سپاهان پس از اولین پیروزى این تیم در لیگ 
برتر فوتسال گفت: با پتانسیلى که در سپاهان وجود دارد مى خواهیم 

تک بعدى بودن را از فوتسال اصفهان برداریم.
احمد باغبانباشى در مورد اولین پیروزى این تیم در لیگ برتر...

3

7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تجمع 
هیئت هاى عزادارى 

در اصفهان 
ممنوع است

800 هزار اصفهانى دوز اول را دریافت کردند
3

5

آقاى گل لیگ بیستم آقاى گل لیگ بیستم 
به پرسپولیس مى رود؟به پرسپولیس مى رود؟

هیأت مدیره هیأت مدیره 

بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونى آنها در شرکت دامدارى و 
کشاورزى اصفهان شیر (سهامى خاص) به شماره ثبت 4896 دعوت به عمل 
مى آید. جلسه در تاریخ 1400/06/04 روز پنجشنبه ساعت 10 صبح همان روز 
در محل قانونى شرکت به آدرس: اصفهانـ  جاده آبشار به طرف زیار کیلومتر 

23 شرکت اصفهان شیر تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

مجمع عمومى فوق العاده: اصالح ماده 8 اساسنامه

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر (سهامى خاص)

 به شماره ثبت 4896 و شناسه ملى 10260260471

وحیدرضا مشکوه روحانى - مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهانوحیدرضا مشکوه روحانى - مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان در نظر دارد کلیه مراحل اجراى عملیات نازك کارى 
واحدهاى در دست احداث خود واقع در شاهین شهرـ  خیابان حافظ جنوبى فرعى 8 غربى در 8 
بلوك به متراژ تقریبى 1350 مترمربع براى هر بلوك را برابر نقشه هاى فنى موجود به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان ذى صالح مى توانند از روز پنج شنبه 1400/05/21 تا پایان 
وقت ادارى روز یک شنبه 1400/06/07 با در دست داشــتن رسید پرداخت مبلغ دو میلیون 
ریال به حساب کارت 6063737000405264 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران بنام تعاونى 
مسکن کارمندان پاالیشــگاه اصفهان به منظور دریافت اسناد مناقصه به دفتر تعاونى واقع 
در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 مراجعه و جهت 
کسب هرگونه اطالع بیشــتر مى توانید با تلفن هاى 03145242630 - 03145274922 و یا 

همراه 09371912421 تماس حاصل نمایید.

آگهى مناقصه نازك کارى
 پروژه حافظ شاهین شهر 

نوبت اول

رئیس کمیسیون اجتماعى 
مجلس پاسخ مى دهد

همسان سازى 
حقوق بازنشستگان 

دائمى است؟

حدادى فر:

ما بخشى از علت 
نتایج ضعیف 

ذوب آهن بودیم، 
نه تمام آن

سخنگوى گمرك خبر داد

109 تن ِسُرم، 
امروز وارد کشور 

مى شود

روایت روایت 
مونا فرجاد مونا فرجاد 

از یک از یک 
«فاجعه انسانى» «فاجعه انسانى» 
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رئیس اتحادیه کشــورى گازهاى طبى و صنعتى اظهار 
کرد:  میزان تقاضاى گازهاى طبى و اکسیژن در بعضى 
مناطق نسبت به قبل از شیوع موج پنجم کرونا 4/5 تا 5 

برابر بیشتر شده است.
پیکان کالنترى اظهار کرد: ظرفیت هاى تولید ثابت است 
یعنى به شکلى نیست که بتوانیم به جاى10 ُتن، 12 تن 
تولید کنیم. باید کیفیت را کاهش دهیم تا بتوانیم ظرفیت 
را افزایش دهیم که این هم امکانپذیر نیســت، بنابراین 

نمى توانیم سطح عرضه را افزایش دهیم.  
وى با اشاره به صحبت هاى مطرح شده مبنى بر صادرات 
اکســیژن به عراق گفت: مباحثى هم در فضاى مجازى 

مطرح شد مبنى بر اینکه روزانه 60 تن اکسیژن مایع به 
عراق مى رود. االن خودمان در ایران کم کم با مشــکل 
کمبود اکسیژن مواجه مى شــویم. صادرات اکسیژن در 
سال 99 ممنوع شده و اگر این اتفاق واقعًا رخ داده باشد 
نمى دانیم از چه طریقى انجام شده است. ما این موضوع 
را پیگیرى کردیم ولى به نتیجه اى نرسیدیم و این خبر 

تأیید نشد.
کالنترى در ادامه افزود: متأســفانه االن در بسیارى از 
استان ها دچار کمبود اکسیژن شــده ایم. عالوه بر این، 
تولیدکنندگان مشکل کمبود سیلندر اکسیژن نیز دارند 
براى مثال سیلندر 40 لیترى و 10 لیترى موجود نیست. 

بیش از یکسال از اجراى همسان سازى حقوق بازنشستگان 
مى گذرد و به دنبال اجراى این طرح حقوق بازنشســتگان 
افزایش یافته اما تأمین منابع مالــى پایدار و دائمى بودن آن 
به یک نگرانى از سوى بازنشستگان تبدیل شده است. حاال 
قرار است دائمى شدن همسان سازى حقوق بازنشستگان در 
قالب الیحه در مجلس یازدهم رسیدگى شود. ولى اسماعیلى، 
رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس مى گوید: از سال گذشته 
درباره همسان سازى حقوق بازنشســتگان رایزنى با دولت 
انجام شد و طى جلساتى که داشــتیم مسئله تناسب رشد 
حقوق بازنشستگان با نرخ تورم دغدغه اصلى ما بود که در این 
جلسات افزایش حقوق نسبت به دریافتى شاغالن با 90 درصد 

رشد در حقوق بازنشستگان لشکرى و کشورى و حدود 67 
درصد افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعى به سرانجام 
رسید.رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس ادامه داد: الیحه 
دائمى شدن همسان سازى حقوق بازنشستگان به مجلس 
ارائه شده است و در تالش براى تأمین منابع مالى آن هستیم. 
پیشــنهادهایى براى تأمین منابع آن با دولت جدید صورت 
گرفته است که نیاز به بررسى آن در جلسات کارشناسى دارد.

وى تأکید کرد: الیحه دائمى شــدن همسان سازى حقوق 
بازنشستگان نیاز به چکش کارى کارشناسى دارد تا تبدیل به 
قانون شود زیرا بخشى از همسان سازى حقوق بازنشستگان 

به تورم زا بودن آن ختم مى شود.

تقاضاى اکسیژن
 5 برابر شده است

همسان سازى حقوق 
بازنشستگان دائمى است؟

تنها راه، اعمال 
محدودیت شدید است

سخنگوى ســتاد ملى مقابله با    ایسنا|
کرونا با تأکید بر اینکه براى کنترل کرونا هیچ 
راهى جز حرکت به سوى محدودیت هاى شدید 
وجود نــدارد، گفت: البته منظــور من تعطیلى 
مطلق نیســت بلکه به محدودیت هاى شدید 
در مســافرت ها، ترددها، تجمعــات و رعایت 
پروتکل هایى مثل زدن ماسک اشاره مى کنم. 
دکتر علیرضا رئیســى بــا تأکید بــر اهمیت 
بیماریابى بیشــتر افزود: در کنــار آن باید به 
فکر باشیم تا بسته هاى حمایتى در مالیات ها، 
چک هاى برگشــتى و... براى اصناف در نظر 
بگیریم و بتوانیم تصمیماتى بگیریم که به سوى 

محدودیت هاى شدید حرکت کنیم .

هر نیم ساعت یک مرگ 
در تصادف 

همایون صادقى    روزنامه همشهرى|
 بازرگانى، رئیس مرکز تحقیقات پیشــگیرى از 
آسیب حوادث جاده اى در زمینه مقایسه آمارهاى 
تصادفات بین ایران و ترکیــه، مى گوید:  به طور 
متوسط 17 هزار مرگ در ســال بر اثر تصادفات 
رانندگى اتفــاق مى افتد؛ یعنى ســاالنه 20 نفر 
به ازاى هر 100 هزار نفر در ایران بر اثر ســوانح 
رانندگى فوت مى کنند، اما این عدد در ترکیه حدود 
هفت نفر به ازاى هر 100 هزار نفر است. اگر میزان 
فوتى هاى ناشى از حوادث رانندگى را بخواهیم در 
دقیقه نگاه کنیم، در پنج سال اخیر در هر نیم ساعت 

یک نفر در ایران بر اثر سوانح رانندگى مى میرد.

حجامت بر کرونا 
بى تأثیر است

رئیــس پایــگاه انتقــال خــون    ایرنا|
تربت حیدریه به نشر شایعه اى بى اساس با هدف 
ترغیب مردم به حجامت یا طب سوزنى براى 
مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: چنین 
شــیوه هایى نه تنها تأثیرى بر درمان بیمارى 
کوویــد- 19 ندارند بلکه از لحاظ بهداشــتى 
عواقب وخیمى در پى دارد. علیرضا عالقه مند 
افزود: در بین عوام تفکــرى رایج بود مبنى بر 
اینکه حجامت موجب خروج خون آلوده از بدن 
مى شــود و حال آنکه چنین تفکرى مبتنى بر 

یافته هاى علمى نیست.

بیکارى 100 هزار پرستار 
محمد شریفى مقدم دبیرکل    رویداد24 |
خانه پرستار ایران گفت: در ابتداى سال گذشته 
30 هزار مجوز استخدام به اسم پرستاران گرفته 
شد تا کمبودها جبران شــود اما وقتى آزمون 
برگزار شــد، فقط 13 هزار نفر به پرســتارى 
تخصیص داده شــد و از بین این 13 هزار نفر 
هم تا االن هنوز نیرویى وارد چرخه کار نشــده 
اســت. وى ادامه داد: به طورکلى حدود 100 
هزار فارغ التحصیل پرســتارى بیکار داریم که 
70 هزار نفر آنها جویاى کار هستند اما متأسفانه 

وزارت بهداشت همکارى  نمى کند.

تنها 5 تخت خالى مانده!
رئیس دانشــگاه علوم پزشکى    ایسنا|
جندى شــاپور اهواز گفت: در خوزستان 2200 
تخت عــادى و 450 تخت ICU بــه بیماران 
مبتال بــه کرونا اختصاص یافته اســت که در 
حــال حاضــر 2195 بیمــار در تخت هــاى 
عــادى و 450 بیمــار در بخش هــاى ویژه 
بیمارســتان هاى خوزستان بســترى هستند. 
دکتر فرهاد ابول نژادیان اظهار کرد:  بین افراد 
فوت شده، جوانان 25، 24، 34، 37 و 38 ساله 
نیز بوده اند. همه این افراد، کســانى بودند که 
تصور مى کردند بــه کرونا مبتال نمى شــوند 
یا به نوع خفیــف بیمارى مبتال مى شــوند اما 
کرونا به کسى رحم نمى کند و با کسى شوخى

ندارد.

ابتالى 2 خطیب مشهور 
به کرونا 

حجج اسالم و المسلمین ناصر رفیعى    ایسنا|
و سیدحسین حسینى قمى از خطباى معروف حوزه به 
ویروس کرونا مبتال شدند. حجت االسالم و المسلمین 
سیدحسین حسینى قمى اســتاد حوزه علمیه قم، چند 
روزى است که به کرونا مبتال شــده است و براساس 

اعالم اعضاى خانواده اش حال نامساعدى دارد.

طالبان، زنان را مى فروشد!
«حلیمه صدف کریمى»، نماینده استان    بهار |
جوزجان در مجلس نمایندگان افغانســتان مى گوید 
مناطقى را که تروریست هاى طالبان تصرف کرده  اند 
قوانین خود را به نام دولت اســالمى اجرا مى کند؛ این 
گروه زنان و دختــران را در تابوت ها به نــام جنازه به 
پاکستان انتقال داده اند. وى گفت:طالبان زنان کارمند را 

اعدام مى کند و یا به عنوان برده مى فروشد.

مردم محله ها را 
کوچ مى دهیم!

شهردار منتخب تهران درباره احیاى بافت    ایلنا|
فرسوده پایتخت گفت: مى خواهیم یک محله را با یک 
الگوى جدیدى بســازیم و این نیاز به کوچ دارد. قبل از 
کوچ نیاز به بلوك بندى خاصــى داریم که باید برویم و 
بسازیم، مانند همان ایده اى که قبًال براى اکباتان و آپادانا 
بود. زاکانى توضیح داد: در این ایــده باید مردم محله 
را کوچ بدهیم، جاى آنها را بســازیم و مردم را سرجاى 

سکونت خود برگردانیم.

قاتل شهردار کربال 
بازداشت شد

استاندار کربال از بازداشت قاتل شهردار    فارس|
این شــهر که طى یک سوءقصد ترور شــد، خبر داد. 
«نصیب الخطابى» درباره هویت این شخص توضیح 
بیشترى نداده است. خبرگزارى رسمى عراق در همین 
زمینه گزارش کــرد، «عثمان الغانمى» وزیر کشــور 
عراق دستور بازداشت نیروهاى امنیتى را داده  است که 
هنگام تیراندازى به ســمت «عبیر سلیم»، همراه وى 
بوده اند. مهندس عبیر سلیم به همراه دو نفر از کارمندان 
شهردارى به منظور رفع تخلفات ساخت و ساز از محله 
«المعملچى» در کربال بازدید مى کرد و ناگهان با حمله 
فردى مواجه شد که به وى دستور داده شده بود به رفع 

سد معبر مسیر «الحر» بپردازد. 

قبر هاى خانگى
کوچک شدن روزانه جیب مردم همراه شده    بهار |
است با گران شدن چشمگیر مسکن چنان که رؤیاى 
خانه دار شدن را به تمام شــدن عمر انسان ایرانى گره 
زده است، پیشنهاد کارشناسان مسکن روى آوردن به 
خانه هاى 25 مترى براى رسیدن به این رؤیاست!  این 
پیشنهاد کارشناسان مسکن در حالى است که نوستالژى 
و ذهنیت تاریخى ایرانى با این نوع خانه ها همراه نیست و 
جامعه شناسان از آن به ایزوله شدن فردى مبتنى بر فقر 

مکانى تعبیر مى کنند.

بررسى طرح تفکیک 
وزارت راه 

در ابتــداى    خبرگزارى صدا و سیما |
جلسه علنى دیروز مجلس، تقاضاى عده اى از نمایندگان 
مبنى بر مسکوت ماندن طرح انتزاع بخش ساختمان و 
شهرسازى از وزارت راه و شهرسازى و تشکیل «وزارت 
حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازى وآمایش 
سرزمین» در دســتور کار قرار گرفت. در نهایت پس 
از طرح این تقاضا و استماع سخنان موافق و مخالف؛ 
نمایندگان با 120 رأى موافــق، 115 رأى مخالف و 6 
رأى ممتنع از مجموع 251 آراء مأخــوذه با این تقاضا 
مخالفت کردند. این تصمیــم نمایندگان به معناى آن 
است که طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازى که پیش از 
این اولویت بررسى آن با موافقت نمایندگان روبه رو شده 

بود، در مجلس بررسى خواهد شد.

خبرخوان

سخنگوى گمرك گفت: روز پنج شنبه (امروز) 109 تن 
ِسُرم از مرز بازرگان وارد کشور مى شود.

روح ا... لطیفى اظهار کرد: این میزان سرم توسط بخش 
خصوصى در قالب 12 کامیون وارد کشــور مى شــود. 
وى افزود: با هماهنگى هاى انجام شــده مقرر شده تا 

کامیــون ها به صورت حمل یکســره بــدون توقف و 
ایستایى در انبارها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکى تحویل داده شود.
سخنگوى گمرك خاطرنشان کرد: روز پنج شنبه هفته 
گذشته 9 تن سرم اهدایى سازمان جهانى بهداشت نیز 
چند ساعت پس از ورود به کشــور و در کمترین زمان 
ممکن از گمرك ترخیص و به مقامات مسئول تحویل 

داده شد.
طى هفته هاى گذشته موج پنج شیوع کرونا آغاز شد و به 
دنبال آن به دلیل افزایش تقاضا و مصرف سرم در کشور 
این کاالى دارویى کمیاب و توزیع آن به بیمارستان ها 

محدود شد.
از اسفندماه سال 98 ویروس کووید 19 در ایران شیوع 
پیدا کرد و در حال حاضر نیز واکسیناســیون گروه هاى 
حساس و سنین مختلف آغاز شده است.  طى هفت ماه 
گذشته 21 میلیون دز واکســن کرونا وارد کشور شده 

است.

به دلیل افزایش تعداد فوتى ها سازمان فردوس ها دچار 
کمبود آمبوالنس شــده اســت، بر همین اساس براى 
ســرویس دهى و جابه جایى اجســاد در داخل بهشت 

رضا(ع) یا رضوان اعالم نیاز کرده است.
رئیس سازمان تاکسیرانى شهردارى مشهد گفت: بنا به 
درخواست ســازمان فردوس ها، فراخوانى به رانندگان 
تاکسى هاى َون براى کمک به بهشت رضا(ع) و بهشت 
رضوان ارسال شده است و افرادى که تمایل داشته باشند 

مى توانند درخواست شان را ارائه کنند.
احمد محبى اظهار کرد: به دلیل افزایش تعداد فوتى ها 

سازمان فردوس ها دچار کمبود آمبوالنس شده است، بر 
همین اساس براى سرویس دهى و جابه جایى اجساد در 

داخل بهشت رضا (ع) یا رضوان اعالم نیاز کرده است.
وى اظهار کرد: ممکن است بعضى خانواده ها بخواهند 
متوفى را در جاى دیگرى دفن کنند، بنابراین خودروى 
آرامســتان تا برود و برگردد زمانبر است، براى این کار 
خودروهاى ون مى توانند کمک کننــد و براى 3000 
تا 4000 متــر جابه جایى، افراد به جاى اینکه جســد را 
روى دستشــان ببرند، تا محل بلــوك و دفن با خودرو 

حمل کنند.

روزنامــه «دنیاى اقتصــاد» تغییــرات مصرف غذاى 
ایرانیان در دهه 90 را بررســى کرده است. در بخشى از 

این گزارش آمده:
■ زنگ هشــدار ســفره خانوار به صدا درآمد. تغییرات 
مصرف غذاى ایرانیان در دهه 90 نشان مى دهد سرانه 
مصرف برخــى از اقالم خوراکــى از جمله محصوالت 
پروتئینى در کشور، کاهش هشدار دهنده اى (50درصد) 
داشته است. این موضوع حاکى از کوچک شدن سفره 

خانوار ایرانى طى 10سال گذشته است

■ نتایج یک بررسى کارشناسى نشان مى دهد نه تنها 
ســرانه مصرف اقالم خوراکى ایرانیان به شــدت افت 
کرده که هزینه بیشترى بابت مواد غذایى مختلف اعم 
از آبزیان، گوشت قرمز، قند و شــکر، برنج و همچنین 
لبنیات از ســوى خانوارها پرداخت مى شود؛ موضوعى 
که امنیت غذایى کشــور را مــورد تهدید قــرار داده

 است.
■ قیمت ســبد خوراکى ها نسبت به ســال پایه 1395 

حدوداً 4 برابر شد.

در بزرگ ترین ســرقتى که تاکنون در دنیاى فاینانس 
غیرمتمرکز روى داده است، هکرها حدود 600 میلیون 
دالر رمزارز را از پروتکلى معروف به پلى نت ورك که به 
کاربران اجازه مى دهد توکن ها را در بالك چین هاى 

متعدد مبادله کنند، دزدیدند. 
پلى نت ورك در نامه اى که در توییتر ارسال کرد، اعالم 
کرد ده ها هزار نفر از این سرقت متضرر شدند. حدود 33 
میلیون دالر رمزارز که بخشى از این دزدى بود، توسط 
صادرکننده بلوکه شده و مانع دسترسى هکرها به رمزارز 

مسروقه شده است.
«اسلومیست»، محقق امنیتى اعالم کرد ایمیل، آدرس 
آى پى و دستگاه اثر انگشت هکر سارق را پیدا کرده است 
و این ســرقت احتماًال یک حمله از پیش برنامه ریزى 

شده، سازمان یافته و تدارك دیده شده بوده است. 
«تام رابینسون»،  مؤسس شــرکت الیتیک در ایمیلى 
اعالم کرد هکر سارق استفاده از صرافى هاى غیرمتمرکز 
را براى تبدیل رمزارزهاى به سرقت رفته به دارایى  هاى 

دیگر آغاز کرده است.

به گزارش «ایسنا»، رهبر معظم انقالب اسالمى صبح دیروز 
(چهارشنبه) در سخنانى تلویزیونى درباره وضعیت و طغیان 
بیمارى کرونا، آن را مسئله اول و فورى کشور خواندند و با 
تأکید در خصوص انجام قاطــع وظایف و تصمیم ها براى 
مقابله با بیمارى، توصیه ها و نکاتى خطاب به مسئوالن و 

مردم بیان کردند.
حضرت آیت ا... خامنه اى، الزمه مقابله با تغییر شــکل و 
جهش ویروس را به کارگیرى آرایش و شــیوه هاى دفاعى 
جدید و محکم خواندند و گفتنــد: جان باختن بیش از 500  
تن در یک روز و داغدار شدن خانواده هایشان و همچنین 
ابتالى ده ها هزار نفر به بیمارى و مشــکالت درمانى آنها 
حقیقتًا بسیار دردناك است و دل هر مسلمان و هم میهنى 
از این واقعه آتش مى گیرد، بنابراین براى مقابله با این وضع 

وظایفى داریم.
ایشــان ضرب االجل یک هفتــه اى رئیس جمهور براى 
جمع آورى پیشنهادها و تصمیم گیرى درباره آنها را کارى 
خوب برشمردند و افزودند: در رأس زمان تعیین شده، جواب 
قضیه با دقت ســنجیده و براى هر اقدام الزم با قاطعیت 

تصمیم گیرى و به آن عمل شود.
رهبر انقالب همچنین خســتگى شــدید کادر درمان و 
فشارهاى جســمى و روحى وارد به آنها را نگرانى بزرگى 
دانســتند و افزوند: از صمیم قلب از پزشکان، پرستاران و 
مجموعه هاى درمانى که واقعاً در حال جهاد هستند، تشکر 
مى کنم اگرچه تشکر اصلى از آِن خداوند شاکر و علیم است. 
حضرت آیت ا... خامنه اى در ادامه به بیان چند تذکر خطاب 

به مسئوالن و مردم پرداختند.
رهبــر انقالب با تأکید بــر لزوم گســترش آزمایش هاى 
بیماریابى خاطرنشان کردند: در اوایل بیمارى، آزمایش هاى 
بیماریابى عمومى رایج شد که کار خوبى بود و باید شبکه 

بهداشت با کمک بسیج این کار را انجام دهند.
ایشان با اشاره به هزینه هاى سنگین آزمایش هاى تشخیص 
کرونا، تأکید کردند: دولت و بیمه ها کمک کنند تا بیماریابى و 
آزمایش هاى تشخیص به صورت رایگان و وسیع در اختیار 

همه مردم قرار بگیرد.
حضرت آیت ا... خامنه اى در توصیه بعدى به مســئوالن، 

مسئله تأمین گسترده واکســن را مورد تأکید قرار دادند و 
گفتند: خوشبختانه با تولید واکسن در داخل مسیر واردات 
خارجى آن نیز هموار شد، در حالى که تا قبل از آن با وجود 
پرداخت بهاى واکســن، فروشــندگان خارجى بدعهدى 

مى کردند.
رهبر انقالب تأکید کردند: واکســن چه از راه واردات و چه 
با تولید داخلى باید با تالش مضاعف و به هر شکل ممکن 

تأمین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد.
ایشان در خصوص مسئله تأمین دارو براى بیماران نیز گفتند: 
با وجود کمبود یا نبود دارو در داروخانه ها و بیمارســتان ها، 

گفته مى شود همان داروها در بازار آزاد با قیمت چند برابرى 
فروخته مى شود که این نشان دهنده مشکل در شبکه توزیع 

است و این مشکل باید حل شود.
حضرت آیت ا... خامنه اى با اشــاره به حضور جدى و قوى 
نیروهاى مســلح در ماه هاى اول مقابله با بیمارى، گفتند: 
نیروهاى مسلح اکنون نیز مشــغول هستند اما باید با همه 

توان به کمک مردم بیایند.
ایشــان تصمیم گیرى در خصوص تعطیلى را مســئله اى 
تخصصى و نیازمند بررسى در ســتاد ملى کرونا خواندند و 
افزودند: مسئولین به هر نتیجه اى رسیدند بدون مالحظه و 

قاطع به آن عمل کنند.
رهبر انقالب در بخش دیگرى از سخنانشــان خطاب به 
مردم، بخشى از مشکل را ناشى از رعایت نکردن شیوه نامه ها 
دانستند و افزودند: مردم عزیز با همان حساسیت ماه هاى 
اول، شــیوه نامه ها را به طور کامل رعایــت کنند تا جان و 

سالمتى خودشان و دیگران به خطر نیافتد.
ایشــان، دو ســه ماه تحمل محدودیت ها و رعایت کامل 
شیوه نامه ها را موجب فروکش کردن بیمارى و تنفس کادر 
درمان دانستند و افزودند: ان شاءا... با همت دست اندرکاران، 
تا چند ماه دیگر واکسن به بهترین وجه در اختیار مردم قرار 
مى گیرد و پس از آن، حتى با وجود بیمارى، بحران و خطر 
مرگ ومیر و مصیبت زده شــدن خانواده ها کاهش خواهد 

یافت.
حضرت آیت ا... خامنه اى در توصیه اى دیگر، مجالس عزاى 
حضرت سیدالشهداء علیه السالم را مایه برکت و جلب رحمت 
الهى دانستند و افزودند: ملت و کشور به این مجالس با برکت 
احتیاج دارد اما در برگزارى آنها باید شیوه نامه ها با کمال دقت 

و شدت مراعات شود.
ایشان برگزارکنندگان جلسات و آحاد شرکت کنندگان را به 
رعایت ضوابط و فاصله هــا توصیه و تأکید کردند: نگذارید 
مجالس حسینى موجب شیوع بیمارى و مایه طعنه مخالفان 

و دشمنان شود.
رهبر انقالب همچنین با تقدیر از نهضت مواسات و احسان 
عمومى و کمک هاى خّیران به مستحقان و افراد و مشاغل 
آسیب دیده، خاطرنشان کردند: این نهضت باید اوج بگیرد 
و مرکز این کار یعنى مرکز شناســایى نیازمندان آبرومند و 

کمک و همیارى مردم به آنها نیز مساجد باشد.
ایشان در پایان با یادآورى مسئله مهم دعا، توسل و تضرع 
به درگاه پروردگار براى رفع بال، گفتند: همه این توصیه ها 
اسبابى هستند که موفقیت آنها در گرو عنایت خداوند قادر 
و حکیم است و مجالس عزادارى نیز مکان و زمینه خوبى 

براى این توسالت و استغفارهاست.
حضرت آیت ا... خامنه اى ابراز امیدوارى کردند خداوند ملت 
ایران، مؤمنین و همه انسان ها در سراسر جهان را از شّر این 

بیمارى خبیث و ُپر مشکل نجات بخشد.

رهبر معظم انقالب اسالمى درباره وضعیت و طغیان کرونا  تأکید کردند

واکسن به هر شکل ممکن تأمین شود

109 تن ِسُرم، امروز وارد کشور مى شود

جابه جایى فوت شدگان کرونا در مشهد با تاکسى 

افت شدید مصرف اقالم خوراکى در بین ایرانى ها 

هکرها 600 میلیون دالر رمزارز دزدیدند

برخى واحد هاى دامدارى بــراى تأمین خوراك دام به 
روش هاى متقلبانه و خارج از عرف روى آورده اند.

فعاالن صنعت دام مى گویند واحدهاى زیرزمینى تولید 
خوراك دام اقالمى مانند خاك اره و پودر شانه تخم مرغ 
و نان خشک را به خوراك دام اضافه مى کنند تا حجیم 
شود و برخى دامداران با هدف ارزان تر تمام شدن هزینه 

تهیه خوراك دام از این واحدها خرید مى کنند.
دیاکو افخم، یکى از فعاالن صنعــت دامپرورى هم در 
صفحه توییترى خود نوشــته است:«ما در ایران کمبود 
کاغذ و کارتن داریم. بازیافت هم جوابگو نیســت چون 

نصف شانه تخم مرغ مصرف گوسفندان مى شود!»
در همین زمینه مدیرعامل سراسرى اتحادیه دامداران با 
تأیید افزایش تقلب در بازار خوراك دام توضیح داد: برخى 
افراد متقلب یا کســانى که در کارخانه هاى کنســانتره 
فعالیت دارند خاك اره، مقواى پودر شــده، شن یا ماسه 
را بــا نهاده هاى دامى مخلوط مى کننــد و به دامداران 

مى فروشند.
مجتبى عالى گفت: تقلب در بازار نهاده زیاد شده است اما 
دامدار واقعى مقوا یا شانه تخم مرغ را به عنوان خوراك 
به دام خود نمى دهد. در نهایت اگــر نهاده اى براى دام 
خود پیدا نکند آن را به کشــتارگاه مى برد و البته چنین 

تقلب هایى در تمام بازارها دیده مى شود.
همچنین رئیس انجمن صنایع خوراك دام هم با اشاره 
به نابسامانى بازار خوراك دام توضیح داد: عرضه خوراك 
دام به دلیل عدم تخصیص ارز و افزایش قیمت حمل و 
نقل کاهش پیدا کرده است و این روزها واردات قاچاق 
خوراك دام بیشتر از عرضه رسمى آن به بازار شده است.
مجید موافق قدیرى گفت: در حال حاضر حجم زیادى 
خوراك دام در گمرکات کشور به دلیل رطوبت هوا فاسد 
و دچار سم آفالتوکسین شده است و همین فساد خوراك 
دام در گمرك باعث کمبود و افزایش شدید قیمت ها در 

بازار شده است.

شانه تخم مرغ و نان خشک در جیره غذایى دام ها
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افتتاح کارگاه سورت 
چوب نبات

به گزارش روابط عمومـى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان؛ گارگاه سورت چوب نبات به دستان سیدنطنزى 
مدیـر نمایندگى اصفهـان و با حضور مدیـر عامل بنیاد 
تعاون زندانیان کشـور و مدیـر کل زندان هاى اسـتان 
اصفهان افتتاح گردید.  شـایان ذکر اسـت کارگاه بسته 
بندى صنایع دستى به مساحت 300 متر مربع ظرفیت 

آموزش و اشتغال 100 نفر مددجو را فراهم آورده است.

خمینى شهرى ها به صف شدند
رئیـس مرکـز اهـداى خـون خمینـى شـهر گفـت: 
شـهروندان تا سـه شـنبه هفته آینده مى تواننـد براى 
اهداى خون از سـاعت 8 صبح تا 13 و بعداز ظهر ها از 
ساعت 14 تا 16 به مرکز اهداى خون این شهرستان در 
بلوار امام خمینى (ره) مراجعه کنند. محمدرضارضایى 
تاکید کرد: اهدا کنندگان شـیوه نامه هاى بهداشتى را 
رعایت کننـد و کارت ملى همراه خود داشـته باشـند. 
وى گفت: بر خالف سـال هاى گذشـته در تاسـوعا و 
عاشـوراى حسـینى در شهرسـتان خمینى شهر خون 
گیرى نمى شـود و اهدا کنندگان بایـد از طریق درگاه 
 www.ibto.ir اینترنتـى اهداخـون بـه نشـانى

ثبت نام کنند.

حذف آبرسانى سیار 
عملیـات اجراى خـط انتقـال آب از چشـمه تـا مخزن 
درروسـتاى آقاگل  منطقه  بویین و میاندشـت  به پایان 
رسید و آبرسانى سیار به این روستا حذف شد . به گزارش 
روابط عمومى آبفاى بویین و میاندشت، این عملیات به 
دلیل شکسـتگى هاى مکرر لوله خط انتقال آب در این 
روستا به علت قدمت و فرسـودگى شبکه آب که باعث 
افزایش هدر رفت آب  شـبکه نیز مى شد، در دستور کار 

قرار گرفت.

نصب شیر فشارشکن 
با هدف کاهش حوادث، هدر رفت آب و مدیریت فشـار 
شـبکه عملیات نصب شـیر فشارشـکن با قطر 300 در 
حوضچـه خیابان مقـداد انجام شـد. به گـزارش روابط 
عمومى آبفا منطقه 6 اصفهان، این عملیات با همکارى 
تیم بحران سـتاد، واحد حوادث آبفا منطقـه و با نظارت 
اداره توسـعه وبهره بـردارى آب آبفا منطقـه 6 صورت 
گرفت. الزم به توضیح است این عملیات هزینه اى بالغ 
بر 2 میلیارد ریال داشـت که از اعتبـارات جارى منطقه 

پرداخت شد.

ممنوعیت تردد 
بین شهرهاى قرمز و نارنجى 

هیچ ارگان ، نهاد یا سازمانى اجازه صدور مجوز تردد بین 
شهر هاى قرمز و نارنجى را ندارد. رئیس پلیس راهنمایى 
و رانندگى استان با اشاره به مصوبه ستاد مقابله باکرونا 
مبنى بر ممنوعیت تردد بین شـهر هاى قرمز و نارنجى 
تاکید کرد: در موارد ضرورى افراد از وسایل نقلیه عمومى 
استفاده کنند. سرهنگ محمدرضا محمدى افزود: پلیس 
راهنمایى و رانندگـى مجوز هاى تردد صادره از سـوى 
فرماندارى ها و سـایر ادارات و نهاد ها براى رسیدگى یا 
حذف جرایم صادره محدودیت هاى کرونایى نمى پذیرد.

ابتالى دانش آموزان به کرونا 
نداشتیم

حسین عباسـیان، رئیس اداره سالمت و تندرستى اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به کمبود 
800 نفر نیروى مراقب سالمت در استان اصفهان گفت: 
در امتحاناتى که برگزار کردیم چه در سال گذشته و چه 
امسال، بسـیارى از خانواده ها دغدغه داشـتند و نگران 
بودند اما وقتى امتحانات را شـروع کردیـم و به صورت 
حضورى از خانواده ها پرسـیدیم واقعا خیالشـان راحت 
بود چون تمام پروتکل ها را رعایـت کردیم و همچنین 
خانواده ها نیز کمک کردند تا دستورالعمل هاى بهداشتى 
رعایت شـوند و خوشـبختانه هیـچ مـوردى از ابتالى 

دانش آموزان به کرونا در استان نداشتیم.

خبر

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
با اشــاره به آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در استان 
اصفهان اظهار داشــت: تاکنون 800 هزار نفر و معادل 22 
درصد از جمعیت اســتان اصفهان یک ُدز و 200 هزار نفر 
و معادل 6 درصــد از مردم دو ُدز واکســن کرونا را دریافت 

کرده اند.
رضا فدایى با بیان اینکه در حال حاضر واکسیناسیون متولدان 
سال 48 به قبل در استان اصفهان در حال انجام است، ابراز 
داشت: همچنین واکسیناسیون فعاالن مشاغل پرخطر مانند 
قضات دادگســترى، رانندگان حمل و نقل عمومى و ... در 

دستور کار قرار گرفته است.

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
با بیان اینکه میزان واکسیناسیون روزانه در شهرستان هاى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى به 35 هزار ُدز رسیده 
است، اضافه کرد: این امر در 27 مرکز تجمیعى و 90 مرکز 

معمولى انجام مى شود.
وى مراجعــات خــارج از نوبــت را چالش جــدى مراکز 
واکسیناسیون اعالم کرد و افزود: از شهروندان درخواست 
داریم خارج از نوبت براى دریافت واکسن به مراکز مراجعه 
نکنند. فدایى با بیان اینکه هر هفته بین دو تا ســه محموله 
واکسن به دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تحویل مى شود، 

اضافه کرد: عمده این واکسن ها سینوفارم است.

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى گفت:خارج 
شدن کارخانه تولید سرم در تبریز از مدار منجر به کمبود 
این محصول در بازار شد و مشکل همچنان ادامه دارد.

ابوالفضل اصالنى اظهار داشــت: امروز در اصفهان از 
وضعیت قرمز کرونا عبور کردیم و به ســمت وضعیت 
ســیاه مى رویم، روز ســه شــنبه براى اولین بار آمار 
بسترى کرونا از ســه هزار نفر عبور کرد و براى اولین 
بار در 18 ماه اپیدمى کرونا از بســترى روزانه هزار نفر

 عبور کردیم.
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
با اشــاره به کمبود 76 قلــم دارویى در ســال 96 در 

اصفهان تصریح کــرد: در حال حاضــر 15 قلم دارو 
وارداتى در اصفهان کمیاب اســت و به جز ســرم تنها 
برخى داروهاى وارداتى از جمله داروهاى ضد سرطان

 کمیاب هستند.
وى در خصوص دالیل کمبود سرم در اصفهان گفت: 
شرکت شهید غازى تبریز که جزو بزرگترین شرکت هاى 
سرم سازى از اردیبهشت ماه براى نوسازى از مدار خارج 
شد و باعث شد سرم در کشور با کمبود روبه رو شود و اگر 
همین فردا این شرکت به عرصه برگردد حداقل دو هفته 
طول مى کشد تا سرم به بازار تزریق شود اما امیدواریم 

طى این یکى دو هفته بازار سرم بهتر شود.

مشکل کمبود سرم 
دراصفهان پابرجاست

800 هزار اصفهانى 
دوز اول را دریافت کردند

رئیس پلیس راهنمایى ورانندگى استان جمع آورى 
موتورسیکلت هاى پارك شده از پیاده راه خیابان نظر 
میانى شهر اصفهان را مطالبه جدى شهروندان از این 

پلیس عنوان کرد. 
ســرهنگ  محمدرضا محمدى بیان داشت: هدف 
ازایجادپیاده راه نظرمیانى ایجادیک فضاى آرام،ایمن 
وبانشاط براى شهروندان بافرهنگ خصوصًاعابران 
پیاده اســت و بنابر این از کســبه خیابان نظر میانى 
مى خواهیم به رونق اقتصادى خود و آرامش حضور و 

تردد عابران پیاده کمک کنند.
وى بــا بیان اینکه ســد معبر موتورســیکلت ها در 
پیــاده روها تهدیدى جــدى براى امنیــت عابران 
مشتریان،ساکنان وخانوادها ى آنان محسوب مى شود 
گفت: طرح جمع آورى و انتقال موتورسیکلت هاى 

پارك شــده در پیاده روى خیابان نظــر میانى برابر 
درخواست هاى مکرر شــهروندان از پلیس صورت 

گرفته است.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان تصریح کرد:  موتورسواران بایستى  
آگاه باشــند که  برابر با ماده 20 قانون رسیدگى  به 
تخلفات، پارك و توقف موتورســیکلت در پیاده رو 
منجر به توقیــف یک هفته اى و درصــورت تکرار 

یکماهه موتورسیکلت ها خواهدشد.
سرهنگ محمدى خاطر نشــان کرد: از شهروندان 
وکسبه با فرهنگ خیابان نظرمیانى مى خواهیم به 
منظورکمک به حل معضل ایجادشده موتورسیکلت 
خــود را درپارکینگ هــاى متعلق بــه مجتمع ها و 

پارکینگ هاى عمومى پارك  نمایند.

درخواست پلیس راهور از کسبه خیابان نظر 

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار رئیس دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان، معاونان این دانشگاه و رؤساى 
برخى از بیمارستان هاى مرجع اصفهان با اشاره به شرایط 
حاد کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: امروز بیش از 
هر چیز نیازمند همکارى مردم و مسئوالن هستیم چراکه 
اگر بخواهیم از پیک جدید کرونا عبور کنیم الزم اســت 
مسئوالن به هشدارهاى وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 
پزشــکى در اســتان ها توجه کرده و مردم نیز با رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشــتى از ایجاد فشار مضاعف بر 

کارکنان درمانى جلوگیرى کنند.
وى افزود: بنــده همواره مردم را نســبت بــه رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى توصیه کرده ام؛ هم اکنون نیز 
تالش مى کنیم با همراهى خیران، نیازهاى بیمارستان ها 

براى مبارزه با بیمارى کرونا را تأمین کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز در این دیدار با 
ارائه گزارشى از شرایط کنونى استان اصفهان در مبارزه 
با بیمارى کرونا اظهار داشــت: در حــال حاضر ورودى 
بیماران کرونایى ما به بیمارســتان ها از مرز 500 نفر در 
روز گذشته است و اگر این میزان افزایش یابد امکانات 
و نیروى انســانى الزم براى خدمت رسانى به بیماران را 

در اختیار نداریم.
طاهــره چنگیز گفت: مــا در تالش هســتیم با کمک 
نیروهاى مسلح و خیران ظرفیت بسترى را افزایش دهیم 
اما اگر تعداد بیماران ورودى به بیمارستان ها افزایش یابد 
حتى با تأمیــن امکانات الزم، با کمبود نیروى انســانى 

متخصص براى مراقبت از بیماران مواجه هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: سه هزار 
کپسول اکســیژن در بیمارســتان هاى استان اصفهان 

کم است و بهتر اســت روحانیون براى تأمین تجهیزات 
همکارى کنند.

وى با انتقاد از توجه نکردن مســئوالن به هشدارهاى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: ما در ستاد استانى 
مبارزه با بیمارى کرونا پیشنهاد دادیم که اصفهان تعطیل 
شود اما این مهم انجام نشد، ظاهراً مسئوالن توجهى به 

هشدارها ندارند.
وى با انتقاد از دعوت برخى از روحانیون مبنى بر برگزارى 
مراســم هاى مذهبى پرجمعیت گفــت: کمبود تخت و 
فضاى بسترى، پرداخت نشدن مطالبات معوق پزشکان 
و پرستاران، کمبود سه هزار کپســول اکسیژن، بدهى 
بیمارستان ها، خستگى کادر درمان، افزایش مراجعات و 
پایین آمدن سن فوتى ها از کودك 2 ماهه به باال از جمله 

مواردى است که باید به آن توجه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى در دیدار با امام جمعه اصفهان خبر داد؛

کمبود3000 کپسول اکسیژن در 
بیمارستان هاى اصفهان

معاون فرهنگى اداره کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
گفت: تجمع هیات ها در این دهه ممنوع است و عزادارى ها 

بصورت دسته روى محلى به آنها ابالغ شده است.
حجت االسالم والمسلمین حسین کیانى افزود: توصیه هاى 
الزم براى برگزارى مراسم این دهه با توجه به شیوع کرونا 
شده و مسووالن هیات هاى مذهبى استان در این زمینه 

توجیه شده اند.
وى ادامه داد: برخى از مردم دغدغه هایى در مورد احتمال 
تجمع هیات ها در این ایام و شیوع کرونا دارند اما اعتقاد ما 
بر این است که هیات هاى مذهبى و مردم مومن و عزادار 
نهایت دقت خود را در رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى از 

جمله رعایت فاصله فیزیکى و اســتفاده از ماسک انجام 
خواهند داد.

وى بیان کرد: با توجه به شــرایط کرونایى، برنامه ریزى 
براى اعزام مبلغ به مناطقى که شــرایط اعزام و برگزارى 

مراسم را داشته باشند،  انجام شده است.
به گفتــه وى، نزدیک به 500 مبلغ بــه مناطق مختلف 
روستاها، محالت شهرها و مرکز شهرستانها و هیات ها و 

حسینیه ها اعزام خواهند شد.  
وى تاکید کرد: برگزارى مراســم محرم و صفر امسال بر 
اساس دستورالعمل ها و شــیوه نامه هاى در فضاى باز و 
در یک سوم فضا و در فضاى بسته باالتر سقف 6 متر و با 

ظرفیت یک چهارم ابالغ شده است.
حجت االســالم کیانى با بیان اینکه سیاه پوشى بعنوان 
اولویت برگزارى مراســم محرم امسال اســت افزود: با 
توجه به وجود شــرایط خاص کرونایــى و احتمال ایجاد 
قرنطینه، تاکید ویژه اى بر ایجاد فضایى براى تعظیم شعائر 
حسینى (ع)  شده که سیاه پوشى به نوعى نماد مهمى در 

این زمینه محسوب مى شود.
وى ادامه داد: پنج هزار هیات مذهبى در استان اصفهان 
وجود دارد و این برنامه هــا در کارگروه ها و هیات ها اجرا 
خواهد شد و برنامه هاى فراوان فرهنگى در این دهه اجرا 

خواهد شد.

تجمع هیئت هاى عزادارى در اصفهان ممنوع است 

مدیرامور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکه قیمت کنونــى هویج در بازار، 
اندکى باالتر از عرف معمول اســت، گفت: بخشى از 
هویج مورد نیاز اصفهان نیز از سایر استان ها وارد مى 
شود، اما با توجه به خشکســالى در کشور و همچنین 
مصرف باالى هویج به دلیل شــیوع کرونا، عرضه و 
تقاضا ایــن محصول برهم خورده و شــاهد افزایش 

قیمت آن هستیم.
پیمــان فیروزنیا اظهار کــرد: باید توجه داشــت که 
اصفهان، استان بزرگى در زمینه کشت هویج نیست 

و ساالنه حدود 170 هکتار کشت هویج دارد.
وى با بیان اینکه خشکسالى بر کشت این محصول اثر 
گذاشته و عمده مناطق کشــت آن از جمله فالورجان 
درگیر بى آبى است، افزود: ســال گذشته حدود 175 
هکتار کشت هویج در استان انجام شد، اما امسال برآورد 

مى شود میزان کشت آن به 150 هکتار کاهش یابد.
مدیرامور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان تاکید کرد: به دلیل خشکســالى و افزایش 

هزینه هاى تولید برآورد مى شود امسال کشت هویج 
در استان اصفهان نسبت به ســال گذشته 15 درصد 

کاهش یابد.
وى همچنین یادآور شد: عملکرد استان، حدود 45 تن 
در هکتار است و باید توجه داشت تولید باالیى در کشت 

هویج نداریم.
فیروزنیا با بیان اینکه برداشت هویج در استان تدریجى 
است، گفت: در حال حاضر برداشت هویج در مناطق 
معتدل همچون فالورجان در حال انجام اســت و به 
تدریج در مناطق سردسیر از حدود 20 روز دیگر انجام 

مى شود.
مدیرامور زراعت ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با اشاره به اینکه همواره در این شرایط دالالن 
وارد بازار مى شوند، گفت: بسیارى از کشاورزان به دلیل 
مشکالت مالى ممکن است پیش از برداشت محصول، 
تولید خود را با هزینه اى در اختیار دالالن قرار دهند و 
یا اینکه همواره دالالن از محصوالتى که مازاد تولید 

دارند، سواستفاده مى کنند.

قیمت هویج باالتر از عرف معمول است

سقوط جرثقیل بر روى ســه خودروى پارك شده در 
خیابان حادثه ساز شد.

فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوى آتش نشانى اصفهان 
با اشاره به حادثه سقوط جرثقیل بر روى سه خودروى 
پارك شده در در محدوده بلوار شفق، اظهار کرد: این 
حادثه در ساعت 13 و 15 دقیقه روز سه شنبه به سازمان 

آتش نشانى اصفهان اطالع داده شد که بالفاصله اکیپ 
امداد و نجات از ایستگاه شــماره 11 در کمترین زمان 
ممکن در محل حادثه حاضر شــدند و محل را ایمن 

سازى کردند.
سخنگوى آتش نشانى اصفهان با بیان این بدون شک 
اگر این خودروها داراى سرنشــین بودند چند خانواده 
عزادار شده بود ولى خوشبختانه فقط تلفات مالى داشت، 
اضافه کرد: کاربران ماشین آالت ساختمانى و صنعتى 
باید هنگام کار تمام موارد ایمنى را مد نظر قرار داده و از 
افراد متخصص و با تجربه در این زمینه کمک بخواهند.

وى با اشاره به حادثه تصادف خودرو در اتوبان، اضافه 
کرد: این حادثه در ساعت 19 و 10 دقیقه به آتش نشانى 
اطالع داده شد و بالفاصله عوامل ایستگاه 11 به محل 

حادثه در اتوبان ذوب آهن اعزام شدند.
کاوه آهنگران افزود: در این حادثه یک دستگاه پراید 
دچار تصادف شــده بود که آتش نشانان محل را ایمن 
سازى کردند و مصدوم حادثه را تحویل عوامل اورژانس 

دادند.

سقوط جرثقیل بر روى 3 خودرو

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه با 
اشاره به بازســازى 700 دستگاه اتوبوس شهر گفت: هزینه 
بازسازى یک دستگاه اتوبوس حدود یک دهم هزینه خرید 
یک دستگاه اتوبوس جدید است که از نظر هزینه، بازسازى 

اتوبوس ها قطعاً بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود.
عباس روحانى با اشاره به پروژه بازسازى شرکت اتوبوسرانى 
اصفهان اظهار کرد: بازسازى اتوبوس هاى شهر اصفهان در 
دستور کار قرار دارد در این راستا اصفهان اولین کالن شهرى 
است که توانسته بودجه دولتى از سازمان برنامه بودجه براى 

بازسازى 700 دستگاه اتوبوس را دریافت کند.
وى افزود: بازســازى این 700 دستگاه از سال گذشته کلید 
خورد و حدود 190 دستگاه توسط شرکت پیشرو دیزل آسیا 
انجام شده و مابقى پروژه بازســازى در تعمیرگاه شهردارى 

اصفهان ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه تصریح 
کرد: هر اتوبوسى که به عمر حدود پنج سال مى رسد، بازسازى 
جزئى مى شود، البته شرکت اتوبوسرانى اصفهان عالوه بر 

بازســازى دوره اى که انجام مى دهد یک بازسازى مکمل 
تحت عنوان پروژه بازســازى را در دست انجام دارد؛ بر این 
اساس اتوبوس ها براى ورود به دوره بازسازى از چرخه حمل و 
نقل خارج شده و با اتوبوس هاى دیگر جایگزین مى شود. پس 
از آن اقدامات اولیه نظیر برآورد هزینه ها، تعویض قطعات و...  
انجام مى شود؛ در همین راستا، بعد از بازسازى 120 اتوبوسى 
که در گذشته بازسازى شد، اقدامات اولیه روى 90 دستگاه 

اتوبوس دیگر انجام شده است.
روحانى خاطرنشان کرد: در این پروسه بازسازى، صفر تا 100 
اتوبوس پیاده شده و مجدد جایگذارى مى شود. تمامى قطعات 
فرسوده موتور، اتاق، شیشه ها و ... با قطعات جدید جایگزین 
شده و بدنه زنگ زدایى مى شود. همچنین ورق هاى پوسیده 
تعویض و مجدداً رنگ آمیزى انجام و صندلى ها با روکش هاى 

مخمل براى افزایش آسایش شهروندان تعبیه مى شود.

بازسازى اتوبوس ها مقرون به صرفه تر است

مدیر کل ارتباطات و فناورى اطالعات استان اصفهان 
از جریمه امتیاز منفى تا تعلیق همه خدمات دفاترى خبر 
داد که الزامات سالمت محیط کار دفاتر پیشخوان را 

رعایت نکنند.  
جعفر مطلب زاده، گفت: ابالغ مجدد راهنماى الزامات 
سالمت محیط کار در دفاتر پیشــخوان دولت براى 
مبــارزه با کرونا ویــروس به منظــور رعایت فاصله 
گذارى اجتماعى، در دســتور کار قرار گرفت و بنا شد 
اطالع رســانى کامل و گســترده به همه دفاتر براى 

رعایت پروتکل ها انجام شود.
مدیر کل ارتباطات و فناورى اطالعات استان اصفهان 
افزود: تمامى شیوه نامه هاى بهداشتى توسط مسؤالن و 
کارکنان دفاتر در چینش لوازم دفتر و خدمت گیرندگان 

باید رعایت شود.
مطلب زاده گفت: دفاتر ملزم هستند همکارى کامل با 
بازرسان حوزه کرونا داشته باشند و نظافت و ضدعفونى 
به صورت روزانــه و در روزهاى پر ترافیک به صورت 

ساعتى انجام شود تا انتقال ویروس به حداقل برسد.

تعلیق در انتظار دفاتر پیشخوان
 ناقض پروتکل هاى بهداشتى
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امین زندگانى درباره نقش حضرت مسلم(ع) در "مختارنامه" و اعتقاد 
قلبى اش براى ساخت و کار در مجموعه هاى تاریخى آیینى صحبت 
کرد. زندگانى درباره انتخابش به عنوان بازیگر نقش حضرت مسلم(ع) 
گفت: قرار بود من نقش یکى از فرماندهان سپاه مختار را بازى کنم و 
در دقیقه 90، آقاى میرباقرى به من گفتند که نقش حضرت مسلم(ع) را 

که نکنــد از پَِس این بازى کنم. من از این پیشنهاد واقعًا ترسیدم 

نقش برنیایم. اما افتخارى شد که این نقش را بازى کنم و واقعاً خودم را 
مدیون نقش مسلم مى دانم.

وى در پاسخ به این سؤال که آیا اگر سازمان صداوسیما روى کارهاى 
الف ویژه اى مثل "مختارنامه" بیشــتر از کارهاى متوســط و نیمه 
متوسط سرمایه گذارى کند، تماشــاگر ندارد، تصریح کرد: حتمًا این 
کارها بیشتر تماشــاگر دارند و تأثیرگذارترند. از طرفى هم مهم این 
است تکنسین ساخت در این سطح باشــد که بتواند در حقیقت کار را 
خوب از آب درآورد. ما پیشکسوتان و بزرگانى داریم که کارهاى 
ماندگار ساخته اند. در 8 سال گذشته صداوسیما به لحاظ 
بودجه اى در مضیقــه بود و آدم ها هم کمتر ریســک 
مى کنند که وارد کارهاى بزرگ شوند. به همین خاطر 
بیشتر، کارهاى آپارتمانى ســاخته مى شود. ما نیاز 
به برنامه ریزى و اتاق فکرهایى داریم که شهامت 
را به سریال ســازان بازگردانند و کارهاى بزرگ و 
ماندگارى مثِل گذشته بسازند. همچنین بودجه ها 
هم در این راســتا هدفمندتر شــوند که کارهاى 

آمارُپرکن کمتر ساخته شوند.
زندگانى درباره نقش حضرت مسلم و اینکه اگر 
زمان به عقب برگردد آیا در "مختارنامه" دوباره 
همین نقش را بازى مى کند، گفت: در واقع این 
نقش بنده را انتخاب کــرد و اگر تاریخ به عقب 
برگردد حتماً دوبــاره این نقش را بازى خواهم 
کرد. نقش هــاى خاص آن قــدر تأثیرگذارند 
که در ذهــن مردم مى ماننــد؛ چون پیش تر 
زمینه سازى و تصویرسازى شده اند. من فقط 
تالش مى کردم این تصویرى که در ذهِن 

مخاطب نقش بسته، خراب نشود.
وى درباره صحنه هاى غربت حضرت 
مسلم(ع) که در سریال "مختارنامه" 

به نمایش درآمد، تأکید کرد: واقعًا آن صحنه اى که حضرت مسلم(ع) 
کاسه آب را دست مى گیرد تا آب بنوشد و خون دهانش مانع مى شود 
صحنه بسیار سخت و حزن انگیزى بود. نگران بودم که باورپذیر نشود.
بازیگر سینما و تلویزیون به توصیه داود میرباقرى براى ایفاى نقش در 
یک صحنه خاص از سریال مختارنامه، اشاره کرد و گفت: آن صحنه ها 
بسیار سخت بود و این جمله را یادم هست که آقاى میرباقرى به من 
گفتند ظهر عاشورا را ببینید! بسیار این جمله برایم سنگین بود. گفتم 
اجازه بدهید 20 دقیقه با خودم کنــار بیایم و بعد تمرکز کردم. مرحوم 
عظیم جوانروح هم براى گرفتن آن صحنه فیلمبردارى شــاهکارى 
داشتند که همه دست به دســت هم داد که به آبروى این اسم لطمه 

نخورد.

زندگانى همچنین درباره نقشى که همیشه دوست داشته ایفایش کند 
صحبت کرد و گفت: ویژگى هاى حضرت ابوالفضل(ع) همیشه برایم 
جذاب بوده و فکر مى کنم شــاید یکى از آن نقش هایى است که اگر 
مى شد چهره ایشان دیده شود یکى از تمایالت قلبى ام ایفاى این نقش 

بوده که سعادت نصیبم شود.
بازیگر نقش حضرت سلیمان(ع) به یکى از سخت ترین سکانس هاى 
حضرت مسلم(ع) در سریال "مختارنامه" اشاره کرد و افزود: زیباترین 
و یا به قولى سخت ترین سکانِس نقش حضرت مسلم(ع) در سریال 
"مختارنامــه" این بود که غربــت را در اوج خودش نشــان داد. آن 
لحظه اى که در کوچه متوجه مى شود کسى پشتش نیست و تنهاى تنها 

شده است. این صحنه برایم بسیار سخت و حزن انگیز بود.

خاطرات امین زندگانى از بازى در سریال «مختارنامه»

خودم را مدیون نقش «مسلم» مى دانم
0در دقیقه 90، آقاى میرباقرى به من گفتند که نقش حضرت مسلم(ع) را 

این بازى کنم. من از این پیشنهاد واقعًا ترسیدم  که نکنــد از پَِس
متوسط سرمایه گذارى کند، تم
و کارها بیشتر تماشــاگر دارند
است تکنسین ساخت در این س
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ماندگار ساخته اند.
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همسر على سلیمانى خبر مى دهد که حال او نسبت 
به قبل بهتر شــده ولى همچنان از همه مى خواهد 
براى سالمتى این بازیگر که این روزها با کرونا مبارزه 

مى کند، دعا کنند.
سهیال جوادى، همسر على سلیمانى که خود نیز درگیر 
ویروس کروناست، درباره تازه ترین وضعیت این بازیگر 
مى گوید: خوشبختانه حالش بهتر شد و اکسیژن خونش 
باال آمد ولى از همه دوستان مى خواهم همچنان دعا 

کنند تا شرایط على ثابت بماند .
او ادامــه مى دهد: فعال همچنان به کمک دســتگاه 
تنفس مى کند و براى اینکه روند درمان آسان تر شود و 
او آرامش بیشترى داشته باشد، بیهوشى خودخواسته اى 
گرفته است. خوشبختانه داروها تاثیر مثبتى بر او داشت. 
بویژه یک داروى جدید که تزریق آن را آغاز کرده ایم، 
سبب شد حال او بهتر شود. دارویى بود که به سختى 
پیدا شد ولى خوشبختانه موثر عمل کرد. به هر حال 
همه چیز به این دو ســه روزه بستگى دارد و امیدوارم 
همچنان روند بهبود ادامه پیدا کند و شــرایطش به 

ثبات برسد.
او در پاسخ به این پرسش که همسرش در جریان بازى 
در پروژه اى درگیر کرونا شده است، توضیح مى دهد: 
على در این مدت مدام سر کار بود ولى سرعت انتقال 
این ویروس آنچنان باالســت که نمى توان گفت هر 
کســى کجا و در چه موقعیتى درگیر آن شده است. 
بعد از على من و دخترمان، صبا هم درگیر شدیم که 

خوشبختانه ریه صبا درگیر نشده است.
سهیال جوادى با ارایه توضیحاتى درباره روند ابتالى 
على سلیمانى به کرونا اضافه مى کند: از اوایل مرداد 
ماه نشــانه هاى بیمارى در او دیده شد. بعد از تست و 
اسکن اول گفتند ریه اش درگیر نشده و از ما خواسته 
شد با چند روز فاصله بار دیگر اسکن ریه را انجام دهیم. 
در این مدت، چند دوز دارو استفاده کرد ولى بعد از چند 
روز تنفسش دچار مشکل شد و در اسکن بعدى معلوم 
شد ریه هم درگیر شده است و پزشک توصیه کرد در 

بیمارستان بسترى شود.

مونا فرجاد آخرین روزهاى ابتال به کرونا را سپرى مى کند. 
این بازیگر جوان که تمایل داشته زودتر واکسن کرونا بزند، 

بعد از تزریق دو دوز واکسن ایرانى دچار کرونا مى شود.
او در گفتگو با ایسنا درباره ابتالى خود به کرونا مى گوید: 
دو دوز واکسن ایرانى زدم. 16 روز بعد از تزریق دوم درگیر 
شدم. همه مى دانیم واکسن، ایمنى کاملى ایجاد نمى کند 
و همچنان احتمال ابتال به ویروس وجود دارد. فقط رنج 
بیمارى را کاهش مى دهد و جلوى مرگ را مى گیرد ولى از 
ابتال پیشگیرى نمى کند مگر اینکه دست کم هفتاد درصد 

جامعه واکسینه شده باشند.
او درباره تزریق واکسن ایرانى توضیح مى دهد: ترجیحم 
این نبود که واکســن ایرانى بزنم. طبیعتا دوست داشتم 
واکسن هایى را بزنم که به تایید سازمان بهداشت جهانى 
رسیده باشد ولى در اختیار نبود و تنها راهى که مى توانستم 
واکسن بزنم، شرکت در فاز تحقیقاتى و مطالعاتى همین 

واکسن ایرانى بود و همین راه را انتخاب کردم.
او که بــراى درمان خود چنــد مراجعه کوتــاه مدت به 
بیمارستان داشته است، ادامه مى دهد: یک بار براى اسکن 
ریه به بیمارستانى تازه تاسیس و محلى رفتم اما شلوغى 
و ازدحام جمعیت در آن غیرقابل باور بود. این بیمارستان 
هنوز ناشناخته است و قبل تر که براى کارهاى دیگرى به 

آن مراجعه کرده بودم، خیلى خلوت بود ولى حاال شلوغى 
آن برایم غیرقابل باور بود. مى خواستم آمپولى تزریق کنم 
ولى گفتند دســت کم 45 دقیقه معطلى داردکه تصمیم 

گرفتم به خانه بیایم و تزریقات را در خانه انجام بدهم.
فرجاد ابراز تاسف مى کند: شــلوغى بیمارستان ها 

مصیبت است و دارو هم به سختى پیدا مى شود. 
یک اسپرى نیاز داشــتم که یکى از دوستان 
پزشکم توانست از داروخانه اى در کرج پیدا 
کند. براى پیدا کردن سرم به چندین و چند 
داروخانه مراجعه کرده بودند. چون خیلى از 
داورهاى کرونا از طریق سرم تزریق مى شود، 
وضعیت دارو و سرم فاجعه است، سخت پیدا 

مى شود، آن هم با قیمت هایى عجیب و غریب  
؛ سرم چیست که پیدا نشود؟! خود من یک سرم 

را 60 هزار تومان پیدا کــردم ولى پیغام هایى در 
صفحه ام دارم که بعضى از مردم بابت یک سرم تا 

150 هزار تومان هم پرداخته اند.
او بــه قیمت دیگر داروهــاى کرونا 

هم اشــاره مى کند و مى گوید: 
خوشــبختانه ریه ام درگیر 

نشــده بود، بنابراین به 

داروى رمدسیور نیاز پیدا نکردم ولى مى دانم که این دارو 
اگر پیدا شود، بین 2 تا 15 میلیون خرید و فروش مى شود 
که واقعا فاجعه است چون پاى جان آدم ها در بین است. 
سئوال من این اســت که اگر کارگرى 
که درآمد باالیى ندارد، در این 
وضعیت عزیــزش بیمار 
شــود، چه باید بکند؟! 
باید شــاهد بال بال 
زدن و مرگ او باشد؟! 
این شــرایط، فاجعه 
انســانى به معناى 
واقعى است که هر 
روز در حــال وقوع 

است!

روایت مونا فرجاد از یک «فاجعه انسانى» 

5تند دســت کم 45 دقیقه معطلى داردکه تصمیم 
ه خانه بیایم و تزریقات را در خانه انجام بدهم.
براز تاسف مى کند: شــلوغى بیمارستان ها 

ت است و دارو هم به سختى پیدا مى شود. 
پرى نیاز داشــتم که یکى از دوستان 
 توانست از داروخانه اى در کرج پیدا 
ى پیدا کردن سرم به چندین و چند 
ه مراجعه کرده بودند. چون خیلى از 
ىکرونا از طریق سرم تزریق مى شود، 
ت دارو و سرم فاجعه است، سخت پیدا 

آن هم با قیمت هایى عجیب و غریب   ،
چیست که پیدا نشود؟! خود من یک سرم 

تومان پیدا کــردم ولى پیغام هایى در  زار
دارم که بعضى از مردم بابت یک سرم تا  م

زار تومان هم پرداخته اند.
قیمت دیگر داروهــاى کرونا 

ـاره مى کند و مى گوید: 
بختانه ریه ام درگیر 

 بود، بنابراین به 

که واقعا فاجعه است چون پاى جان آدم ها در بین است.
سئوال من این اســت که اگر کارگرى
این که درآمد باالیى ندارد، در
وضعیت عزیــزش بیمار
شــود، چه باید بکند؟!
باید شــاهد بال بال
زدن و مرگ او باشد؟!
این شــرایط، فاجعه
انســانى به معناى
واقعى است که هر
روز در حــال وقوع

است!

امسال ششمین محرمى اســت که به بهانه رسیدن 
روزهاى عزاى حسینى و شهادت امام سوم شیعیان و 
یارانش یادى از فیلم «رستاخیز» مى کنیم؛ فیلمى که 
ساخت آن 10 سال طول کشید تا کارگردانش یکى 
از آرزوهاى خود یعنى فیلمى درباره حماسه عاشورا 

را به تصویر درآورد.
احمدرضــا درویش کــه فیلمش در ســى ودومین 
جشــنواره فجر 9 جایــزه از جمله بهتریــن فیلم و 
کارگردانى را گرفت، به احتمال فراوان آن 10 سال 
را خیلى راحت تر از این هفت ســال قبل پشت سر 
گذاشــته؛ هفت ســالى که «رســتاخیز» از جمع 

توقیفى هاى سینماى ایران تکان نخورده است.
«رستاخیز» با حضور جمع زیادى از هنرمندان مطرح 
داخلى و خارجى در سال 1391 ساخته شد و پس از 
رونمایى در جشنواره فیلم فجرسال 92، تابستان دو 
سال بعد در سینماها اکران شد؛ اما نمایش عمومى 
این فیلم به یک روز هم نرسید و فیلم با دستور وزیر 
وقت فرهنگ و ارشاد اسالمى (على جنتى) بخاطر 
آنچه «نظر مخالف بعضى از مراجع عظام» عنوان 

مى شد، از پرده سینماها پایین کشیده شد.
علت این مخالفت هــا و تصمیم بــه توقف اکران 
فیلم که عمال به توقیف آن منجر شــد، به نمایش 
چهره حضرت ابوالفضل (ع) مربوط مى شــد و بعد 
از پیگیرى هــاى فــراوان تنها راه حل، پوشــاندن 
چهره بازیگر این نقش با هالــه نور بود؛ راه حلى که 
ســازندگان فیلم پس از گذشــت هفت سال به آن 

راضى نشده اند.

حاال که دولت سیزدهم در آینده اى نزدیک به طور 
کامل مستقر مى شــود، این پرسش مطرح است که 
آیا مدیــران جدید مى توانند موانــع اکران عمومى 
«رســتاخیز» را که از تمام فیلترهاى قانونى مجوز 
ساخت و نمایش گرفته بود، برطرف کنند؟ آیا مشکل 
پیش آمده بر سر اکران این فیلم که گفته مى شد حل 
آن فراتر از اراده دولت است، در دولت جدید همچنان 

الینحل باقى مى ماند؟!
رفع توقیف «رستاخیز» از یک جهت اهمیتى بیشتر 
پیدا مى کند که بارها فیلمسازان باسابقه در ساخت 
آثار تاریخى و مذهبى اشاره کرده اند که اتفاق پیش 
آمده براى این فیلم که هزینه مادى و معنوى زیادى 

براى آن خرج شــده هراس زیادى را براى کار در 
چنین مسیرى به وجود مى آورد و همین سبب شده 
که کمتر کسى جرأت ســاخت فیلم هایى از جنس 
«رستاخیز» را داشته باشد. همین چند روز گذشته 
بود که مجید مجیدى براى چندمین بار درخواست 
فراهم کردن شــرایط اکران فیلم «رســتاخیز» را 
از مســئوالن مطرح و اظهار کرد:   ما باید راه را باز 
کنیم که فیلمسازان تشویق شوند و در این عرصه 
کار کنند، اما متوقف شــدن رســتاخیز باعث شده 
فیلمسازان رغبتى نداشــته باشند که در این عرصه 
ورود کنند و تهیه کنندگان هم دیگر چنین ریسکى 

نکنند.

طلسم «رستاخیز» در دولت سیزدهم شکسته مى شود؟
محمدرضا ورزى کارگردان ســینما و تلویزیون از تهیه نسخه 
سینمایى سریال «سربداران» خبر داد. این سریال در اوایل دهه 
60 براى تلویزیون ساخته شد و حاال با مونتاژ جدید در قالب 92 

دقیقه ارائه مى شود.
ورزى بــا اعالم تهیه نســخه اى ســینمایى از ســریال فاخر 
«ســربداران» ســاخته محمدعلى نجفى در این زمینه توضیح 
داد: این کار خودجوش و به درخواست خودم بوده است. سریال 
قدیمى و موفق «سربداران»ـ  ساخته استاد محمدعلى نجفىـ  را 
مونتاژ سینمایى کرده ام. من در سال هاى خیلى دور و اوایل دهه 
شصت که این سریال پخش مى شد، از طریق ویدیو این سریال را 
ضبط و تماشا مى کردم. به خود استاد نجفى هم عرض کردم که 

«سربداران» شما براى نسل ما یک دانشگاه بود.
او ادامه داد: به شبکه یک سیما درخواست دادم که اجازه دهند من 
سریال «سربداران» را با نگاه نســل خودم و با اجازه سازنده اش 
استاد نجفى یک مونتاژ ســینمایى بزنم. این کار را انجام دادم و 
حدود 92 دقیقه شد. کار جذابى از آب درآمد. مدیر محترم شبکه 

یک پس از تماشا ابراز رضایت کردند.
به گفته ورزى بنا بود که مراســم رونمایى از نســخه سینمایى 
«سربداران» با حضور کارگردان و دســت اندرکارانى که در قید 
حیات هستند، برگزار شود اما کرونا شرایط را سخت کرد. او اعالم 
کرد، قرار است که ان شــاءا... در فرصتى، این نسخه رونمایى و 

پخش شود.

تهیه نسخه سینمایى از سریال «سربداران»

مهراب قاسمخانى عکســى از خود و مارال فرجاد در ماشین 
منتشر کرده که باعث حواشى زیادى در فضاى مجازى شده 
است. او در این عکس تولد مارال فرجاد را تبریک گفته است. 

مارال فرجاد 16 مرداد 1361 در تهران متولد شد. 
در این میان میترا ابراهیمى عروس تازه خانواده قاســمخانى 
و همسر پیمان قاسمخانى هم با انتشار عکس دسته جمعى 

خانوادگى که در آن مارال فرجاد نیز حضور داشت، تولد او را 
تبریک گفته بود.

به این ترتیب به نظر مى رسد شایعه ازدواج مهراب قاسمخانى 
و مارال فرجاد به حقیقت پیوسته و مهراب بعد از جدا شدن از 
شقایق دهقان حاال در حال تجربه زندگى مشترك جدیدى 

است.

مارال فرجاد با مهراب قاسمخانى ازدواج کرد؟  

نیما رئیسى بازیگر با پیوستن به «عطرهاى خالى» به 
کارگردانى بهاره رهنما و تهیه کنندگى مجید بابایى، هم 
بازى نیوشا ضیغمى شد. بهاره رهنما پس ازتوقف سریال 
خانگى« دختران صفویه»  ،فیلمنامه «عطرهاى خالى» 
را با مشاوره شادمهر راستین به رشته نگارش درآورد تا 
این اثر به مرحله ساخت برسد. بهاره رهنما بازیگر ایرانى 
؛ کارگردانى و تهیه کنندگى  را نیز تجربه کرده است از 

جمله ساخت مستند «صدام کن مامان».
بهاره رهنمــا درباره اولین فیلم بلنــد خود  گفت: پس 

از توقف پــروژه «دختــران صفویه » بــراى همان 
شــخصیت ها،فیلم نامه « عطرهاى خالى » را نوشتم 
و فیلمبردارى را شــروع کردیم. نیوشــا ضیغمى، نیما 
رییســى، بهاره رهنما، فریبا نادرى، افسانه چهره آزاد، 
بهناز یادگارى، مرضیه اکبر نژاد، غزاله عبد الهى، فرشاد 
خدامى، محســن مالجو، بهمن عابدینى، زهرا محمد 
زاده،پارمیس جاللى، تینا ترابى، رها محمودى فرد، ایلیا 
عسگرى از بازیگرانى هستند که در «عطرهاى خالى» 

مقابل دوربین قرار گرفتند.

حضور نیما رئیسى و نیوشا ضیغمى
 در فیلم بهاره رهنما

حال على سلیمانى بهتر 
است اما همچنان دعا کنیم

«دووین جانســون» در واکنش به سلبریتى هایى که 
ادعا مى کنند شست وشوى بیش از حد بدن لزومى ندارد 

مى گوید روزى سه بار دوش مى گیرد.
«جیک جیلنهــال» و «کریســتن بــل» و پیش از 
آن ها «میال کونیــس» پیش تر ادعا کــرده بودند که 
شست وشوى مداوم بدن «ضرورى» نیست. اما «راك» 
شنبه این هفته در صفحه توییتر خود نوشت که «مخالف 

سلبریتى هایى هستم که خودشان را نمى شویند.»
جانسون توضیح مى دهد: «وقتى از خواب بیدار مى شوم 
و مى خواهم روزم را شروع کنم دوش (سرد) مى گیرم. 
پس از ورزش و پیش از کار دوش (گرم) مى گیرم. وقتى 
از ســر کار به خانه مى آیم دوش (داغ) مى گیرم. بدن و 
صورتم را مى شویم، کیسه مى کشــم و زیر دوش آواز 

(گوش خراش) سرمى دهم.»
جانسون ســپس در واکنش به یکى از کاربران توییتر 
که نوشته بود سه بار دوش گرفتن در روز حتى از دوش 
نگرفتن عجیب تر است نوشت: «هیچ چیز عجیبى ندارد 
دوســت من. روزى دو بار ورزش مى کنم و بیش از 12 
ســاعت کار مى کنم. ســه بار دوش مى گیرم. درکش 

سخت نیست.»
جیلنهــال در مصاحبه با مجله «ونتى فــر» گفته بود: 
«همیشه از اینکه گیاه لیف در طبیعت به عمل مى آید 
گیج شده ام. به نظر مى رسد که این گیاه را در کارخانه 
ساخته اند، اما در حقیقت این گونه نیست. از زمان کودکى 
مرا شگفت زده کرده اســت. گاهى هرچه بیشتر حمام 

کردن را غیرضرورى مى بینم.»
«اشتون کوچر» و «میال کونیس» نیز ماه گذشته فاش 
کردند که تنها وقتى ببینند فرزندانشان کثیف شده اند 
آن ها را به حمام مى برند. هرچند این اظهار نظرات در 
شــبکه هاى اجتماعى با مخالفت هایى همراه شده اما 

کارشناسان در واقع از این مواضع حمایت مى کنند.

ادامه چالش حمام رفتن یا 
نرفتن سلبریتى ها!
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باشگاه گل گهر سیرجان به دنبال جذب سید حسین حسینى است. 
سیرجانى ها پیشنهاد وسوســه انگیزى را جهت جذب دروازه بان استقالل به سیدحسین حسینى 

داده اند.
 قرارداد حسینى با اســتقالل به اتمام رسیده و او براى ماندن 

در این باشگاه نیاز به تمدید قرارداد دارد. در صورتى که 
اســتقاللى ها مذاکره جدى براى تمدید با حسینى 

نداشته باشند احتمال اینکه این دروازه بان که با 
پیشنهاد گل گهر مواجه شده سر از سیرجان 

در بیاورد. 
البته برخى شنیده ها حاکى از آن است 
که فرهاد مجیدى ســید حســین 
حســینى را مى خواهد و خودش 
با او صحبت مقدماتى را انجام 

داده است.

شــهباززاده، مهاجم تیم فوتبال سپاهان از 
در شرایطى که ســجاد 

گزینه هاى مدنظر فرهاد مجیدى براى حضور در استقالل هم هست 

و با توجه به سابقه اش گفته مى شود احتمال دارد به جمع آبى پوشان 
اضافه شود، اما 

حضور آقاى  گل لیگ برتر را در تیم 
پرسپولیس باید نهایى دانست.

سجاد شهباززاده با درخواست امیر 
قلعه نویى ســرمربى اسبق سپاهان 
براى فصل 98_1397 به این تیم پیوست. او با حضور 

در سپاهان پس از دو فصل احیا شد و نخستین گلش را در هفته دوم 

لیگ برتر فصل 98_1397 مقابل تیم سپیدرود رشت به ثمر رساند 

که سپاهان در این بازى 6 بر یک پیروز شد.

اما دوران اوج بازى شهباززاده پس از سرمربیگرى محرم نویدکیا در 

سپاهان آغاز شد به طورى که وى درخشان ترین فصل فوتبالى خود 

را طى کرد و تا پایان فصل بیســتم موفق به زدن 20 گل و 4 پاس 

گل شد که باعث شد مشتریان زیادى را براى فصل جدید لیگ برتر 
فوتبال پیدا کند.

زنامه «فرهیختگان» در مطلبى نوشــته است که گل محمدى 
رو

براى تقویت خط حمله تیمش همچنین براى پر کردن جاى خالى 

احتمالى شهریار مغانلو به ســراغ آقاى گل لیگ برتر رفته است. 

د شهباززاده، مهاجم تیم فوتبال سپاهان از 
در شرایطى که سجا

گزینه هاى مدنظر فرهاد مجیدى براى حضور در استقالل هم 

هست و با توجه به سابقه اش گفته مى شود احتمال دارد به جمع 

آبى پوشان اضافه شــود اما حضور آقاى گل لیگ برتر را در تیم 
پرسپولیس باید نهایى دانست. 

مذاکرات و توافقات انجام شــده و قرار است این بازیکن به زودى 
کند. ظاهراً هیچ مانع و مشکلى براى از تیم جدید خــود رونمایى  حضور شهباززاده 

در پرســپولیس وجــود  ندارد و او هم 
به جمــع بازیکنانى  اضافه خواهد 
شد که تجربه حضور  در هر دو تیم 
سرخابى پایتخت را  دارند.

آقاى گل لیگ بیستم به 
پرسپولیس مى رود؟

سرمربى تیم فوتسال سپاهان پس از اولین پیروزى این تیم در لیگ 
برتر فوتسال گفت: با پتانسیلى که در سپاهان وجود دارد مى خواهیم 

تک بعدى بودن را از فوتسال اصفهان برداریم.
احمد باغبانباشــى در مورد اولین پیروزى این تیــم در لیگ برتر 
فوتسال گفت: شرایط ســپاهان طورى هست که دیر بسته شد و 
زمان مناسبى نداشتیم و حتى نتوانســتیم در هفته اول به میدان 
برویم با این حال در این زمان کم تر از یک هفته، بازیکنان را دور 

هم جمع کردیم و با چند جلسه تمرین به بازى با راگا آمدیم.
او افزود: در بازى با راگا تالش زیادى کردیم تا بازیکنان در وهله 
اول تمرکز کافى داشــته باشــند و به بازیکنان گفتیم که به این 
خودباورى برسند که مى توانیم ببریم. با توجه به شرایطى که داریم 

باید بازى به بازى جلو برویم.

باغبانباشــى تصریح کرد: تــالش مى کنیم با هر 
نتیجه اى که مى گیریم و چه مى بریــم چه مى بازیم 

طورى بازى کنیم که ســرمان باال باشــد و انرژى مان را 
بگذاریم. خدا را شاکرم که اولین بازى تیم فوتسال سپاهان 

در لیگ برتر با پیروزى همراه بود.
وى با بیان اینکه این تیم تازه تشــکیل شده و باید از هیات 
مدیره و مدیرعامل تشــکر کرد گفت: طبق برنامه ریزى که 
داشتیم فقط تیم فوتســال بزرگساالن سپاهان نیست و قرار 
است از پایه این کار صورت بگیرد که تک بعدى بودن فوتسال 
در اصفهان تمام شود. سپاهان توانمندى هایى دارد که رشد 
کند و همه کمک کننــد که نماینده خوبى براى فوتســال 

اصفهان باشیم.

پیشنهاد جدى گل گهر 
به دروازه بان استقالل

در شرایطى که ســجاد شــهباززاده، مهاج

گزینه هاى مدنظر فرهاد مجیدى براى حضو

و با توجه به سابقه اش گفته مى شود احتمال
اضافه شود، اما 

حضور آقاى
پرسپولیسب
سجاد شهباز
قلعه نویى ســ
8براى فصل 98_1397 به این تیم
در سپاهان پس از دو فصل احیا شد و نخستین

8لیگ برتر فصل 98_1397 مقابل تیم سپیدرو
6که سپاهان در این بازى 6 بر یک پیروز شد.

اما دوران اوج بازى شهباززاده پس از سرمربیگر

سپاهان آغاز شد به طورى که وى درخشان ترین

را طى کرد و تا پایان فصل بیســتم موفق به زد

گل شد که باعث شد مشتریان زیادى را براى فص
فوتبال پیدا کند.

زنامه «فرهیختگان» در مطلبى نوشــته است
رو

براى تقویت خط حمله تیمش همچنین براى پر

احتمالى شهریار مغانلو به ســراغ آقاى گل لیگ

شرایطى که سجاد شهباززاده، مهاجم تیم ف
در 

گزینه هاى مدنظر فرهاد مجیدى براى حضور

هست و با توجه به سابقه اش گفته مى شود احتم

آبى پوشان اضافه شــود اما حضور آقاى گل لیگ
پرسپولیس باید نهایى دانست. 

ست است این این با با و تو توو تواافقاافقات انت انججامشــده و قرار مذاکرات 
رونمایى  کند. ظاهراً هیچ مانع واز تیم جدید خـخــود ززباززادهاده حضور شه

در پرســپو هم هم به جمــندارد و او هداهد تاضافه خو شد که سرخابىدر هر دو تیم  دارند.

آقاى گل لیگ
پرسپولیس

قاسم حدادى فر که اردیبهشت  ماه رباط صلیبى پاره کرد، 
این روزها در سن 38  سالگى تمرینات اختصاصى اش را 
پشت سر مى گذارد تا بار دیگر به فوتبال برگردد. جدیدترین 

صحبت هاى او را در زیر بخوانید.

وضعیت آسیب دیدگى ات چطور است؟
خدا را شکر شرایط خوبى دارم و مراحل درمانى و تمرینات 
اختصاصى را به صورت فشرده انجام مى دهم تا آماده بازى 
شــوم. حدود چهار  ماه از جراحى من مى گذرد و امیدوارم 

بتوانم به میادین برگردم و یک فصل دیگر هم بازى کنم.
به  نظر مى رسد دیر شروع شدن لیگ 

هم به نفع تو باشد؟

بله، همینطور است، امیدوارم همه چیز برایم خوب پیش 
برود و دوباره برگردم.

آیا باشگاه ذوب آهن با تو مذاکره داشته 
است؟

خیر، هنوز باشــگاه با من مذاکره نکرده اســت. اگر مرا 
خواستند در خدمت تیم هستم و قبًال هم گفتم که دوست 

دارم در زمین فوتبال خداحافظى کنم.
در مورد فصل ســختى که ذوب آهن 

پشت سر گذاشت صحبت کن.
واقعاً فصل سختى بود و کار به جایى رسید که ما از ماندن 
تیم در لیگ برتر خوشحال شدیم، این در حالى است که 
نباید کار تیم ریشه دارى مثل ذوب آهن به اینجا مى رسید. 

هواداران ما در سال هاى گذشــته همیشه عادت داشتند 
تیم را در باالى جدول ببینند و در آسیا هم همیشه حضور 
داشــتیم. من از هواداران تیم عذرخواهى مى کنم چون 
بخشــى از علت این نتایج ما بودیم، هر چند که تمام آن 
ما نبودیم. امیــدوارم تیم در فصل آینده شــرایط خوبى 

داشته باشد.
توقع تو از مدیران باشگاه و کارخانه 

براى فصل بعد چیست؟
من شنیده ام که شاید بودجه کمى به تیم اختصاص پیدا 
کند که امیدوارم اینطور نباشد. ذوب آهن در فوتبال ایران 
یک تیم معمولى نیســت و بودجه مناسبى باید براى تیم 
درنظر گرفته شود تا در فصل آینده بتوانیم در باالى جدول 

باشیم و با تیم هاى دیگر به خوبى رقابت کنیم. اگر بودجه 
خوبى در اختیار تیم قرار بگیرد مى توان یک تیم پرقدرت 

و خوب بست.
چرا مجتبى حسینى در ذوب آهن نتایج 

خوبى نگرفت؟
با آن وضعیتى که در نیم فصل داشتیم هر فردى ریسک 
نمى کرد به تیم ما بیاید ولى آقا مجتبى این کار را انجام داد. 
من از نزدیک دیدم که ایشان چقدر تالش کرد و زحمت 
کشید ولى گاهى اوقات هر کارى انجام مى دهید چیزى 
تغییر نمى کند. حسینى مربى توانا و صاحب سبکى است و 
براى این مربى آرزوى بهترین ها را دارم. امیدوارم حسینى 
در تیم هاى بزرگ مربیگرى کند و دوباره همدیگر را ببینیم.

حدادى فر:

ما بخشى از علت 
نتایج ضعیف 
ذوب آهن بودیم، 
نه تمام آن

رســیدن به عنوان آقاى گل و آقاى پاس گل گرچه یک دســتاورد 
فردى است اما نشان دهنده میل باالى هجومى سپاهاِن نویدکیاست.

ســپاهان با 65 امتیاز در حالى با گذر از متوسط 2 امتیاز در هر بازى، 
نایب قهرمان این فصل لیگ ایران شد که در 17 دوره لیگ برتر حتى 
تیم قهرمان به این آمار امتیازى نرســیده اســت. در حالى که ثبات 
دفاعى و کم گل خوردن تبدیل به شاخصه و سنت قهرمانى در ایران 
شده ســپاهان با ارائه فوتبال هجومى این فصل تا آستانه قهرمانى 
پیش رفت و اگر پرســپولیس ثبات و کیفیت این سال ها را نداشت 
سپاهان مى توانست ششــمین قهرمانى اش در تاریخ لیگ برتر را با 
نویدکیا جشن بگیرد و این تیم و هوادارانش احتماًال حسرت شکست 
پرگل در اولین بازى لیگ مقابل گل گهر و تساوى 3-3 مقابل ماشین 

سازى در نیم فصل اول را مى خورند.
ســپاهان بیشــتر بازى هاى این فصل را با آرایــش 3-3-4 آغاز و با 
1-3-2-4 تمام کرد و فرم خوب ســتاره هاى این تیم شــهباززاده، 
رفیعى، حســینى، اســماعیلى فر، نورافکــن، نیازمنــد و البته ظهور 
پدیده اى مثل ســلمانى یکى از بهترین فصل هاى سپاهان را رقم زد. 
پیش از این در مطالبى، به موفقیت فنى این تیم در اجراى فوتبال مالکانه 

پرداخته ایم و حاال در این یادداشــت 5 بازیکن برتر این تیم بر اساس 
نمرات «یازده» را معرفى مى کنیم. این لیست شامل دو مدافع کنارى و 

سه رکن بهترین خط حمله فصل بیستم لیگ برتر است.

شهباززاده؛ گرگى در محوطه جریمه
سجاد شــهباززاده بهترین فصل فوتبال خود را پشت سر گذاشت. 
تاثیرگذارترین بازیکن فصل لیگ برتر، با رسیدن به 20 گل زده نام 
خود را به عنوان یکى از 3 آقاى گل برتر تاریخ لیگ هاى 16 تیمى 
ایران ثبت کرد. نقاط گلزنى شهباززاده نشان مى دهد چقدر شناخت 
خوبى از روند حرکتى سپاهان دارد و جاگیرى هاى درست و به موقع 
نقش پررنگى در گلزنى او داشــته اســت. 19 گل از داخل محوطه 

جریمه(3 پنالتى) و 6 گل از داخل محوطه شش قدم.
شهباززاده این فصل در سه پست مهاجم نوك و وینگر چپ و راست 
به زمین رفت و جالب اینکه در پست وینگر آمار گلزنى بهترى نسبت 
به مهاجم نوك ثبت کرد. 14 گل در 14 بازى به عنوان وینگر و 6 گل 
در 16 بازى به عنوان مهاجم. شهباززاده به طور متوسط در هر بازى 
کمتر از دو شوت زد و دقت پاس باالى 80 درصد براى یک مهاجم 

آمار بسیار خوبى است.

سروش؛ هنر طراحى حمله
سروش رفیعى نقشى غیر قابل انکار در شــکل گیرى ساختار فنى 
تیم نویدکیا داشت. مســئول کنترل ریتم بازى سپاهان،  روى 11 
گل تیمش تاثیر مستقیم داشت و بارها پاس ماقبل آخر را داد. تصویر 
بردار پاس  گل هاى رفیعى نشان مى دهد او در همه نقاط زمین دید 
مناســبى دارد و با قدرت دریبل زنى باال (1,9 در هر بازى) مى تواند 

گره بازى را باز کند.
رفیعى اما یک شــماره ده صرفا فانتزى نیست. آمار دفاعى او نشان 
مى دهد در هر بازى بیش از 5 تکل و قطع توپ داشــته و مشارکت 
باال در فاز دفاعى از او یک هافبک کامل ســاخته اســت. رفیعى با 
175 ســانتیمتر قد حضور فعالى در نبردهاى یک برابر یک دفاعى 
داشته و این منجر به 10 کارت زرد و سه بار محرومیت براى او شد 
کارت هایى که روى نمره او در ســایت یازده هم تاثیر منفى داشت 
و اگر اتفاق نمى افتاد شــاید نمره باالترى در پایان فصل به دست 

مى آورد.

دانیال؛ بهترین مدافع راست لیگ
اسماعیلى فر یکى از هجومى ترین مدافعین کنارى فوتبال ایران است و با 8 
تأثیر مستقیم روى گل موفق ترین دفاع کنارى لیگ بیستم در فاز هجومى 
است. اسماعیلى فر که فصل را به عنوان یکى از سه هافبک میانى سپاهان 
شروع کرد رفته رفته به پســت تخصصى خود برگشت و در مجموع 30 
بازى متوسط بیش از 6 تکل و قطع توپ در هر بازى را ثبت کرد. با مجموع 
1,5 دریبل و پاس کلیدى در هر بازى نقش پررنگى در فاز هجومى تیم اش 
داشت تا با متوسط نمره 7,45 از سایت یازده، باالتر از نعمتى و غفورى و 

محمدى مهر عنوان بهترین مدافع راست لیگ را از آن خود کند.

نورافکن؛ بلوغ یک هافبک در دفاع چپ
امید نورافکن که پیش از این بیشتر در پست هاى میانى بازى مى کرد 27 
بازى از لیگ بیستم را در دفاع چپ براى سپاهان توپ زد. میل هجومى 
سپاهان به نورافکن اجازه مشــارکت باال در حمله و البته در بازیسازى 
مى داد. حضــور در کانال هاى میانى و بازى درونگرا از شــرح وظایف 
مدافعین کنارى نویدکیا در لیگ بیستم بود و نورافکن که سابقه بازى به 

و مدافع وســط را دارد به عنوان هافبک دفاعى، میانى 

خوبى با حرکات عرضى در بازیسازى ســپاهان نقش داشت و بارها با 
پاس هاى قطرى و تعویض بازى جناح مقابل را در موقعیت مناسب حمله 
قرار مى داد. نورافکن در هر بازى حدود 6 تکل و قطع توپ داشت و با 1,7 
دریبل خود را به عنوان یک بازیکن موفق در نبردهاى مستقیم معرفى 
کرد. امار متوسط یک شوت در هر بازى براى یک مدافع چپ میل باالى 

او به زدن ضربات آخر را نشان مى دهد.

حسینى؛ ستاره  با ثبات
محمدرضا حسینى مثل لیگ بیستم را هم مثل فصل هاى گذشته بدون 
حاشیه، باثبات و تاثیرگذار و در خدمت تیم به پایان رساند. حسینى این 
فصل روى یازده گل تاثیر مستقیم گذاشت و عالوه بر درخشش در فاز 
هجومى یکى از جنگنده ترین وینگرهاى فوتبال ایران بود. حسینى در هر 
بازى 4 تکل و قطع توپ داشت و با دوندگى زیاد نقش پررنگى در اجراى 
پرسینگ سپاهان داشت. حسینى با 1,7 شوت در هر بازى و 1,7 دریبل 
موفق، یکى از ارکان شکل گیرى مثلث تاثیرگذار با رفیعى و شهباززاده 
بود و با 6 گل و 5 پاس گل و نمره 7,36 از سایت «یازده» جزو پنج بازیکن 

برتر سپاهان بود.

فصل بیستم؛ بهترین نایب قهرمان تاریخ لیگ برتر

نگاهى به 5 بازیکن برتر سپاهان

در شرایطى که باشگاه پرسپولیس به دنبال 
جذب رضا اســدى اســت، گفته مى شود 
پیشــنهاد 10 میلیاردى وى مانع از انتقال 

شده است.
باشگاه پرســپولیس در اولین گام از نقل و 
انتقاالت موفق شد علیرضا ابراهیمى را از 

گل گهر سیرجان به خدمت بگیرد. 
آنها در شرایطى که طبق لیست یحیى گل 
محمدى براى جذب رضا اسدى نیز اقدام 
کرده اند، گفته مى شود پیشنهاد مالى باالى 
این بازیکن در شرایط کنونى مانع از پیش 
رفتن مذاکرات شــده است. هافبک اسبق 
تراکتور و ســپاهان که در فصل گذشــته 
در ســنت پولتن اتریش حضور داشته و در 
شــش بازى براى این تیم 143 دقیقه به 
میدان رفته، اکنون یکــى از اهداف نقل و 
انتقاالتى پرســپولیس محسوب مى شود 
که البته این باشگاه براى اینکه در راستاى 
پرداختــى خود به دیگــر بازیکنان فاصله 
عددى زیادى ایجاد نکند، با این پیشنهاد در 
این شرایط مخالفت کرده و باید دید اسدى 
از مواضع مالى خود کوتــاه خواهد آمد یا

 خیر.

عقب نشینى 
پرسپولیس از خرید 
هافبک اسبق سپاهان

دماتى را انجام

ولین پیروزى این تیم در لیگ 
سپاهان وجود دارد مى خواهیم 

برداریم.
وزى این تیــم در لیگ برتر 
ى هست که دیر بسته شد و

ــتیم در هفته اول به میدان 
ز یک هفته، بازیکنان را دور 

 به بازى با راگا آمدیم.
ى کردیم تا بازیکنان در وهله 
به بازیکنان گفتیم که به این 
توجه به شرایطى که داریم   با

باغبانباشــى تصریح کرد: تــالش مى کنیم با هر 
نتیجه اى که مى گیریم و چه مى بریــم چه مى بازیم
طورى بازى کنیم که ســرمان باال باشــد و انرژى مان
بگذاریم. خدا را شاکرم که اولین بازى تیم فوتسال سپ

با پیروزى همراه بود. در لیگ برتر
وى با بیان اینکه این تیم تازه تشــکیل شده و باید از
مدیره و مدیرعامل تشــکر کرد گفت: طبق برنامه ریز
داشتیم فقط تیم فوتســال بزرگساالن سپاهان نیست
است از پایه این کار صورت بگیرد که تک بعدى بودن فو
در اصفهان تمام شود. سپاهان توانمندى هایى دارد ک
کند و همه کمک کننــد که نماینده خوبى براى فوتس

اصفهان باشیم.

م 
ن را

پاهان

 هیات 
زى که 
ت و قرار

فوتسال 
که رشد 
ســال 

سپاهان مى خواهد تک بعدى بودن را از 
فوتسال اصفهان  بردارد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026003583 مورخ 1400/03/13 هیــات یک آقاى احمد 
محسنى حبیب ابادى به شناسنامه شــماره 447 کدملى 1286776589 صادره اصفهان 
فرزند على اکبر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 246,22 مترمربع از پالك 
شماره 55 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169066 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /5/135

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027005018 مــورخ 1400/04/21 محمدرضا التجائى 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 69793 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281799084 در 
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 4135 
فرعى از اصلــى 15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 155/15 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى.  تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169046 - مهــدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /5/137

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026004759 مورخ 1400/04/01 هیات سه خانم مرضیه 
رضائى برزانى به شناسنامه شماره 8 کدملى 1290732175 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98,199 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169455 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /5/139

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 139960302027006049 مورخ 1399/04/12 حسن رحیمى فرزند 
محمدصادق بشماره شناســنامه 2 صادره از کوهپایه بشــماره ملى 5659518095 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 13115 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 32/99 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از مالک 
رسمى اصغر صدوقیان فرزند حاج رضا. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169642 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /5/142

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026005207 مورخ 1400/04/09 هیات چهار آقاى قدرت 
اله اصالنى به شناسنامه شماره 69 کدملى 4172627072 صادره الیگودرز فرزند حبیب  
اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 320,58 مترمربع پالك شماره 354 
فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169577 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /5/144

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 

رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004342 مورخ 1400/4/2 عزت براتى کاجى فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 18382 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291855981 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 2 فرعى از اصلى 9422 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/09 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 
1169668 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

5/146/

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004289 مــورخ 1400/04/01 محمــد على دائى 
خوراســگانى فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 212 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1284220710 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
5142 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/95 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
به صورت عادى از مالک رسمى حاجى محمد رســتگار فرزند حسن. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169692 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/148

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026005930 مورخ 1400/04/27 هیات ســه خانم اعظم 
هاشمى به شناسنامه شماره 1709 کدملى 1284755436 صادره اصفهان فرزند عباس 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205,07 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 

مبایعه نامه عادى از مالکیت رضا زراعتى شمس آبادى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169725 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /5/150

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 139960302026024219 مورخ 1399/11/29 هیات دو خانم فاطمه رجائى 
اصفهانى به شناسنامه شماره 1718 کدملى 1286256682 صادره اصفهان فرزند سید 
مرتضى بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90,30 مترمربع از پالك شماره 4 
فرعى از 15100 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت عبدالرحیم قرانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169683 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /5/152

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026004226 مورخ 1400/03/22 هیات چهار خانم صدیقه 
احمدى دستجردى به شناسنامه شماره 119 کدملى 1284205118 صادره اصفهان فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 83,23 مترمربع پالك شماره 1 فرعى 
از 15087 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى خانم محترم زارعى سودانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169707 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /5/154

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 139460302026022138 مورخ 1394/05/13 هیــات چهار خانم بتول 
محمدى دره بیدى به شناسنامه شــماره 2470 کدملى 1286619025 صادره اصفهان 
فرزند مجتبى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129,35 مترمربع 
پالك شماره 81 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شــماره 139460302026022139 مورخ 1394/05/13 هیــات چهار آقاى على 

طاهرى به شناسنامه شــماره 27 کدملى 5499695423 صادره تیران فرزند مهدى در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129,35 مترمربع پالك شماره 81 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169771 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /5/159

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027005011 مورخ 1400/04/21 علیرضا اخالقى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 2424 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286846846 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 12478 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 18/76 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169758 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/161

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شــماره 1105 مورخه 1400/02/26 خانم ســمیه پوالد چنگ نجف آبادى  فرزند 
حسنعلى   نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 204/25 مترمربع مجزى شده از 
پالك شماره 308  اصلى  واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/05/21 - 1169090/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/169

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1699مورخه 1400/03/28 خانم طاهره امینى اسفید واجانى  فرزند ابوالقاسم     
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 237/55 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
6 فرعى از 507    اصلى  واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى  از 
طریق مبایعه نامه عادى  خریدارى از مالکى رسمى ماه بیگم کرداریان. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/21 - 1169094 / م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر 

عباسى /5/171

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1787 مورخه 1400/04/06 خانم زهرا نیک نهاد  فرزند یداهللا   نســبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 145/15 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 0 فرعى از 
1000اصلى   واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06- تاریخ انتشار دوم:1400/05/21 
- 1169169 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/173

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1897 و 1896 مورخه 1400/04/09 خانم پریسا توکلى  فرزند حسن   نسبت 

به سه دانگ مشاع و آقاى مهدى سمندرى نجف آبادى فرزند حسینعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 151/62 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
10 فرعى از 239 و قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 239  اصلى و قسمتى از پالك شماره 
0 فرعى از 228 اصلى   واقع در قطعه3  بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06- تاریخ انتشار دوم: 
1400/05/21 - 1169165 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/175

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1702مورخه 1400/03/28 آقاى اکبر مغزى نجف آبادى  فرزند غالمحسین     
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 119/60 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
0 فرعى از 439    اصلى  واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/05/21 - 1169150 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/177

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1844 مورخه 1400/04/08 خانم اشرف سنقرى  فرزند نوروز على     نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 132/14 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 0    فرعى 
از 372 اصلى   واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/21 
- 1169117/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/179

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1589 مورخه 1400/03/26 خانم وجیهه السادات مدرس نجف آبادى  فرزند 
سید حسن   نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 250/25 مترمربع مجزى شده از 
پالك شماره 0 فرعى از 1120  اصلى  واقع در قطعه 7  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشــار دوم: 1400/05/21 - 1169110 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/181

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شماره 1781 مورخه 1400/04/06 آقاى على اخوان  فرزند حشمت اله     نسبت به 
ششدانگ یکباب  ساختمان   به مســاحت 77/68 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
815   اصلى  واقع در قطعه5  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06- تاریخ انتشار دوم: 1400/05/21 
- 1169106 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/183

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003814 مورخ 1400/03/22 قاســمعلى قیصرى 
خوراســگانى فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 15 صادره از خوراســگان بشــماره ملى 
1291576762 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 6058 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/86 مترمربع. خریدارى طى 
سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 
- م الف: 1170171 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق 

اصفهان /5/200



سالمتسالمت 07074107 سال هجدهمپنج شنبه  21 مرداد  ماه   1400

راى افراز
شــماره نامه : 140085602030007651  پالك 2246 فرعى از 790 اصلى واقع در قطعه 
8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان  نظر به اینکه آقاى ارسالن زنورى فرزند کرم خدا طى 
درخواست وارده به شماره 12250 مورخ 1400/05/18 درخواست افراز سهام خود از ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 2246 فرعى از 790 اصلى واقع در قطعــه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که نامبرده تمامت یک و یک سوم دانگ مشاع از ششدانگ ( باستثناى بهاى ثمینه 
اعیانى )  ذیل شماره دفتر الکترونیک 139820302030020747  امالك سابقه ثبت و سند 
مالکیت دارد به طرفیت – خانم هنگامه زنــورى – آقاى آرمان زنورى – آقاى آرش زنورى 
و آقاى اشکان زنورى و خانم مهوش ترك بابا رســتمى  به این اداره تسلیم نموده و نماینده 
ثبت پس از بررسى پرونده ثبتى اعالم نموده ، عملیات ثبتى پالك مورد تقاضا خاتمه یافته 
است و با استعالم از دفتر امالك گواهى نموده ، عملیات ثبتى پالك مورد تقاضا خاتمه یافته 

است و با استعالم از امالك گواهى نموده سابقه اى از صدور سند مالکیت معارض نداشته و 
در وقت مقرر شده در اخطار یه شماره 139985602030010613 مورخ 77/7/30 و آگهى 
شماره 140085602030003002 مورخ 1400/02/265 روزنامه نصف جهان چاپ نجف 
آباد در تاریخ 1400/4/12 نماینده و نقشــه بردار ثبت در محــل حاضر و طى گزارش وارده 
به شماره 2894 مورخ 1400/02/23 اعالم داشــته مورد تقاضا طبق سند مالکیت و وضع 
محل به صورت یکباب خانه قدیمى مى باشد ، لذا نقشه افرازى را ترسیم و طى نامه شماره 
140085602030006931 مورخ 1400/05/03 شهردارى منطقه 3 نجف آباد ارسال که 
شــهردارى طى نامه شــماره 2844 مورخ 1400/05/12 افراز ملک را مقدور ندانسته لذا با 
استناد به مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاعى مصوب آبان ماه سال 1357 
شمسى تصمیم به رد در خواست افراز پالك فوق صادر و مقرر مى دارد : نظریه مزبور برابر 
مقرارت به طرفین ابالغ گردد.  این راى به  استناد قانون و آئین نامه افراز مصوب 22/8/1357 

صادر گردیده و طبق ماده 6 آئین نامه بعلت عدم معرفى نشانى خواندگان و همچنین به بدلیل 
عدم قید نشانى متعاملین در سند انتقال طبق ماده - 18 آئین نامه اجرائى مفاد اسنادرسمى 
11/6/87 آگهى مى گردد و از تاریخ انتشار آگهى به مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح 
مى باشد. 1175995 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى – سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ملک  نجف آباد /5/320

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت یک سهم و دو پنجم سهم مشــاع از 11 سهم ششدانگ پالك 
ثبتى شماره: 186 فرعى از 1 اصلى گرمسیر واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 21629 در 
صفحه 193 دفتر 276 امالك به نام بهرام شــجاعیان صادر و تسلیم گردیده است ، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده : 32002066 - 1400/4/26 به انضمام دو 

برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره : 21991- 1400/4/17 به گواهى 
دفترخانه 169 نایین رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد . م الف: 1175621 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت 
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یکى از مــواردى که ما اغلــب در مورد 
مسائل مربوط به سالمت روانمان از آن 
غافلیم این است که آن ها چیزى بیشتر 
از ذهن ما را درگیر مى کنند؛ افسردگى 

هم از این قاعده مستثنا نیست. افسردگى 
مى تواند اعضاى زیادى از بدن را تحت تأثیر 

قرار دهد که در ادامه به برخى از آن ها مى پردازیم.

افت عملکرد کلیه
افســردگى هم بر زنان و مردانى اثر مى گذارد که 
بیمارى مزمن کلیوى دارنــد و هم زنان و مردانى 
که کلیه هاى ســالمى دارند. ضمنًا افســردگى، 
روند گســترش بیمارى کلیوى را تسریع مى کند. 
یکــى از علت هاى ممکــن این تأثیــر مى تواند 
افزایش پروتئین هاى التهابى باشد که فرایندهاى 

خودایمنى را برانگیخته مى کنند.

مشکالت گوارشى
مغز ما ارتباط تنگاتنگى با سیســتم گوارشــمان 
دارد. گوارش نسبت به هیجانات حساس است و 
هیجانات مى توانند ناراحتى هایى براى این سیستم 
ایجاد کنند. افســردگى مى تواند بــر انقباضات و 
حرکات در مجارى گوارشــى اثر بگــذارد. بدین 
ترتیب افراد مبتال به افســردگى ممکن اســت 
مشکالتى مانند تهوع، نفخ، اســهال یا یبوست 
داشــته باشــند. یکى از توضیحات احتمالى این 
عالئــم، انتقال دهنده عصبى در مغــز و روده به 
نام سروتونین اســت. افرادى که افسردگى دارند 
معموًال بى خوابى و مشکالت خواب را نیز تجربه 
مى کنند. ایــن عارضه مى تواند باعث احســاس 
خستگى طى روز شده و مدیریت عوارض جسمى 

و روانى را سخت تر هم بکند
بیشــتر ســروتونین بدن در روده تولید و ذخیره 
مى شــود. محققان عالقه زیادى به ارتباط ”روده 
و مغز“ دارند که امیدوارند بتواند تأثیر ســالمت 
روانى و گوارشى بر یکدیگر را نشان دهد. عالوه 
بر ســروتونین، میکروب هاى موجود در روده نیز 
به عنوان عوامل مؤثر احتمالى در حال بررســى 

هستند.
عالوه بر این، افرادى که در حال حاضر مشکالتى 
در گوارش خــود دارند بــا ابتال به افســردگى، 

ناراحتى هاى گوارشى شان تشدید خواهد شد.

دیابت
افسردگى ســطح هورمون هاى اســترس را باال 
مى برد و این هورمون ها بر ســطح قند خون اثر 
گذاشــته و موجب مقاومت به انسولین مى شوند. 
این ارتباط دوطرفه است؛ کسانى که دیابت دارند 

نیز بیشتر ممکن است به افسردگى دچار شوند.

ریسک حمله قلبى
افرادى که از افسردگى رنج مى برند مى توانند دچار 
فشــارخون باال و افزایش ضربان قلب شوند. این 
اتفاق ها همگى منجر به بیمارى قلبى مى شوند. 

هورمون هاى استرســى 
که گفتیم بــر قلب نیز تأثیر 

منفى مى گذارند.

در  مشــکالتى 
رگ هاى خونى

فشارخون باال، میزان خون 
جارى در رگ ها را کاهــش مى دهد و این رگ ها 
جمع شده و آسیب پذیر مى شوند، در نتیجه رگ ها 
نمى توانند مواد مغذى و اکسیژن کافى به سلول ها 

و بافت ها برسانند.

دردهاى مبهم
افراد مبتال به افســردگى ممکن است دردهاى 
مبهمى داشته باشند که بر مفاصل، اندام ها یا کمر 
آن ها تأثیر مى گذارد. برخى افراد در سراسر بدن  
درد دارند که ممکن اســت مزمن و ناتوان کننده 

باشد.
شخص مبتال به درد مزمن ممکن است افسرده 
باشد؛ اما درد جســمى و روحى نیز مى تواند یکى 
از علل ایجاد افسردگى باشــد. محققان هنوز در 
حال تالش براى درك چگونگى ارتباط بین درد 
جسمى و افسردگى و همچنین چگونگى تأثیر آن 

بر یکدیگر هستند.
یکى از نظریه ها این اســت که هر دو مى توانند 
ناشى از اختالل در تنظیم کننده هاى عصبى مانند 
سروتونین باشند. برخى از افراد مبتال به افسردگى 
و درد در صورت مصرف داروى ضدافسردگى که 
بر بازجذب سروتونین و نوراپى نفرین در مغز تأثیر 

مى گذارد، احساس بهترى خواهند داشت.
نظریه دیگر این است که افراد مبتال به افسردگى 
ممکــن اســت درد متفاوتى را احســاس کنند. 
مطالعه اى در ســال 2015 در مورد پردازش درد 
نشــان داد افرادى که مبتال به افسردگى شدید 
هستند در مقایســه با افرادى که افسرده نیستند 

آستانه تحمل درد کمترى دارند.
یک مطالعه در ســال 2017 نشان داد که یکى از 
شایع ترین انواع درد در بزرگساالن، یعنى کمردرد، 
مى تواند مستقیمًا با افسردگى ارتباط داشته باشد. 
البته کمردرد همیشــه هم با افســردگى مرتبط 
نیست. وضعیت بدنى نادرست و عضالت ضعیف، 
دالیل شایع ترى براى کمردرد هستند؛ اما خوب 
اســت بدانید که افســردگى نیز موجب کمردرد 
مى شــود که مى تواند به دلیل ایجــاد التهاب به 
عنوان واکنشى از سوى بدن نسبت به افسردگى 

باشد.

سردرد و مشکالت حافظه
افســردگى مى تواند باعث اختــالل حواس و از 
دســت رفتن حافظه کوتاه مدت شود. افسردگى 
افراد را فراموشــکارتر کرده و توانایى آن ها براى 
تمرکز کــردن را کاهــش مى دهد. افســردگى 
مى تواند سردردهاى مزمن ایجاد کند که به آن ها 
سردردهاى تنشى مى گویند. این سردرد به صورت 

ضربان هاى خفیفى عمومًا 
در اطــراف ابروهــا تعریف 

مى شود.

آرتریت
آرتریت و افســردگى ارتباط نزدیکى با هم دارند. 
افسردگى مى تواند باعث آرتریت شود و برعکس. 
فاکتور اصلى، التهابى اســت که بــه دلیل این 
بیمارى ها روى مى دهد. افسردگى بر طول مدت 
آرتریت نیز اثر گذاشــته و عالئم آن را تشــدید 

مى کند.

کاهش یا افزایش وزن
افرادى که افسردگى دارند ممکن است تغییراتى 
در اشتهاى خود احساس کنند که مى تواند منجر 
به افزایش وزن یا کاهش وزن ناخواســته شود. 
افزایش وزن نیز مشکالتى براى سالمتى ایجاد 
مى کند؛ مانند بیمارى قلبى و دیابت. کمبود وزن 
نیز همین طور به قلب آسیب زده، قدرت بارورى را 

کاهش داده و خستگى ایجاد مى نماید.
تغییرات وزن و افسردگى ارتباطى دوطرفه دارند؛ 
یعنى از آن طرف هــم کاهش وزن و هم افزایش 
وزن مى توانند موجب ایجاد افسردگى در فرد و یا 

بدتر شدن عالئم افسردگى شوند.

مشکالت خواب
افرادى که افســردگى دارند معموًال بى خوابى و 
مشکالت خواب را نیز تجربه مى کنند. این عارضه 
مى تواند باعث احساس خســتگى طى روز شده 
و مدیریت عوارض جســمى و روانى را سخت تر 

هم بکند.
کمبود خواب نیز به نوبه خود مشــکالت زیادى 
براى ســالمتى ایجاد مى کند. کمبود خواب در 
بلندمدت موجب فشارخون باال، دیابت، مشکالت 

مربوط به وزن و انواعى از سرطان مى شود.

خستگى
افراد افسرده اغلب احساس مى کنند که هر چقدر 
هم بخوابند، هرگز احســاس آرامش نمى کنند. 
آن ها ممکن است به سختى از خواب بیدار شوند 
یا در انجام کارهــاى روزمره مانند حمام کردن یا 

انجام کارهاى خانه مشکل داشته باشند.
اگرچه داشــتن انرژى کم قطعًا مى تواند با خواب 
ضعیف مرتبط باشــد، تحقیقات نشان داده است 
که رابطه بین افســردگى و خســتگى پیچیده تر 
است. خستگى نه تنها یکى از شایع ترین عوارض 
فیزیکى افســردگى اســت، بلکه یکى از چالش 
برانگیزترین درمان ها است. یک مطالعه در سال 
2010 نشان داد که حتى پس از شروع یک داروى 
ضدافسردگى، خستگى در حدود 80 درصد از افراد 

مبتال به افسردگى شدید ادامه دارد.
افسردگى و خســتگى ممکن اســت بخشى از 
چرخه اى باشــد که در آن انــرژى کم و کاهش 

انگیزه باعث تشدید افسردگى مى شود.

اثرات
 افسردگى
 بر سالمت
 جسم

مطالعات نشــان مى دهد افزایش اندك آلودگى هوا از ذرات ریز 
ســمى مى تواند خطر ابتال به زوال عقــل را تا 16 درصد 

افزایش دهد.
محققان دانشگاه واشنگتن از داده هاى چندین دهه 
پروژه هاى طوالنى مدت در مورد خطر آلودگى هوا و 
ابتال به زوال استفاده کردند. آنها عالوه بر خطر ابتال 
به زوال عقل، دریافتند که افزایش کمى آلودگى هوا 

خطر آلزایمر را تا 11 درصد افزایش مى دهد.
به گفته محققــان، بهبود کیفیت هــوا مى تواند یک 
استراتژى کلیدى براى کاهش این شــرایط به ویژه در 

محله هاى آسیب پذیر باشد.
محققان محیط زیست تأکید مى کنند آلودگى هوا مى تواند منجر به مشکالت تنفسى از آسم تا سرطان ریه 
شود. یک نوع آلودگى بسیار خطرناك، ذرات ریز است که «PM2/5» نامیده مى شود؛ به این دلیل که عرض 
این ذرات 2.5 میکرومتر است که حدود 30 برابر کوچکتر از قطر موى انسان است و آنقدر کوچک است که 
مى تواند حتى به کوچکترین مجارى هواى ریه  ها نفوذ کند. آلودگى «PM2/5»با اگزوز خودرو، محل هاى 
ساخت و ساز، دودها، آتش سوزى ها و سایر منابع مرتبط است. این آلودگى همچنین با افزایش خطر ابتال 

به کووید 19 شدید مرتبط است.
تحقیقات اخیر همچنین ارتباط بین آلودگى «PM2/5»  و زوال عقل، تضعیف حافظه و توانایى تفکر را که 

اغلب افراد مسن را تحت تاثیر قرار مى دهد ، ثابت کرده است.

 کمردرد یکى از عالئم مختلف ابتال به ویروس کرونا است البته 
نه هر نوع کمردردى، کمردرد مرتبــط با ویروس کرونا 

مشخصات و عالئم خاص خود را دارد.
کووید 19 عالئم بسیار متنوع و گسترده اى دارد اما 
در مورد بعضى از آنها بیشتر صحبت شده است. 
عالئم رایج کووید 19 شامل سرفه خشک و تنگى 
نفس اســت اما بیمارانى هم هستند که از عالئم 
غیر طبیعى مثل خارش یا چشم درد بعد از ابتال به 

این بیمارى شکایت مى کنند.
کمر درد هم جزو این عالئم محسوب مى شود. کمر درد 
یک اتفاق رایج است اما بعضى از متخصصان عقیده دارند که 

مى تواند جزء عالئم کرونا هم باشد اما از کجا بفهمیم کمر درد ما مربوط به کرونا است؟ 
کمر درد مى تواند نشانه یک مشکل محیطى باشــد اما گاهى اوقات نشان دهنده کرونا نیز هست. اگر 
همراه با کمردرد، عالئم دیگر کرونا را داشــتید، به عنوان مثال حس بویایى و چشــایى خود را از دست 
دادید، تنگى نفس، سر درد، تب و سرفه هاى خشک را تجربه کردید، باید بدانید که این کمر درد هم به 

دلیل کووید اتفاق افتاده است.
همانطور که باالتر هم اشــاره کردیم، انواع مختلف کمر درد هرکدام احساســات متفاوتى را به وجود 
مى آورند اما اگر احساس کردید که در این دوران هنگام کشیدن نفس عمیق یا سرفه، درد بسیار شدیدى 

را تجربه مى کنید، احتماًال کمر درد شما به دلیل کرونا اتفاق افتاده باشد.
کمر درد ممکن است به دالیل دیگرى مثل جابجا شدن دیسک، مشکالت ماهیچه اى، مشکالت ستون 
فقرات و آرتروز اتفاق بیفتد. اگر کمر درد به دلیل چنین مشکالتى رخ داده باشد، احتماال به قسمت هاى 
پایینى بدن هم انتقال پیدا مى کند اما اگر علت آن کرونا باشد، چنین اتفاقى نخواهد افتاد و معموًال این 

درد به پا ها نمى رسد.
درد عضالنى یک عالمت رایج از کووید اســت و احتماًال فقط در یک قسمت از بدن اتفاق نمى افتد. در 
نتیجه اگر کمر درد به دلیل کرونا باشد، احتماال باید قســمت هاى دیگر بدنتان هم درد بگیرد؛ انگار که 

کمردرد به قسمت هاى دیگر هم پخش مى شود.
یک عالمت بسیار رایج که باید به دنبالش بگردید و مطمئن شوید که کرونا دارید یا خیر، سرفه خشک 
است. گاهى اوقات کمردردى که در دوران ابتال به کووید تجربه مى شود، به دلیل سرفه خشک است، 

زیرا سرفه ممکن است باعث درد دنده و دیافراگم شود که به سرعت به کمر مى رسد.

سنگ کلیه نشــانه هاى پنهانى دارد که بهتر اســت افراد از آن آگاهى 
پیدا کنند.

کلیه ها اندام هاى مهمى در بدن هستند که مایعات اضافه 
و سموم را از طریق ادرار خارج مى کنند. ادرار از کلیه به 
مثانه رفته و از آنجا از بدن خارج مى شــود. آن دسته 
از ســموم و مایعات اضافه اى که از بدن خارج نشده 
تبدیل به سنگ کلیه مى شود در این زمان بدن تالش 
مى کند سنگ هاى کوچک را دفع کند، اما سنگ هاى 

بزرگ دفع نمى شوند.
وجود ســنگ ها عملکرد مجراى عبورى مثانه و ادرار را 
دچار مشکل مى کند و درد بسیار زیادى را در آن نواحى بوجود 
مى آورد. در اینجا به 8 نشانه سنگ کلیه اشــاره مى کنیم که مى تواند 
زنگ خطرى براى مراجعه به پزشک و سپرى کردن مراحل درمانى باشد:

1. عفونت به خصوص عفونت ادرارى و تب 
2. تغییر رنگ ادرار و بوى آن به طورى که بسیار ناخوشایند مى شود

3. مشاهده خون در ادرار و تغییر رنگ آن به قرمز و صورتى
4. درد بسیار شدید هنگام دفع ادرار یا در طول شبانه روز

5. حالت تهوع و استفراغ
6. تکرر ادرار

7. افزایش تعرق و حس بى حالى
8. مشاه ده سنگ هاى کوچک هنگام دفع ادرار

ابتال به زوال عقل با افزایش اندك آلودگى هوا

کمردرد کرونا چه مدلى است؟

عالئم هشدار دهنده سنگ کلیه

ریحان یک گیاه معطر رایج است که خواص 
مختلفى براى سالمتى دارد که آن را به دلیل 
خواص تقویــت کننده سیســتم ایمنى اش 

مشهور مى کند.
 A ،C ،E ، Kگیاه ریحان حاوى ویتامین هاى
و اُمگا 3 اســت. همچنین حاوى مواد معدنى 
مانند مس، کلســیم، منگنز، فســفر، روى و 

پتاسیم است.
این گیاه داراى مزایاى اثبات شــده مختلفى 
از جمله ضد التهاب، آنتى اکســیدان، تقویت 
کننده سیســتم ایمنى، کاهش دهنده درد و 

محافظ رگ هاى خونى است.
اثبات شــده اســت که دانه هاى ریحان یا 
اسانس ریحان مى توانند از طیف گسترده اى 
از بیمارى ها جلوگیرى کنند و همین مسئله 
آن را به یکى از ضرورى ترین گیاهان دارویى 

شناخته شده امروزه تبدیل کرده است.
این گیاه همچنین داراى خواص خنک کننده 
است بنابراین براى تابســتان ها بسیار مفید 
است. بدن را ســم زدایى کرده و دماى بدن 
را حفظ مى کنــد. به عالوه ریحــان حاوى 
اسانس هاى فرار غنى از آنتى اکسیدان است 
که آبگریز محســوب مى شوند، به این معنى 
که در آب حل نمى شوند و به قدرى سبک و 
کوچک هستند که از طریق هوا و منافذ پوست 

عبور مى کنند.
تخم ریحان از ســالمت روده  هــا حمایت 
مى کند، قند خــون را کاهــش مى دهد، به 
کاهش وزن کمک کرده و همچنین کلسترول 

را کاهش مى دهد.

تحقیقات نشــان مى دهند برخى مکمل ها در 
بهترین حالــت بى مصرف و در بیشــتر موارد 
بیمارى زا یا حتى کشنده هستند. النا ژوچکووا، 
متخصص غدد درون ریز معتقد است که نباید 

در خوردن مکمل ها زیاده روى کرد.
به گفته او، مولتى ویتامین ها خطر خاصى براى 
سالمتى ایجاد نمى کنند زیرا اجزاى آن ها با در 
نظر گرفتن نیاز روزانه متعادل هستند، مصرف 
بى رویه مونوویتامین ها، اغلب خطرناك است.

 A، این پزشک ویتامین هاى محلول در چربى
D، E، K را نام برد که بــه خوبى در بدن جذب 
مى شــوند اما به آرامى از بدن دفع مى شوند. 
براى مثال، ویتامین D اضافى مى تواند منجر 
به حالت تهوع، استفراغ و خارش پوست شود. 
کلسیم اضافى در خون با رسوب در بافت هاى 
نرم، کلیه ها، ریه، قلب و عروق خونى به پایان 
مى رســد. عالوه بر این، مقادیــر بیش از حد 
ویتامیــن D مى تواند باعــث ناهنجارى هاى 
جنین و بیمارى هاى استخوانى در نوزادان شود.
اگر ویتامیــن A چندین بار بیــش از حد الزم 
مصرف شود، باعث تهوع، تارى دید، خستگى، 
ریزش مو، ســردرد، اختالل در عملکرد قلب، 
کلیه ها، مى شود و مى تواند منجر به تغییر شکل 

جمجمه و صورت شود.
 

فواید ریحان در تقویت 
سیستم ایمنى بدن  

ویتامین هم مى تواند 
مضر باشد

کاهش مى دهد. را
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رئیس دفتر تخصصى ســینما از پخش مجموعه کلیپ 
"نجواهاى در گلو مانده" با محوریت زنان عاشورایى در 

ایام محرم از طریق فضاى مجازى خبر داد.
مصطفى حیدرى در این باره گفت: این مجموعه در اصل 
یک برنامه نمایشى بوده که ســال گذشته توسط حوزه 
هنرى تهران در بازه زمانى بین 10 تا 15 دقیقه براى صدا 

و سیما تهیه شد.
وى افزود: این مجموعه کلیپ با هماهنگى دفتر تخصصى 
سینما وابســته به ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان و مجموعه توازن (توانمندسازى و 
ارتقاى زنان نواندیش) با عنوان "نجواهاى در گلو مانده" 

و با محوریت زنان عاشورایى در یک دقیقه ویژه دهه اول 
محرم و انتشار در شبکه هاى اجتماعى تدوین شده است.

وى  ادامــه داد: در این مجموعه نمایشــى، نقش زنان 
عاشــورایى همچون "طوعه" زنى که حضرت مسلم را 
نجات داد، "حمیده" دختر حضرت مســلم، "ام وهب" 

تنها زن شهید کربال، "ام سلمه" همسر پیامبر، "رباب" 
مادر حضرت على اکبر(ع)، "ُدلُهم" همسر زهیر بن قین، 
"نَوار" همسر خولى، حضرت "ام البنین" و یک زن گمنام 
در تاریخ که بعد از حادثه کربال، در پوشش و حجاب اسراى 
اهل بیت (علیهم السالم) را در کوفه کمک فراوانى کرد، 

روایت مى شود.
حیدرى تصریح کرد: بازیگران حرفه اى در این مجموعه 
به ایفاى نقش پرداخته اند که به معرفى زنان  عاشورایى 
در حد یک دقیقه پرداخته شــده تا ذهن مخاطب با این 
افراد آشنا شود و اگر عالقه مند شدند، درباره آن تحقیق 

و بررسى کنند.

پخش مجموعه کلیپ نجواهاى در گلو مانده ویژه ماه محرم

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفاى 
استان اصفهان از شــهروندان خواست نسبت به بازدید 
هفتگى از مخازن ذخیره آب و شستشــوى دوره اى آن 

اقدام کنند. 
فهیمه امیرى با اشــاره به نشــر کلیپ هایى در فضاى 
مجازى مبنى بر وجود جلبک و حشــرات موذى در آب 

شرب گفت: آب موجود در شبکه آبرسانى به دلیل انجام 
عملیات تصفیه و فرایند کلــر زنى، فاقد هرگونه آلودگى 

است. 
وى افزود: بررسى هاى میدانى کارشناسان شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان نشان مى دهد متاسفانه تعداد 
زیادى از مخازن ذخیره آب خانگى که روى پشت بام ها 
و در معرض تابش نور آفتاب قرار دارند سال هاست مورد 
بازدید قــرار نگرفته و به همین دلیــل جلبک ها و الرو 

حشرات در آن ها رشد کرده اند. 
امیرى گفت: در بیشتر موارد درب مخازن ذخیره باز مانده 
و همین امر موجب افتادن پرندگان و حشرات موذى در 
آن شده که پس از مدتى تغییر طعم و بوى آب آن واحد 

مسکونى را در پى داشته است. 
وى از مشترکین این شرکت خواست به طور هفتگى از 
مخازن ذخیره آب بازدید کرده و از بســته بودن درب آن 

مطمئن شوند. 

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفاى 
استان اصفهان در عین حال به شهروندان و روستاییان 
توصیه کرد به صورت دوره اى و ماهیانه نسبت به شست 
و شوى مخازن ذخیره آب با استفاده از محلول پرکلرین 
و آب ژاول اقدام کنند تا از لزج شدن و تغییر طعم و بوى 

آب جلوگیرى شود. 

مخازن ذخیره آب خانگى را به صورت ماهیانه شستشو کنید

به گزارش روابط عمومى بنیادمســکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان، جلسه گروه 
کارشناسى فنى طرحهاى هادى و کمیســیون تغییر کاربرى و اصالح محدوده اراضى 

روستایى شهرستان فالورجان برگزار گردید. 
 در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان، کارشناس دفتر تهیه طرحهاى بنیاد مسکن 
استان، مهندس بلدى، مدیر بنیاد مسکن  شهرستان فالورجان، مهندس لباف، کارشناس 
بنیاد مســکن شهرســتان و دیگر اعضا در محل سالن جلســات بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان تشکیل گردید،  تغییر کاربري و اصالح محدوده 47درخواست 
از روستاهاى اسفهران، جالل آباد، کارویه، بوستان، جوجیل، دشتچى، دشتلو، ریاخون، 
زفره، شرودان، کروچ، محمدیه، موسیان از بخش هاى قهدریجان و مرکزى شهرستان 

فالورجان مورد بررسى و تبادل نظر قرارگرفت.

برگزارى جلسه گروه کارشناسى فنى طرح هاى هادى 

در سومین جشنواره ارزیابى روابط عمومى هاى صنعت آب و برق کشور، نیروگاه اصفهان  
موفق به دریافت  لوح شایسته تقدیر از این جشنواره شد.

این ارزیابی که در 14 محور صورت گرفت، روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
موفق به کسب مقام شایسته تقدیر در رشته  انتشارات و مستندات  در بین  شرکت هاى صنعت 

آب و برق کشور شد.
در لوح اهدایى صدیقه ببران، مدیرکل دفتر روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت نیرو خطاب 
به روابط عمومى شرکت مدیریت تولید برق اصفهان آمده است سومین جشنواره ارزیابى 
عملکرد روابط عمومى هاى صنعت برق، فرصتى است که تالش هاى همکاران ما در روابط 
عمومى هاى صنعت را به منصه ظهور رساند و عملکرد آنان را در معرض داورى اساتید نامدار 

این حوزه قرار داد.
در بخش دیگرى از متن لوح تقدیر آمده است: جشنواره اى که امید است در آخرین روزهاى 
فعالیت دولت دوازدهم، نوید بخش آینده اى روشن براى میهن اسالمى عزیزمان باشد و آثار 
آن بتواند نقشه راه و معیار روشنى براى عملکرد آینده روابط عمومى هاى صنعت ترسیم نماید.
گفتنى است در سومین جشنواره ارزیابى روابط عمومى هاى صنعت آب و برق کشور، آثار 127 

شرکت از صنعت آب و برق در 14 محور مورد داورى قرار گرفت.

بنابراین گزارش، در آیین پایانى این جشــنواره که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد 
لوح سپاس سومین جشنواره روابط عمومی صنعت آب وبرق کشور توسط مهندس حمید 
عالقمندان، رئیس شوراي سیاســتگذاري صنعت آب و برق استان اصفهان و مدیرعامل 

شرکت توزیع برق استان اصفهان به نیابت از وزیر نیرو اهدا شد.

کسب رتبه روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان 

کنترل آلودگى هوا از دغدغه هاى اصلى شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در زمینه حفظ محیط زیســت است. این 
شرکت سالهاست با ساخت مجتمع بنزین سازى تمام 12 

میلیون لیتر بنزین تولیدى خود را که مطابق با استاندارد 
یورو 5 است، به منظور توزیع در 16 استان به شرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى تحویل مى دهد. ضمن اینکه 
در حال حاضر با هدف نگاهداشت محیط زیست استان و 
تأمین سوخت واحد اتوبوسرانى از 20 میلیون لیتر گازوئیل 
تولیدى، 4 میلیون لیتر آن را طبق استاندارد یورو 5 تولید 
مى کند که البته با اتمام طرح تصفیه گازوئیل شرکت که 
در سال 1401 به انجام مى رسد تمام گازوئیل تولیدى، 

یورو خواهد شد.
پروژه نصــب آناالیزرهــاى آنالین بــر روى خروجى 
دودکش ها بر اســاس توافق با اداره کل محیط زیست 
اســتان و ارســال آنالین اطالعات، بهره بردارى از دو 
دستگاه بویلر با امکان پیشگرمکن هواى ورودى و کاهش 
سوخت مصرفى، پروژه خرید 5 دســتگاه پایش آنالین 
VOC (BTEX) بــه جهت اندازه گیرى و ارســال 
آنالین اطالعات به سازمان حفاظت محیط زیست، نصب 
سلهاى خورشیدى به منظور کاهش مصرف سوختهاى 
فســیلى و جایگزینى گازهاى دوســتدار الیــه ازن با 

هالون ها و فرئون هاى مخرب الیه ازن در سیستم هاى 
اطفاء حریق و سیستمهاى سرمایشى از دیگر طرح هاى 
بخش کنترل آلودگى هوا است. نگهداشت فضاى سبز در 
جهت پاالیش آالینده هاى هــوا از نمونه کارهاى دیگر 
شرکت محسوب مى شود؛ در حالى که استاندارد فضاى 
سبز در صنایع 25 درصد است، حدود 33 درصد محیط این 

شرکت را فضاى سبز احاطه کرده است.
از دیگر طــرح هاى شــرکت پاالیش نفــت اصفهان 
مى توان به موارد طرح بهبود فرآیند با هدف تولید انواع 
فرآورده هاى نفتى مطابق با استانداردهاى روز دنیا، بهره 
بردارى از واحدهاى تقطیر 3 و گاز مایع 3 به منظور رفع 
تنگناهاى عملیاتى و تولید محصوالت میانى و نهایى با 
کیفیت مرغوب، پروژه نصب مشعل سوم و چهارم با هدف 
پیشــگیرى از احتراق ناقص در دو فلر موجود در مواقع 
اضطرارى، راه اندازى بازوهــاى بارگیرى فرآورده هاى 
نفتى با آخرین تکنولــوژى روز دنیا ضمن رعایت نکات 
ایمنى و زیست محیطى، راه اندازى پروژه گرانوله سازى 

گوگرد جامد تولیدى هم اشاره کرد.

پروژه هاى زیست محیطى شرکت پاالیش نفت اصفهان 

در اجالس سراســرى مدیران ارزش آفریــن در تحول 
و توســعه کســب و کار کشــور، از مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکــه به عنوان مدیــر ارزش آفرین در تحول و 
توسعه کسب و کار در کشــور تقدیر شد و ضمن تقدیر از 
عملکرد مدیریتى شرکت فوالد مبارکه، نشان عالى مدیر 
ارزش آفرین به حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت 

فوالد مبارکه تعلق گرفت.
زهرا اربابى، معاون توسعه منابع انسانى سازمان برنامه و 
بودجه در ابتداى این اجالس با اشاره به مسأله مدیریت 
ارزش گفــت: در دهــه اول قرن 21 شــاهد دو بحران 
اقتصادى در جهان بودیم که منجــر به نابودى برخى از 

شرکت هاى بزرگ و مهم در جهان شد.
وى افزود: در پــى آن مدیران و راهبران ســازمان ها و 
شرکت هاى بزرگ به این فکر واداشته شدند که چگونه 
مى توان در این شرایط بحرانى عملکرد اثربخشى داشت و 

با موفقیت به بقا ادامه داد. 
معاون توسعه منابع انسانى ســازمان برنامه و بودجه در 
ادامه با اشاره به تعریفى از موفقیت گفت: آیا موفقیت به 
معنى باالرفتن سهام شرکت ها، ارزش سهام و یا به معناى 
کارآمدتر بودن، آینده نگرى و کار کردن به شیوه اى است 

که در شرایط بحرانى بقاى سازمان را تضمین کند؟
وى خاطرنشان کرد: استراتژى دستیابى به موفقیت بر پایه 
سود یعنى اینکه توجه به اتفاقات در بلند مدت وجود ندارد 
و این شیوه ممکن است صدماتى به کسب و کار شما وارد 

کند که جبران آن سخت باشد.
اربابى با بیان این که براى حفظ منابع انســانى، ارتقاى 
کیفیت محصــوالت و توانایى در جذب مشــترى هاى 
بالقوه بیشتر است، اذعان داشت: هر سازمان باید بتواند 
توانایى هاى خود را براى بلندمدت تقویت و از رویکردى 
دیگر تحت عنوان مدیریت مبتنى بر ارزش استفاده کند 
که هدف کلى در آن به حداکثر رساندن ارزش سازمان و 

یا شرکت است و تصمیمات امروز صرفاً براى دستیابى به 
سود کوتاه مدت نیست.

وى با تاکید بر این که اگر سودآورى و پایدارى سازمان را 
به عنوان تصمیمات بلندمدت در نظر داشته باشید، بازتاب 
آن را در آینده مشاهده خواهید کرد، تصریح کرد: مدیریت 
مبتنى بــر ارزش از افراد و کارکنــان مى خواهد همانند 
صاحبان شرکت فکر کرده و تصمیمات خود را به گونه اى 

اتخاذ کنند که در نهایت به سودآورى شرکت بیانجامد.
معاون توســعه منابع انسانى ســازمان برنامه و بودجه 
عنوان داشــت: مدیریت بر مبناى ارزش با این رویکرد 
است که نگاه مدیران به تنهایى بر سود نباشد، بلکه کلیه 

کارشناســان و کارکنان باید این رویکرد را داشته باشند 
و مدیران باید به طور مداوم به دنبال رشــد فرصت هایى 
باشند که به ارزش آفرینى منجر مى شود؛ در نتیجه رویکرد 
اعتقاد به جریان نقد و رشد در آینده به عنوان منبع ارزش 

افزوده است.
وى تأکید کرد: مدیران تصمیمات خــود را صرفًا بر پایه 
نیازهاى مالى و شــاخص هاى حسابدارى با این رویکرد 
دنبال نمى کنند و هرچقدر فشارهاى بیرونى و درونى بر 
مدیران افزایش یابد، مدیران در این رویکرد باید به دنبال 
تضمین ارزش بهینه براى آینده سازمان و نه امروز باشند.

اربابى با اشاره به این نکته که تصمیمات روزانه و مقطعى 

مى تواند در ارزش ســازمان نقش به سزایى داشته باشد، 
یادآور شــد: این تصمیم براى کوتاه مدت است و ممکن 
است براى آینده دور سازمان اثر منفى داشته باشد؛ نکته 
مدیریت ارزش بر این است که تصمیمات روزانه معطوف 
به نتیجه آن ها در آینده دور باشــد و براى کل ســازمان 

مشارکت در نظر گرفته مى شود.
وى با بیان این که پیاده سازى این رویکرد فرایندى دارد 
که گام نخست آن شناخت واقعى و دقیق و درك صحیح 
از محرك هاى ارزش آفرین در سازمان است، متذکر شد: 
سپس تدوین راهبرد و استراتژى مناسب و تأمین اهداف 
بر مبناى اســتراتژى و در نهایت تأمین شــاخص هاى 
اندازه گیرى و پیاده سازى اقدامات اصالحى مطرح است.

معاون توسعه منابع انسانى ســازمان برنامه و بودجه با 
بیان این که مدیریت مبتنى بــر ارزش تنها براى بخش 
خصوصى نیست، بیان داشت: این شیوه مدیریتى شاید 
براى بخش دولتى کارسازتر باشــد؛ بسیارى از مدیران 
بخش دولتى بــراى بقاى موقعیت خود ممکن اســت 
تصمیماتى را اتخاذ کنند که نتیجه کوتاه مدت داشته باشد 
و بیش از آن که نیاز به مدیــران ارزش آفرین در بخش 
خصوصى نیاز داشته باشیم براى روان سازى و باز کردن 
مدیریت کسب و کار مدیران دولتى به این رویکرد بیشتر 

نیاز داریم.
وى با تأکید بر این که در شرایط فعلى کشور اگر فکر کنیم 
با توجه به عدم وجود منافع کافى کار مهمى را انجام دهیم، 
اشتباه اســت، گفت: وجود منابع محدود با مدیریت بهره 
ورى امکان ارزش آفرینــى را فراهم مى کند اما باید دور 
دست را ببینیم و آینده را مطلوب و مناسب ترسیم کنیم و 

تنها به گذران امروز نیندیشیم.
او در پایان صحبت هاى خــود تاکید کرد: فکر کردن به 
کوتاه مدت اشتباه اســت و ممکن است دچار هدر رفت 

منابع شود و در آینده ضرر و زیان بیشترى ببینیم.

در اجالس سراسرى مدیران ارزش آفرین صورت گرفت

تقدیر از عملکرد مدیریتى شرکت فوالد مبارکه

هشتمین دوره جشنواره ملى برندهاى برتر محبوب 
در بخش هاى مختلف در بیش از 100 گروه کاال 
و خدمات ، 12 مردادماه برگزار و شرکت مخابرات 
ایران به عنوان برند محبوب و برگزیده کشور در 
گروه کاال و خدمات و در بخش شرکت هاى ارائه 

دهنده خدمات اینترنتى، انتخاب شد.
در این جشــنواره که همه ساله به منظور انتخاب 
بهترین برند ها در حــوزه هاى مختلف و انتخاب 
برندهاى خوشنام ایرانى برگزار مى شود، شرکت 
مخابرات ایران با کســب حداکثر امتیاز موفق به 
دریافت تندیس زرین برند محبوب کشور در حوزه 

اینترنت شد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم که با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 
در مرکز همایش هاى بیــن المللى رایزن برگزار 
شد، از برند مخابرات ایران، به عنوان حائز تندیس 
زرین و برند خوشنام در گروه اینترنت تقدیر ویژه 

به عمل آمد.

جشــنواره ملــى برندهــاى برتــر محبــوب 
مصرف کنندگان که به اختصار «جشــنواره برند 
محبوب» شناخته مى شود، به عنوان گسترده ترین 
نظرســنجى مردم در زمینه محبوبیت برندهاى 
ایرانى، بسترى براى شناسایى برندهاى محبوب 
فراهم کرده تا ضمن شناسایى برندهاى خوشنام 
ایرانى توســط مردم، زمینه معرفى این برندهاى 

معتبر را فراهم آورد.
هدف از برگزارى این جشــنواره، ارتقاى جایگاه 
برند مبتنى بر راى و نظر مصرف کنندگان اعالم 
شده اســت. در این جشــنواره، از مدل مبتنى بر 
نظرسنجى گسترده مردمى براى شناسایى میزان 
هوادارى مصرف کنندگان در هر یک از گروه هاى 
کاال و خدمات استفاده مى شــود تا ضمن ایجاد 
زمینه مشارکت گسترده مصرف کنندگان در این 
نظرسنجى، بتوان ارزیابى قابل اعتمادى از طیف 
گسترده برندهاى فعال در گروه هاى مختلف کاال 

و خدمات به دست آورد.

کسب تندیس زرین برند محبوب کشور 
توسط شرکت مخابرات 

16 هزار و 646 خیر اصفهانى از زمان شروع "پویش ایران 
مهربان" تاکنون به جمع حامیان فرزندان تحت پوشــش 
کمیته امداد پیوستند. حمیدرضا طاهرى اظهار کرد: در طرح 
"پویش ایران مهربان" تاکنون 16 هزار و 646 خیر جدید 

اصفهانى، حامى فرزندان تحت پوشش این نهاد شدند.
طاهرى با بیان رشد عملکرد درآمد و سرانه دریافتى فرزندان 
تحت حمایت ادامه داد: درآمد سال جارى در حوزه اکرام و 
سرانه دریافتى فرزندان یتیم و نیازمند، نسبت به دوره مشابه 

سال گذشته 78 درصد افزایش داشته، اما همچنان تعداد پنج 
هزار و 472 فرزند، ماهیانه کمتر از صد هزار تومان دریافت 
مى کنند که نیازمند همــت مضاعف خیران براى برقرارى 

مساوات در سرانه دریافتى فرزندان تحت حمایت است.

پیوستن 16 هزار خّیر به جمع حامیان فرزندان تحت پوشش امداد


