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از ویتامین آفتاب غافل نباشیماحتمال گرانى گوشت قرمز در زمستانپروژه تازه محسن تنابنده، «پایتخت» نیستکیش و قشم در معرض غرق شدن! رقابت سرخابى ها برسر جذب مهاجم مازاد سپاهان؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا دچار 
«پیر گوشى» 

مى شویم؟

شرایط خطرناك ذخیره خون اصفهان
3
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تهدید خطوط 
شبکه برق
 در اصفهان

استاد بیمارى هاى گوش، حلق و بینى گفت: پیرگوشى 
یک نوع اختالل شنوایى است که با باالرفتن سن ایجاد 

مى شود و مقدارزیادى زمینه ژنتیکى دارد.
محمد محسنى بیان داشت: پیرگوشى یک نوع اختالل 

شنوایى است که با باالرفتن سن ایجاد مى شود...

بعید اســت اصفهانى باشــید و دربــاره وضعیت 
فرونشست زمین در این استان چیزى به گوشتان 
نخورده باشــد. فرونشســت زمین حاال یکى از 
ترجیع بندهاى مقامات کشــورى و استانى شده 
است. اوضاع اصفهان در این باره آنقدر وخیم شده 
که هر روز باید با تبعات جدید فرونشست زمین در 
این استان روبه رو شویم. از منازل مسکونى گرفته 
تا انواع تأسیسات شــهرى از خطرات فرونشست 
زمین در امان نیستند و دیروز هم پرده اى دیگر از 

این ماجرا خودش را نشان داد...

استارت طالیىاستارت طالیى
لیگ بیست و یکم، هفته اول، امروز،لیگ بیست و یکم، هفته اول، امروز،

 سپاهان - مس رفسنجان، ورزشگاه نقش جهان سپاهان - مس رفسنجان، ورزشگاه نقش جهان
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مدیرکل سازمان انتقال خون استان هشدار داد

درخشش گلر سابق سپاهان در پرتغال؛ 

رونمایى از پیام در پورتیموننزه با 3 پنالتى!
تیم فوتبال پورتیموننزه در شب درخشان پیام نیازمند، گلر سابق سپاهان، موفق شد 

در دیدارى سخت و دشوار از سد حریف خود عبور کند.
در یکى از دیدارهاى دور سوم از رقابت هاى جام حذفى پرتغال، تیم فوتبال 
پورتیموننزه در یک دیدار جذاب و دیدنى و در عین حال سخت و دشوار، 
موفق شد با درخشش پیام نیازمند سنگربان ایرانى خود، به یک پیروزى 

شیرین دست پیدا کند...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

هشدار مسئوالن درباره تبعات 
جبران ناپذیر فرونشست زمین در استان

یک هفته تفریح
 39 برابر حقوق 
ساالنه یک کارگر!

دور دور با خودروهاى اجاره اى میلیاردى

12 خط BRT دراصفهان احداث مى شود
3

سلطانى مهر: سلطانى مهر: 

امیدوارم از ابتدا امیدوارم از ابتدا 
ذوب آهن را ذوب آهن را 

باالى جدول ببینیم
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دادستان عمومى و انقالب دادستان عمومى و انقالب 
اصفهان:اصفهان:

کوتاهى متولیان کوتاهى متولیان 
آلودگى هواآلودگى هوا
قابل تعقیبقابل تعقیب

استاست

فخرالدین صدیق شریف با اشاره به بیکارى
 2 ساله اش بخاطر شیوع کرونا:

اوضاع براى بازیگران
 واقعاً ترسناك است

مدیر کل استاندارد اصفهان مدیر کل استاندارد اصفهان 
توضیح داد؛ توضیح داد؛ 

بیشترین تخلفات بیشترین تخلفات 
بخش استاندارد بخش استاندارد 

در اصفهان در اصفهان 

هیأت مدیره

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شــرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده ساعت 7صبح و مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده در ساعت 10 
صبح و مورخ  1400/08/12  در محل     اصفهان خیابان کاوه ضلع شرقی پل چمران جنب 

پل کاوه کوي اتحاد پالك 17تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه  مجمع عمومى فوق العاده ساعت 7صبح 

تصویب اساسنامه جدید و تغییر آدرس 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساعت 10 صبح

انتخاب مدیران بازرس روزنامه و تصویب تراز 

آگهى دعوت مجامع  عمومى  فوق العاده و عادى بطور 
فوق العاده شرکت   صنعت گستر نخستین سپاهان سهامى خاص 

 به شماره ثبت13637  وشناسه ملى  10260346514
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با حضور جمعى از بانوان شاغل در شرکت هاى تابع وزارت 
نیرو، همایش ورزش صبحگاهى بانوان صنعت آب و برق به 

میزبانى آبفاى استان اصفهان برگزار شد.
همه ساله از 26 مهر ماه تا دوم آبان ماه هفته تربیت بدنى و 
ورزش نامگذارى شده است و به این مناسبت با هدف آشنایى 
جامعه با اهمیت و اثرات ورزش در زندگى فردى و اجتماعى و 
ترویج ورزش در خانواده، همایش صبحگاهى ورزش بانوان 

صنعت آب و برق اصفهان بر گزار شد .
در ایــن همایش نزدیک بــه 80 نفر از بانوان شــاغل در 
شــرکت هاى تابع وزارت نیرو از ســاعت 7 تا 8 صبح روز 
دوشنبه 26 مهرماه جارى با حضور در مجموعه ورزشى باران 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به ورزش صبحگاهى 
پرداختند. در همایش ورزش صبحگاهى بانوان صنعت آب 

و برق که به همت باشگاه فرهنگى ورزشى و همکارى دفتر 
امور بانوان و روابط عمومى شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان برگزار شــد به قید قرعه به 6 نفــر از حاضران در 
همایش جوایزى اهدا شد.

آبفا، میزبان همایش ورزش صبحگاهى بانوان صنعت آب و برق

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 10 محور همکارى اداره کل اوقاف و 
امور خیریه و شهردارى اصفهان احصا و براى شهردار جدید اصفهان ارسال شده است.

حجت االسالم محمدحسین بلک با بیان اینکه پیرو انتصاب على قاسم زاده، شهردار 
اصفهان دیدارى را با وى داشتیم، اظهار داشت: قبل از این دیدار نیز طى ارسال نامه اى 

رسمى 10 محور همکارى را با شهردارى براى وى ارسال کردیم.
وى با بیان اینکه براى مســایل مربوط به خدمات شــهرى و رفاه شهروندان اعالم 
آمادگى کردیم، ابراز داشت: اداره اوقاف امکاناتى دارد که مى تواند براى خدمت بیشتر 

به شهروندان در اختیار شهردارى قرار دهد.
این مقام مســئول افزود: طى سال هاى گذشــته مســایل حقوقى و اختالفاتى بین 
شــهردارى و اوقاف بوده کــه باید با تعامل و همکارى مســالمت آمیز این مســایل 
برطرف شــود که هر دو طرف به حقــوق خود برســند و از درگیرى هــاى قضایى

 پرهیز شود.
وى با بیان اینکه یکى دیگر از محورهاى اعالم آمادگى با شهردارى در زمینه مناطق 
ویژه شهرى و به ویژه در حاشیه هاى شهر بوده است، ادامه داد: تفاسیر این موارد را در 

جلسات بعدى پیگیرى خواهیم کرد.

10 محور همکارى اوقاف و شهردارى اصفهان 

سربازان وظیفه اصفهان با شرکت در دوره هاى آموزش 
فنى وحرفه اى مهارت هاى خود را ارتقا مى دهند و آماده 

به کار مى شوند.
مسئول فنى و حرفه اى گروه 44 توپخانه نزاجا گفت: در 
این پادگان سربازان وظیفه در کنار فراگیرى آموزش هاى 
نظامى براى ارتقاى مهارت فنى خود در دوره هاى مختلف 

فنى وحرفه اى شرکت مى کنند.
ســرهنگ خواجه مهابادى، طرح مهارت آموزى گروه 
توپخانه 44 ارتش را بــا همکارى فنى وحرفه اى درحال 
اجرا دانست و افزود: شــرکت کنندگان پس از فراگیرى 
آموزش هاى تئورى فنى وحرفه اى در آزمون شــرکت 
کرده و همچنین به صورت عملى دوره ها را فرا مى گیرند.
وى، ارتقاى مهارت فنى وآماده به کار بودن سربازان را 

پس از گذراندن دوره خدمت از مهمترین اهداف برگزارى 
این دوره ها دانست وگفت: سربازان در بیش از 67 رشته 

فنى وحرفه اى شــرکت مى کنند و با مهارت آموزى در 
محیط کار واقعى آشنا مى شوند.

مهارت آموزى سربازان وظیفه اصفهان در پادگان نظامى

نشست هم اندیشــى نخبگان و فعاالن اجتماعى عرصه خانواده به همت مرکز تخصصى 
خانواده سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان و با حضور اعضاى شوراى 

اسالمى شهر اصفهان در کتابخانه مرکزى برگزار شد.
رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى اسالمى شهر اصفهان در این نشست 
گفت: ایجاد شــهر خانواده محور، تقویت و تحکیم خانواده و توجه به کارکرد آن در الگوى 
اسالمى جزو مسائل مهمى بوده که شوراى ششم به آن توجه ویژه دارد چرا که خانواده مرکز 

رشد، تربیت و کانون آرامش افراد است.
حجت االسالم والمسلمین مهروى پور اظهار داشت: محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و 
مقررات شهرى و برنامه و سیاست هاى اجرایى یکى از اولویت هاى این دوره شورا بوده که 

اولویت آن مباحث فرهنگى و اجتماعى است.
وى تصریح کرد: سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان تاکنون برنامه هایى 

را در خصوص اهمیت به خانواده اجرا کرده اما برگــزارى این برنامه ها کافى نبوده لذا بهتر 
است براى برگزارى هر چه بهتر این برنامه ها از نظرات نخبگان نهایت استفاده را ببریم تا در 

امور مربوطه موفق باشیم.
همچنین در این نشست رئیس اداره اجتماعى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان گفت: بحث خانواده یکى از مسائل مهمى است که بایستى بین نخبگان و فعالین 

عرصه خانواده به اجماع نظر برسد.
مسعود مهدویان فر افزود: پنج اولویت در سیاست گذارى هاى اجتماعى و فرهنگى کشور 
وجود دارد که این سیاست ها شامل اعتیاد، طالق، فساد و فحشا، حاشیه نشینى و نقاط بحران 
شهرى مى شود. وى با بیان اینکه خانواده بر روى این سیاست ها اثرگذار است، تصریح کرد: 
آمارها نشان مى دهد که شهر اصفهان در مباحث ازدواج و طالق در وضعیت خوبى قرار ندارد و 
مدیرکل ثبت احوال در مصاحبه اى اشاره کرد که استان اصفهان پس از استان تهران و فارس 

بیشترین آمار طالق را به خود اختصاص داده است.
وى با اشاره به اینکه اینگونه نشست ها با هدف اجماع نظر در بین نخبگان تشکیل مى شود، 
ادامه داد: با توجه به این آمار ما باید نگاه ویژه ترى به وضعیت ازدواج و طالق داشته باشیم؛ 
بیش از 20 دستگاه و نهاد هاى مدنى در حوزه خانواده دخیل هستند و کار هاى زیادى را انجام 
مى دهند اما این اقدامات کافى نیست و ما باید در بین نخبگان و فعاالن اجتماعى به یک اجماع 

نظر برسیم و اولویت هارا مشخص کنیم.
رئیس اداره اجتماعى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان اظهار داشت: ما 
در حوزه اجتماعى نیازمند سیاست گذارى هاى مسئله محور هستیم زیرا اکنون در کشورهاى 
پیشرفته، وزارت خانواده تشکیل شده است؛ امروز اگر در کشور وزارت خانواده و وزارت ازدواج 
را تشکیل دهیم بسیارى از مشکالت کشور کم خواهد شد و مى توانیم به اهداف مورد نظر 

خود برسیم.

خانواده محورى از اهداف اصلى مدیریت شهرى است

پیرگوشى
 سن ایجاد 

وع اختالل 
ود...
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باال آمدن سطح آب دریاهاى آزاد که به عنوان یکى از 
تبعات مهم تغییرات اقلیمى شناخته مى شود، منجر به 
زیر آب رفتن بخش زیادى از شهرهاى ساحلى و حتى 
مدفون شدن جزایر مهمى در سطح جهان در آینده اى 
نه چندان دور خواهد شد. در ایران نیز بخش هاى زیادى 
از سطح کیش و قشــم به عنوان مهمترین جزایر ایران 
در دهه هاى آتى به زیر آب مى روند و باال آمدن سطح 
آب خلیج فــارس و دریاى عمان، موج گســترده اى از 
مهاجرت را از شهرهاى ساحلى جنوب به همراه خواهد

 داشت.
دکتر سید حسین موسوى، عضو هیئت علمى دانشگاه 

زنجان مى گوید: ایــران به جز کیش و قشــم، جزایر 
مســکونى و نظامى دیگرى هم در خلیــج فارس دارد 
که آنها هم قطعًا تحت تأثیر پدیده باال آمدن سطح آب 

دریاهاى آزاد قرار خواهند گرفت.
موســوى با بیان اینکه تا کنون مطالعات دقیقى درباره 
تأثیرات پدیده باال آمدن آب دریاهاى آزاد بر ســواحل 
و جزایر جنوب کشــور انجام نشده اســت، اظهار کرد: 
بدون تردید بــه زیر آب رفتن بخش هایى از ســواحل 
و جزایر جنوب کشــور مــى تواند منجر بــه بروز موج 
گسترده اى از مهاجرت از این منطقه در دهه هاى آینده

 شود.

استاندار فارس با بیان اینکه رئیس جمهورى بناى تخت 
جمشید را یادگار هنرمندانه و با عظمت تمدن ایران برشمرد، 
گفت: توصیه ایشان این است که از این میراث فرهنگى به 
شدت مراقبت شود و در این زمینه بودجه اى نیز به استان 

فارس اختصاص یافت.
محمد هادى ایمانیه افزود: برخى از ســاکنان روســتاى 
کناره در نزدیکى تخت جمشــید در سفر رئیس جمهورى 
این موضوع را مطرح کردند و باید با بررســى کارشناسى 
روشن شــود که حریم ممنوعیت همان 5 کیلومتر است 

یا کمتر و بیشتر.
ایمانیه افزود: رئیس جمهورى دســتور داد که این حریم 

به صورت علمى و قانونى مشــخص شــود تا آسیبى به 
تخت جمشید نخورد در عین حال ســاکنان این روستا و 
روستاهاى اطراف با بهانه هاى غیر علمى صدمه نخورند 

و آسیب نبینند.
استاندار فارس افزود: این موضوع باید در اماکن حاشیه حرم 
مطهر حضرت شاهچراغ (ع) نیز لحاظ شود؛ مشخص شد 
برخى منازل و اماکن به بهانه میراثى بودن مانع از توسعه 
این منطقه شده است، در این منازل حتى یک کاشى که 
سابقه فرهنگى و میراث داشته باشد هم وجود ندارد،  براى 
200 خانه موجود در این منطقه مقرر شده هیئت کارشناسى 

تشکیل شود و موضوع را بررسى کند.

کیش و قشم 
در معرض غرق شدن!

توصیه رئیس جمهور 
مراقبت از تخت جمشید است

درآمد باورنکردنى 
«پایتخت» 

  ایران آرت | رئیس سازمان سینمایى اوج، 
در یک نشست خبرى، از کمک 9 میلیارد و 600 
میلیون تومانى به فصل پنجم «پایتخت» و درآمد 
183 میلیارد تومانى آگهى هاى این سریال خبر داد. 
احسان محمدحسنى گفته: بچه هاى «پایتخت» 
پس از فصل 4، کمى ناامید شــده بودند و براى 
ســاخت فصل 5، ما رقمى حدود 9 میلیارد و 600 
میلیون تومان به آنها کمک کردیم وبازدهى مالى 
حاصل از تبلیغاتش، 183 میلیارد تومان بود. براى 
فصل ششم هم خواستیم با آنها همکارى کنیم که 

فرصت پیش نیامد.

60 درصد ورزش نمى کنند
رئیس کمیته ورزش شوراى شهر    تابناك |
تهران  گفت: ورزش حلقه مفقوده در تهران و سایر 
کالنشهرهاى کشور است که با توجه به مشکالت 
فراوان کالنشــهرها باید بیش از گذشــته به آن 
توجه کرد. زهرا شمس احســان افزود: بر اساس 
آمار هم اکنون حــدود 60 درصد جمعیت تهران 
اصوًال ورزش نمى کنند. سهم بزرگى از 40 درصد 
ورزشــکار هم پیاده روى مى کنند و سهم بسیار 
کوچکى از مردم تهران از باشــگاه هاى ورزشى 

استفاده مى کنند.

سهم پلیس در تصادف ها
فرمانده    خبرگزارى صدا و سیما |
نیروى انتظامى گفت: ســهم نیروى انتظامى در 
تصادفات جاده اى 20 تا 30 درصد است که به موارد 
اطالع رسانى و جلوگیرى از تخلف هاى رانندگى 
مربوط مى شود. سردار حسین اشترى گفت: اگر 
پلیس در راه ها حضور نداشــته باشد تصادف ها، 
بسیار افزایش مى یابد، زیرا توقیف خودرو هایى که 
قوانین را رعایت نمى کنند و انتقال آنها به پارکینگ 

در کاهش تصادف ها اثرگذار بوده است.

جمعیت ایران
 95 میلیونى مى شود

بعد از سرشمارى نفوس     اعتمادآنالین |
و مسکن در سال 1395 دیگر سرشمارى جمعیتى 
در ایران انجام نشده است، اما مرکز آمار ایران  به 
پیش بینى جمعیت کل کشور در فاصله سال هاى 
1396 تا 1415 پرداخته است. این گزارش نشان 
مى دهد که جمعیت ایران از حدود 81 میلیون نفر 
در سال 1396 با روندى افزایشى به 95 میلیون و 

278 هزار نفر در سال 1415 خواهد رسید.

زمان حضور تماشاگران 
در لیگ

چــه زمانــى در ایــران     خبرورزشى |
تماشاگران وارد اســتادیوم ها مى شوند؟ خداداد 
افشــاریان،  رئیس کمیته داوران و عضو هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: کرونا هنوز وجود 
دارد و وزارت بهداشــت روى حضور تماشاگران 
در استادیوم ها حساسیت هایى دارد. از سویى فیفا 
براى بازگشت تماشاگر به استادیوم ها مقدماتى را 
فراهم کرده است که ما در پى اجرایى کردن آن در 
مسابقات هستیم و به نظر مى رسد حتى پیش از 
شروع نیم فصل تماشاگران وارد استادیوم ها شوند. 

قارچ سیاه در کردستان
آمــار مبتالیان بــه قارچ ســیاه در    رکنا|
کردســتان رو به افزایش اســت. معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکى کردستان گفت: تاکنون 31 
مورد مبتال به قارچ سیاه در کردستان شناسایى شده 
که از این تعداد 16 نفر در بیمارســتان بســترى 
هســتند و چهار نفر هم فوت شــده اند. صدیق 
جدیداالسالمى خاطرنشان کرد: همزمان با شیوع 
قارچ سیاه در کشور این بیمارى در استان کردستان 
نیز مشاهده شد و اولین مورد آن در چهارم شهریور 

در سنندج گزارش شد.

آغاز روابط تجارى 
ایران با عربستان 

شــبکه«الجزیره» به نقل از سخنگوى    رکنا|
گمرك ایران از آغاز و از ســرگیرى صادرات ایران 
به عربســتان پس از وقفه اى چند ســاله خبر داد. 
سخنگوى گمرك گفت: در نیمه نخست سال جارى 
بیش از 47میلیون تن کاال بــه ارزش 22میلیارد و 
588میلیون دالر بین ایران و 15 کشــور همسایه 
تبادل شد که بازگشت عربستان به مقاصد صادراتى 

ایران یکى از موارد مورد توجه در این مدت است.

پاسخ الریجانى به 
شوراى نگهبان

علــى الریجانــى، رئیس ســابق    جماران |
مجلس و کاندیداى انتخابــات 1400 به اظهارات 
اخیر ســخنگوى شــوراى نگهبان واکنش نشان 
داد. الریجانى خطاب به «طحان نظیف» نوشــته: 
«جنابعالى، در مصاحبــه اخیر، درباره اعالم عمومى 
دالیل عدم احراز صالحیت نامزدها فرمودید چنین 
کارى شرعًا و قانونًا ممکن نیســت، زیرا به حیثیت 
افراد، که امرى محترم اســت، لطمه وارد مى کند. 
این ســخن به طور کلى درســت اســت. اما درباره 
افرادى نظیر حقیر، که خود درخواســت علنى کردن 
آن  را دارم، وجاهت ندارد و مســئولیت آن برعهده 
شوراى نگهبان نیســت. ضمنًا این گونه بیانات شما 
ابهام هاى دیگرى نیز ایجاد مى کند و شفاف کردن 
موضوع را بیش از پیش ضرورى مى سازد. این مطلب 
درباره نهادها و دستگاه هایى که در این تصمیم شورا 
مشارکت داشته اند نیز صادق است. جنابعالى جوان 
تحصیل کرده و متدینى هستید. از ابتداى خدمت در 
نظام اسالمى، مراقب باشید در بیان و عمل خود به 

کسى ظلم نکنید، حتى به نحو ایهام.»

دکتراى امر به  معروف 
رئیــس قــرارگاه احیاى    دیده بان ایران |
بینش امر به  معروف و نهى  از منکر گفت: قرار است 
رشته اى در مقاطع ارشد و دکترا به  عنوان رشته امر 
به  معروف و نهى  از منکر راه اندازى و محتواى درسى 
در این زمینه تولید شــود. مهران صمدى ادامه داد: 
وقتى که بحث دو فریضه امر به معروف و نهى از منکر 
مطرح مى شــود بالفاصله ذهن ها به سمت مقوله 
حجاب و عفاف مــى رود در صورتى که عرصه این
دو فریضه به  مراتب گســترده تر از حجاب و عفاف 

است.

نامه عجیب واعظى
خبر محکومیــت احمد    دیده بان ایران |
عراقچــى، معاون ارزى ســابق بانــک مرکزى به 
هشت سال حبس با واکنش هایى همراه شده است. 
حاال نامه اى به تاریــخ 30 / 05/ 1397 خطاب به 
دادستان سابق منتشر شده که در آن محمود واعظى، 
رئیس دفتر رئیس جمهور ســابق مدعى شده احمد 
عراقچى بیگناه بوده و مجرى سیاست هاى ابالغى 
برخى نهادها بوده اســت. در این نامــه رئیس دفتر 
رئیس جمهور سابق خطاب به جعفرى دولت آبادى 
دادستان سابق تهران ادعا شده؛ بنابر اذعان ولى ا... 
سیف رئیس اسبق بانک مرکزى؛ احمد عراقچى  تنها 

مجرى سیاست هاى ابالغى بوده است.

شهردار را نزدم!
عضو شوراى شــهر تهران با اشاره    فارس|
به شایعه درگیرى لفظى و فیزیکى با شهردار گفت: 
شایعه درگیرى با شهردار را تکذیب مى کنم. ناصر 
امانى در صفحه شــخصى خود در واکنش به شایعه 
درگیرى لفظى و فیزیکى با شــهردار تهران اظهار 
کرد: بعد از انتصاب شهردار محترم تهران هیچ جلسه 
خصوصى با ایشان نداشــته ام. وى افزود: صرفًا در 
دو جلســه هم اندیشــى به اتفاق تمامى اعضا شورا 
میزبان ایشــان بوده و هرگونه بحــث و جدل و... 
که در فضاى مجازى منتشــر شده صحت نداشته و 

تکذیب مى شود.

خبرخوان

اجاره خودروى لوکس هــر روز 15 میلیون تومان. اگر 
ارزان تر مى خواهید دو میلیون تومانى هم پیدا مى شود! 
بستگى به سلیقه فرد دارد و میزان هزینه اى که مى تواند 

براى یک شب رانندگى لوکس داشته باشد.
برخى براى اجراى مراسمات خاص خودرو اجاره مى  کنند 
و برخى هم فقط براى گشت و گذارى در خیابان ها. «دور 
دور» کردن جوانان در خیابان حــاال آنقدر طرفدار پیدا 
کرده است که برخى براى آن خودرو هم اجاره مى کنند. 
از جنسیس گرفته تا پانامرا! یک هفته اجاره پانامرا براى 
«دور دور کردن» حدود 39 برابر حقوق ســاالنه یک 

کارگر مى شود.
چند سالى است که برخى از پولدارها در خیابان ها گشت 
و گذار بى هدفى دارند، با نام «دور دور کردن». افرادى 
که با خودروهاى لوکس و گرانقیمت چند ســاعتى در 
خیابان ها مى چرخند. بیشــتر هم آخر هفته را براى دور 
دور کردن انتخاب مى کنند. برخى از آنها مى گویند دیگر 
برایشان دور دور کردن عادت شده است. برخى از آنها 
مى گویند براى تفریح دور دور مى کنند و برخى هم آن را 

رقابتى مى بینند براى نمایش دارایى هایشان.
آگهى هاى زیادى در ســایت هاى مختلف براى اجاره 
خودرو منتشر شــده. برخى براى جشن عروسى خودرو 
اجاره مى کنند و برخى براى مراســم خــاص دیگر از 
جمله برخى شرکت ها و مهمانى هایى که دارند. اما یک 
سر این آگهى ها هم به دور دور کردن مى رسد. یکى از 
شرکت هایى که انواع خودروهاى لوکس خارجى اجاره 
مى دهد، مى گوید: «برخى فقط بــراى دور دور کردن 
خودرو اجاره مى کنند. بســتگى به ســلیقه فرد دارد اما 
 GT86 بیشتر خودروهاى بى ام و، جنسیس کوپه و تویوتا

و شاسى براى دور دور مى برند.»
او مى گوید: «خودروهاى خارجى دارم از هر شــب دو 
میلیون تومان تا 15 میلیون تومــان. خودروى بى ام و 
i8 هر شب 15 میلیون تومان اجاره مى دهیم. سانتافه و 

اپتیما هم دو میلیون تومان مى شود.»
نکته اینجاست که اغلب این شرکت هاى اجاره خودرو 
کمتر از یک هفته خودرو اجاره نمى دهند. یعنى کسانى 

که بــراى دور دور کــردن خودرو اجــاره مى کنند اگر 
بخواهند یک شب هم دور دور کنند باید براى خودرویى 
مثل بى ام و حدود 100 میلیون پرداخت کنند. زیرا باید 

هزینه اجاره خودرو را براى یک هفته پرداخت کنند.
برخى هم مى گویند بــا هزینه کمترى خــودرو اجاره 
مى دهند مثًال پورشه پانامرا، شبى هفت میلیون تومان! 
به عبارتى براى دســتکم یک هفته حدود 50 میلیون 
تومان خرج دارد. هزینه یک هفته اجاره خودرو با حداقل 
اجاره حدود 18 برابر از حقوق ساالنه یک کارگر با حداقل 
حقوق وزارت کارى مى شود! اگر هم با هزینه 15 میلیون 
تومانى حساب کنیم حدود 39 برابر حقوق ساالنه یک 
کارگر مى شود. (حداقل حقوق وزارت کار سال 1400، 

دو میلیون و 655 هزار تومان)
براى اجاره خودرو حتمًا یک چک یا ســفته الزم است. 
در این چک و سفته هم باید معادل قیمت خودرویى که 
مى خواهید اجاره کنید، بنویسید. یکى از این شرکت هاى 
اجاره خودرو مى گوید: «براى پانامرا باید در چک مبلغى 

بیش از چهار میلیارد تومان بنویسید.»
به جز چک و سفته اما باید مبلغى براى ودیعه نیز پرداخت 
شود. از 100 میلیون تومان تا 150 میلیون. البته برخى 
از شــرکت هاى اپشــن هایى براى اجاره خودرو دارند. 
پرداخت بیت کوین به جاى ودیعه! یکى از این شرکت ها 
مى گویــد: «براى ودیعــه، طال،ارز و بیــت کوین هم 
قبول مى کنیم. معادل 200 میلیون تومان، بیت کوین 

مى گیریم.»
اگر کسى خودروى لوکس ماهانه بخواهد هم مى تواند 
اجاره کند. البته مراسم عروسى ماجرا فرق دارد. برخى 
از شرکت ها جداگانه براى مراسم عروسى خودرو اجاره 
مى دهند. مســئول اجاره مى گوید بستگى دارد مراسم 
عروسى کجا برگزار مى شود ما خودرو پیشنهاد مى دهیم؛ 
از شــبى 8 میلیون تا 2 میلیون! اگر خودرو بدون راننده 
بخواهید یک نگهبان پشت سر خودروى عروس تا آخر 

مراسم همراه مى شود.»
آنطور که او مى گوید براى اجاره ماشــین عروس باید 
یک چک به میزان یک میلیارد تومان ودیعه بدهید. در 

صورت آسیب به خودرو از آن کم مى شود.

دور دور با خودروهاى اجاره اى میلیاردى

یک هفته تفریح، 39 برابر حقوق ساالنه 
یک کارگر!

طى چند ماه اخیر آب معدنى هایى با نام برندهاى نروژى 
به قیمت هر بطرى حدود 100 هزار تومان در سطح شهر 
تهران به فروش مى رسد که حاال با تمام شدن فصل گرم، 
فروشندگان با تخفیف 50 درصدى هر بطرى را حدود 49 

هزار تومان به فروش گذاشته اند.
 اما بررسى  آمارهاى گمرك نشان مى دهد درسال هاى 
اخیر حتى یک میلى لیتر هم آب معدنى از خارج وارد ایران 
نشده است. یک منبع آگاه به خبرنگار «نود اقتصادى» 

مى گوید این آب ها در تهران پر شــده و افراد حرفه اى 
برچسب خارجى بر روى آنها مى زنند.

قابل ذکر اســت اخیراً نیز حســین عزیــزى مدیرکل 
فرآورده هاى غذایى و آشــامیدنى سازمان غذا و دارو در 
مورد تخلفات در حوزه تولید و توزیع آب  معدنى گفته است 
خیلى از بســته بندى هاى آب معدنى، اصًال آب معدنى 
نیستند و از معادن یا چشــمه ها برداشت نمى شود، بلکه 
همین آب شرب معمولى است که دوباره تصفیه مى شود.

محمود شهریارى یکى از مجریان حاشیه ساز سال هاى 
اخیر صدا و سیماست. اواخر دهه 70 بود که انتشار یک 
ویدیوى خصوصى از او باعث جدایى موقتش از تلویزیون 
شد. او پارسال هم بخاطر انتشــار خبر هاى تأیید نشده 
پیرامون ویروس کرونا، توسط مراجع قضایى بازداشت 
شد. حاال بعد از مدت ها سکوت ویدیویى از او منتشر شده 

که در آن تبلیغ غذاى یک رستوران را انجام مى دهد.
کاربران به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربرى نوشت: 
توى اینســتاگرام به نظرم از هــر 10 صفحه 5 تاش یه 

لقمه دستشون گرفتن و دارن غذا معرفى مى کنن. کاربر 
دیگرى نوشــت: االن دیگه ما باید به آقاى شهریارى 
بگیم: بخور بخور، تندتر بخور!» کاربرى هم نوشــت: 
اینم کاره دیگه سخت نگیرید. دیگرى نوشت: وقتى به 
دالیل غیر منطقى و غیر اخالقى هنرمندان از کار بى کار 
مى شن باید انتظار داشــت که مجبور شن از این طریق 
فعال باشن که البته جاى افسوس داره. دیگرى نوشت: 
محمود شــهریارى مجرى تلویزیون فود بالگر شــده. 

تلویزیون مون به ندرت کسى رو عاقبت به خیر کرده.

احتمال انتصاب على رســتمى به مدیرعاملى «شستا» 
جدى شــده و همزمان طى روزهاى اخیــر، یک کانال 
تلگرامى گمنام با انتشار تصاویر فیش هاى حقوق وى از 
دو شرکت مس و خاك چینى، مدعى حقوق ماهانه 92 

میلیونى رستمى شد.
با این حال «رجانیوز» سایت جبهه پایدارى مى گوید که 

فیش هاى ادعایى، مخدوش هستند.
پورمهدى، مدیر امور مالى شرکت خاك چینى در گفتگو 
با رجانیوز ضمن رد دریافت حقوق از ســوى دو شرکت 
صنایع مس و خاك چینى توسط رستمى، توضیحاتى را 

در این خصوص ارائه داد: «حقوق آقاى رستمى در شرکت 
صنایع مس چیزى در حدود 33 میلیون تومان بوده که با 
انتقال ایشان به شرکت خاك چینى، اعالم مى شود که 
مجاز به دریافت رقم حقوقى برابــر با مدیرعامل قبل از 
خودشان هســتند. این رقم چیزى در حدود 35 میلیون 
تومان بود؛ با این حال، آقاى رســتمى به جهت رعایت 
عدالت ادارى و کم کردن فاصله حقــوق مدیرعامل با 
کارکنان، حقوق خــود را 25 میلیون تومان در ماه تعیین 
کرد و ماهانه مابه التفاوت این مبلغ را به شــرکت خاك 

چینى بازمى گرداند.»

آب معدنى هاى خارجى در  تهران پر مى شوند! محمود شهریارى به بخور بخور  رسید! 

دروغ است، او 25  میلیون مى گیرد!

بعد از هشــدارهایى که در رابطه با دپو و عدم ترخیص 
نهاده هاى دامى در گمرکات شــمال کشور اعالم شده 
بود تازه ترین خبرها از فاسد بودن حدود 5000 تن ذرت 

دامى و آلودگى آن به آفالتوکسین حکایت دارد.
دپوى کاالهاى اساسى و البته ســایر اقالم در گمرك 
و بنادر و موانعى کــه در رابطه با ترخیــص آنها وجود 
دارد موجب شــده به دفعات از سوى مسئوالن مربوطه 

هشــدارهایى در رابطه با احتمال متروکه شدن و حتى 
فاسد شدن این کاالها مطرح شود. 

چندى پیش بود که مســئوالن گمرك ایران از احتمال 
فاســد شــدن چند ده هزار تن نهاده دامــى دولتى و 
خصوصى در گمرکات شمال کشــور خبر داده و تأکید 
کرده بودند که مدارك الزم جهت ترخیص این کاالها 
به گمرك ارائه نشــده و از این رو باید نسبت به متروکه 

شــدن آنهایى که در معرض فســاد قــرار دارند اقدام 
شود. 

این در حالى است که تازه ترین اخبار از این حکایت دارد 
که بعد از ماجراى ذرت هاى آلوده در چند ســال اخیر، 
اکنون از کاالهاى مانــده در گمرك هاى مازندران که 
بخش زیادى از آن را نهاده هاى دامى تشکیل مى دهد، 
5000 تن ذرت  فاسد و آلوده به سم آفالتوکسین شده 

است. پیگیرى موضوع از گمرك ایران نیز تأیید کننده 
آلودگى بخشــى از ذرت هاى موجود در گمرك هاى 

مازندران است. 
بررسى ها نشــان مى دهد که در ســطح گمرك هاى 
مازندران حدود 5000 تن ذرت که از ســال 1398 وارد 
منطقه ویژه اقتصادى نوشــهر شــده بود فاســد شده

 است.

5000 ُتن ذرت آلوده به آفالتوکسین در گمرك
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مرگ 443 اصفهانى
 در حوادث رانندگى

مدیرکل پزشکى قانونى اسـتان اصفهان گفت: آمار 
قربانیـان تصادفات در پنـج ماهه ابتدایى امسـال در 
استان نسبت به مدت مشابه سـال قبل 11/3 درصد 
افزایش داشـته است. على سـلیمانپوراظهار کرد: در 
پنج ماهه ابتدایى امسال 443 نفر در استان اصفهان 
در حوادث رانندگى جان باختند، در حالى که این رقم 

در مدت مشابه سال قبل 398 نفر بود. 

آرامستان  ما
 خیلى خوب است! 

غالمحسـین صادقیان، رئیس کمیسـیون سـالمت 
محیط زیست و خدمات شهرى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان با اشاره به سازمان هاى زیرمجموعه معاونت 
خدمـات شـهرى افـزود: اصفهـان یکـى از بهترین 
آرامسـتان ها را در بین شـهرهاى ایـران دارد که در 
مدت کرونـا على رغم سـختى هاى بسـیار عملکرد 

خوبى را در تاریخچه خدمت خود رقم زد.

شناسایى انشعابات
 غیرمجاز آب

به گزارش روابط عمومى آبفـاى منطقه 5 اصفهان، 
در جلسه اى که با حضور آبفاى منطقه و هیات مدیره 
شـهرك صنعتى محمود آباد برگزار شـد، مقرر شـد 
آبفاى منطقه اقدامات الزم را در برخورد با انشعابات 
غیر مجاز کشف شـده انجام دهد. همچنین مواردي 
مانند راهکارهاي برخورد با برداشـت آب غیرمجاز و 
رعایت استاندارهاي نصب در خصوص طول انشعاب 
واگذاري، ارزیابـی قبل از درخواسـت مجوز حفاري 
وتعداد کل مشـترکین وکارگاه هاي داراي انشعابات 

آب در این شهرك مورد بررسی قرار گرفت.

دیدار با
 رئیس کالنترى 23 

بـه مناسـبت هفتـه نیـروى انتظامـى مدیـر آبفاى 
منطقه 6 اصفهان با رئیس کالنترى 23 خوراسگان 
دیـدار کردنـد. بـه گـزارش روابـط عمومـى آبفـا 
منطقـه6 اصفهـان، در ایـن نشسـت خلیلـى، مدیر 
منطقه گفت: هدف از این دیـدار قدردانى از زحمات 
پرسـنل خدوم نیروى انتظامـى به واسـطه تعامل و 
همکارى با شـرکت آبفـا منطقـه و همچنین تالش 
مجدانـه بـراى برقـرارى نظـم و امنیـت در منطقه 

خوراسگان است.

آب در هاون کوبیدن 
ابوالفضل قربانى نایب رئیس شوراى شهر اصفهان با 
اشاره به دسته بندى اعضاى شوراى شهر اصفهان در 
برخى رسانه ها، از مردم خواست به این مسائل توجه 
نکنند و تاکید کرد: شورا در انجام وظایف خود متحد، 
یکپارچه و منسجم اسـت، ممکن است در موضوعى 
اختالف نظر داشته باشیم اما در مجموع وحدت داریم 
و این تفرقه افکنى آب در هاون کوبیـدن و کار فتنه 
گرانى اسـت که مى خواهند شوراى شهر اصفهان را 

در این دوره مشغول کنند. 

گردوخاك 
اصفهان را درمى نوردد  

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از افزایش شـدت وزش بـاد و گرد و خـاك، کاهش 
محسـوس دما و همچنین احتمال بارش پراکنده به 
ویژه در غرب استان خبر داد. حجت ا... على عسگریان 
اظهـار داشـت: احتمـال بارندگى بـه ویـژه در نیمه 
غرب اسـتان در اواخر هفته دور از انتظار نیست. وى 
افزود: پدیده غالب اسـتان تـا پایان هفتـه وزش باد 
به نسـبت شـدید تا شـدید خواهد بود و دماى هوا از 
سه شنبه تا شـنبه بین 4  تا 6 درجه سـانتیگراد سرد

 مى شود.

خبر

دادســتان عمومى و انقالب اصفهان گفــت: کوتاهى 
مسئوالن در زمینه بحران آلودگى هوا از مصادیق ترك 

وظایف قانونى و قابل تعقیب است.
على اصفهانى افزود: نظارت بر ایــن موضوع در حوزه 
پیشگیرى از وقوع جرم دادسراى مرکز استان است که 
به صورت ویژه پیگیرى خواهد شد.وى اظهارکرد: دستگاه 
قضایى در دو سال گذشــته به صورت جدى در موضوع 
مقابله با آالیندگى هاى محیطى و آلودگى هوا ورود داشته 
و دســتورات قاطعى از حیث برخورد با صنایع آالینده، 
کارگاه هاى تولید زغال و توسعه غیرقانونى سنگبرى ها 
و کوره هاى گچ و آجرپزى نیز صادرشده است. دادستان 

عمومى و انقالب اصفهان از رویه جارى در دستگاه هاى 
متولى که پس از ایجاد شــرایط بحرانى آلودگى هوا یا 
همزمان با آن مصوباتى را به صورت ناقص اجرا مى کنند، 
انتقاد کرد. وى خاطرنشان کرد: از شهریورماه به مراجع 
استانى، شهردارى و شوراى شــهر ابالغ شده  است که 
عالوه بر اقدامات زیربنایى باید با لحاظ نظر کارشناسان و 
به صورت علمى تقویم بازه هاى زمانى که مستعد استقرار 
شرایط جوى و به تبع آن افزایش آلودگى هوا هستند، تهیه 
و مصوبات متناسب با شرایط قبل از ایجاد بحران اجرایى 
شود تا مخاطرات و تأثیرات بر ســالمت شهروندان به 

حداقل ممکن برسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه 
ذخیره آب سد زاینده رود 192 میلیون متر مکعب است، 
گفت: در حال حاضر 14 درصد سد زاینده رود آب دارد و 

86 درصد سد خالى از آب است.
حســن ساســانى در خصوص آخرین وضعیت ســد 
زاینــده رود و نگرانى بابت کیفیــت آب، اظهار کرد: با 
توجه به ذخیره محدود ســد زاینــده رود طبیعتا باید در 
مصارف بهداشت، شرب و صنعت صرفه جویى زیادى 

داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه 
در استان اصفهان مشکلى از لحاظ کیفیت آب نداریم، 

ابرازامیدوارى کرد ســد زاینده رود با برف و بارش هاى 
موثر در آذر ماه از نظر کمى مشکلى نداشته باشد.

وى درباره افت روزانه ذخیره ســد زاینده رود، توضیح 
داد: با توجه به اینکه خروجى ســد زاینده رود از ورودى 
آن بیشتر است، طبیعى است کاهش مختصرى از حجم 

سد زاینده رود را داشته باشیم و میزان آن متغیر است.
ساســانى با اشــاره به اینکه طبق آخرین آمار، حجم 
ذخیره آب ســد زاینده رود 192 میلیــون متر مکعب 
اســت، گفت: در حال حاضر ورودى ســد زاینده رود 
7 مترمکعــب بر ثانیــه و خروجــى آن 10 مترمکعب 

بر ثانیه است.

افت روزانه 
ذخیره سد زاینده رود 

کوتاهى متولیان آلودگى هوا 
قابل تعقیب است

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و 
حومه گفت: تا سال 1404 ، احداث 12خط اتوبوس 
تندرو BRT در نظر گرفته شــده که تاکنون ســه 
خط آن به طول 32 کیلومتر اجرا و به بهره بردارى 

رسیده است.
ســید عباس روحانى تصریح کرد: یکى از خطوط
BRT که شهروندان شاهد اجراى آن هستند، خط 

چهارم در خیابان هشت بهشــت است که از اوایل 
ســال گذشــته عملیات اجرایى آن آغاز شده و دو 

منطقه 3 و 4 شهردارى را پوشش مى دهد.

وى خاطرنشــان کرد: خط 4 بى. آر. تى شامل 10 
ایستگاه اســت که پنج ایستگاه در محدوده منطقه 
3 شــهردارى و پنج ایســتگاه در محدوده منطقه 
4 احداث و مورد استفاده شــهروندان قرار خواهد 

گرفت.
وى افزود: زمانى که خط یک بى. آر. تى در شهر اجرا 
شد، شهروندان نگران بودند که با توجه به ایزوله و 
کم عرض شــدن خیابان ترافیک ایجاد شود، اما با 
توجه به کیفیت و سرعت خط، شاهد کاهش تردد 
خودروهاى سوارى به ویژه تک سرنشین ها بودیم.

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان گوشت قرمز 
اصفهان گفت: به طور معمول در فصل ســرما به 
دالیلى چون مشکالت حمل و نقل، کمبود آذوقه 
و تلفات دام، معضل کمبود دام وجود دارد. حال اگر 
صادرات دام زنده هم به موارد اشــاره شده اضافه 
شود قطعًا در زمستان با کمبود و گرانى گوشت قرمز 

مواجه خواهیم بود.
اصغر پورباطنى اظهار کرد: کشتار دام هاى زنده به 
دلیل کمبود و گرانى نهاده هاى دامى که در اواسط 
تابســتان انجام گرفت، عاملى براى کمبود دام به 
شمار مى آید و صادرات دام زنده هم بر این معضل، 

دامن مى زند.

وى افزود: خشکســالى و نبود آذوقه باعث شــد 
که دامداران کشــتار دام هاى خــود را به صرفه تر 
از نگهــدارى آن ها بدانند. ایــن موضوع در همان 
زمان هم نسبت به کمبود دام به مسئوالن هشدار 

داده شد.
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان گوشت قرمز 
اصفهان ادامــه داد: ذخیره گوســفند براى فصل 
زمستان الزم بود اما به دلیل شــرایط پیش آمده، 

دام هاى الغر ذبح شدند.
وى خاطرنشــان کرد: گرانى و کمبود گوشــت در 
اســتان هایى مانند اصفهان به دلیل آنکه در تأمین 

دام سبک خودکفا نیستند شدت بیشترى دارد.

مدیرکل سازمان انتقال خون اســتان اصفهان با 
اشاره به وضعیت نابسامان اهداى خون گفت: ذخیره 

خون در استان اصفهان شرایط مطلوبى ندارد.
على فتوحــى در گفتگو با ایمنــا در خصوص آمار 
اهداى خون در ماه هاى محرم و صفر، اظهار کرد: 
مراجعه به مراکز اهــداى خون در ماه هاى محرم و 
صفر حدود 25 هزار و 300 نفر بوده که از این تعداد 

20 هزار و 500 نفر اقدام به اهداى خون کرده اند.
وى در خصوص شرایط نامطلوب ذخیره خون استان 
اصفهان، افــزود: ذخیره خون در اســتان اصفهان 
شرایط مطلوبى ندارد و ذخیره استان تنها حدود دو تا 
سه روز است. به شرایط خطرناکى نزدیک مى شویم 
و نیاز زیادى به اهداى خون در شرایط حال حاضر 
وجود دارد و الزم است مردم براى اهداى خون به 

مراکز مراجعه کنند.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان، ادامه 
داد: ذخیره بانک خون در مهرماه سال هاى گذشته 
نیز در همین حدود بوده و مراجعه به مراکز اهداى 
خون به دالیل مختلف مانند بازگشــایى مدارس، 
تغییر فصل و … بسیار کمتر مى شود اما سال جارى 
همانند سال گذشته، شــیوع بیمارى کرونا مزید بر 
علت شــده و نیاز به اهداى خون بیشترى در سال 
جارى داریم. وضعیت ذخیره خون در کل کشــور 
تقریبًا به همین صورت است و حتى وضعیت برخى 

استان ها از وضعیت استان اصفهان وخیم تر است.
 وى خاطرنشان کرد: در حال حاضر با کمبود تمام 
 O گروه هاى خونى روبه رو هستیم اما در گروه خونى

و O+ با کمبود بیشترى مواجه هستیم.  

جمعى از پژوهشگران دانشگاه اصفهان در پژوهشى 
دریافتند واکسن سینوفارم 12 برابر مرگ ومیر ناشى 

ازکرونا را کاهش مى دهد.
عضو کمیته علمى مبارزه با کرونا گفت: براســاس 
نتایج یک مطالعه کــه در دانشــگاه اصفهان و با 
جمعیت 540 هزار نفر مشخص شــد که واکسن 
کروناى ســینوفارم چینى 12 برابــر مرگ ومیر و 
حدود 11.5 برابر میزان بسترى را در بیمارستان ها 

کاهش مى دهد.

حســن ابوالقاســمى، عمده پژوهش این طرح را 
مطالعه بر روى واکسن سینوفارم اعالم کردو افزود: 
تزریق واکسن 18 برابر میزان ابتال به کووید19 را 

هم کم مى کند.
وى گفــت: واکســن ســینوفارم تولیــد گــروه 
دارویى ملــى چیــن اســت و 79/34 درصد اثر 
بخشــى دارد و 20 ژوئیه امســال براى اســتفاده 
اضطرارى در کودکان و نوجوانــان در چین تایید

 شده است.

بر اساس اعالم دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
از ظهــر روز یکشــنبه 25 مهرمــاه تــا ظهر روز

 26 مهر ماه سه هزار و 98 بیمار مشکوك به کرونا 
به مراکز درمانى تحت پوشــش دانشــگاه علوم 

پزشکى اصفهان مراجعه کرده اند.
از بین مراجعه کنندگان مشکوك به کرونا به مراکز 
درمانى اصفهان طى این مدت 758 بیمار مبتالى 
قطعى کرونا بوده اند که 284 نفــر از آنها در مراکز 

درمانى استان بسترى شده اند.
 همچنین در این مــدت 345 بیمار بهبــود یافته 

کرونا از مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان ترخیص شده اند.

در حال حاضر نیز یک هــزار و 512 بیمار مبتال به 
کرونا در مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان بسترى هستند که 289 بیمار در 
بخش مراقبت هاى ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.
کل موارد فوت شــده ناشــى از کرونا اعم از فوت 
قطعى و مشکوك به این بیمارى طى این مدت17 
نفر بوده اســت که تست هشــت نفر مثبت اعالم 

شده است.

 BRT 12 خط
دراصفهان احداث مى شود

احتمال گرانى گوشت قرمز در زمستان

شرایط خطرناك
 ذخیره خون اصفهان

پژوهش روى واکسن سینوفارم
 در دانشگاه اصفهان

فوت 17 نفر در اصفهان بر اثر کرونا

آرمان کیانى
بعید است اصفهانى باشید و درباره وضعیت فرونشست 
زمین در این اســتان چیزى به گوشــتان نخورده باشد. 
فرونشســت زمین حاال یکى از ترجیع بندهاى مقامات 
کشورى و استانى شده است. اوضاع اصفهان در این باره 
آنقدر وخیم شده که هر روز باید با تبعات جدید فرونشست 
زمین در این استان روبه رو شــویم. از منازل مسکونى 
گرفته تا انواع تاسیسات شــهرى از خطرات فرونشست 
زمین در امان نیســتند و دیروز هم پرده اى دیگر از این 

ماجرا خودش را نشان داد. 
روز گذشته محمدرضا نوحى، ســخنگوى صنعت برق 
اســتان اصفهان در گفتگــو با «ایرنا» اظهــار کرد که 
فرونشســت زمین مى تواند به خطرى بالقوه براى 10 
هزار کیلومتر خطوط انتقــال و توزیع برق در این منطقه 

تبدیل شود.
وى افزود که جایگزینى هر دکل انتقال برق که براثر هر 
حادثه اى سقوط کند دست کم به یک ماه زمان نیاز دارد و 
در بیشتر موارد با سقوط یک دکل از خط، بقیه دکل هاى 

آن خط نیز به صورت زنجیره اى سقوط مى کنند. 
نوحى ادامه داد: بازرسان شرکت برق منطقه اى اصفهان 
اولیــن گزارش هاى فرونشســت را در محل اســتقرار 
دکل هاى فشار قوى، 2 سال پیش اعالم کردند و از همان 
زمان کارشناسان بهره بردارى با همکارى گروه مطالعات 
ژئوتنیک و زمین شناسى بررسى الزم را براى استحکام 
دکل ها انجام دادند و تاکنون هیــچ واژگونى دکل براثر 

فرونشست زمین در استان گزارش نشده است.
نوحى افزود: در 10 سال گذشــته به علت کاهش قابل 
توجه بارش ها و برداشت هاى بیش از اندازه از آب هاى 
زیرزمینى، چالش رانش زمین که ســال هاى پیش در 
مناطق تحت پوشش شــرکت برق منطقه اى اصفهان 

وجود داشت به چالش فرونشست تبدیل شده است.

 40 سانتى متر تا 10 سال آینده
در همین حال نماینده خمینى شــهر در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: پیش بینى مى شود در سال 1410، استان 
اصفهان حدود 40 سانتى متر فرونشست داشته باشد که 
این اتفاق در صورت وقوع از اســتان پهناور اصفهان، 

مخروبه مى سازد.
محمدتقى نقدعلى در گفتگو با «ایمنا»  افزود: متأسفانه 
طى سال هاى گذشــته به دلیل خشــکى زاینده رود، 
آب شــرب و حقابه کشــاورزان اصفهان ناچارا از آب 
خوان تأمین شده اســت؛ متأسفانه برداشت آب از منابع 
زیرزمینى، ناشــى از تعارضاتى بوده که در استان هاى 
باال دست به زاینده رود انجام شده است. زمانى که آب 
خوان ها به عنوان تنها منابع تأمین آب مورد استفاده قرار 
بگیرد، قطعًا خالى شــده و باعث مى شود خأل هایى در 
سفره هاى زیر زمینى ایجاد شود که این موضوع سبب 

فرونشست مى شود.

 سال 1409 به کف آبخوان خواهیم رسید

دیدگاه نماینــده خمینى شــهر را مدیرکل ســازمان 
زمین شناسى اســتان اصفهان هم تایید مى کند. رضا 
اســالمى در گفتگو با «تســنیم» گفت: براى کاهش 
سرعت فرونشســت در اصفهان عالوه بر دائمى شدن 
جریان زاینده رود، باید برداشــت از آبخوان نیز کاهش 
یافته و متوقف شــود. وى ادامه داد: در مناطق شــمال 
اصفهان فرونشست نمود بیشــترى دارد اما این بدان 
معنى نیســت که مابقى مناطق در امنیت هستند، بلکه 

همه مناطق شهر در خطر قرار دارند. 
مدیرکل ســازمان زمین شناسى و اکتشــافات معدنى 
اســتان خاطرنشــان کرد: در صورت ادامه همین روند 
فعلى در برداشت از آبخوان، سال 1409 به کف آبخوان 
خواهیم رســید و عمًال آبى باقى نمى ماند که بتوان آن 
را اســتحصال کرد. این ارقام پیش بینى شــده با حالت 
واقع بینانه در نظر گرفته شده و در خوشبینانه ترین حالت 
آبخوان زاینده رود سال 1418 به کف خود خواهد رسید. 
ســال 1379 جریان دائمى زاینده رود قطع شد و امروز 
21 سال از این اتفاق گذشــته و فرونشست وارد شهر 
شده اســت، تصور کنید در ســال 1418 چه اتفاقى رخ 

خواهد داد؟ 
اســالمى گفت: در بهترین حالت 18 سال دیگر آبى در 
آبخوان زاینده رود وجود نخواهد داشــت و در آن زمان 
دیگر فقط شــهرك نیروهوایى تخلیه نمى شود، بلکه 
خانه هاى مســکونى لحظه اى فرو مى ریزند و اصفهان 

تبدیل به شهرى خالى از سکنه خواهد شد.

هشدار مسئوالن درباره تبعات جبران ناپذیر فرونشست زمین در استان 

تهدید خطوط شبکه برق
 در اصفهان 

مدیر کل استاندارد اصفهان گفت: بیشترین پرونده هاى تخلف در بخش استاندارد در این 
استان مربوط به مصنوعات طال، مواد غذایى و بعد از آن بخش مصالح ساختمانى است.
محمود فرمانى افزود: بازرسان و کارشناسان استاندارد به طور مرتب از واحدهاى صنفى 
بخش هاى مختلف در طول سال بازدید و موارد تخلف را شناسایى مى کنند که بیشترین 

تخلف هاى گزارش شــده مربوط به مواد غذایى، مصنوعات طال و واحدهاى زرگرى و 
مصالح ساختمانى است.

وى از جمله تخلف هاى مشــاهده شــده در زمینه مواد غذایى را تولید بدون نشــان 
استاندارد یا با کیفیت پایین تر از سطح استاندارد و استفاده از مواد غیر مجاز عنوان کرد 
و اظهار داشت: با توجه به اهمیت کیفیت در مواد غذایى به منظور تامین سالمتى مردم، 
پرونده هاى تخلف در این بخش با حساســیت زیادى پیگیرى و بــا متخلفان برخورد 

مى شود.
فرمانى با بیان اینکه تولید غیر مجاز و بدون نشــان اســتاندارد یا با کیفیت پایین تر از 
استاندارد نیز از جمله تخلف هاى ثبت شــده در زمینه مصالح ساختمانى است، اضافه 
کرد: داشتن نشان استاندارد براى مصالح ساختمانى مختلف مانند شن و ماسه، تیرچه و 
آجر از اهمیت خاصى برخوردارست و از نظارت بر واحدهاى تولیدى فعال در این بخش 

غفلت نمى کنیم.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان خاطرنشان کرد: در زمینه مصنوعات طال و واحدهاى 
زرگرى نیز عمده تخلف هاى مربوط به عیار پایین تر از اســتاندارد ملى و نداشــتن ُکد 

ساخت است.
وى با تاکید بر اینکه فروش مصنوعات طالى خارجى در طال فروشى ها ممنوع است، 
تصریح کرد: مصنوعات طالى تولید داخل نیز باید داراى ُکد ساخت باشد که در اصفهان 

با حرف انگلیسى ” اى ” (E) آغاز مى شود.

بیشترین تخلفات بخش استاندارد در اصفهان 
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بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون از دالیل بیکارى اش 
در دو سال گذشته و اتفاقات تلخى که در این مدت براى 

هنرمندان رخ داده، مى گوید.
فخرالدین صدیق شــریف یکى از هنرمندانى اســت که 
در طول دو سال گذشــته در هیچ اثر نمایشى در سینما، 
تلویزیون، تئاتر و شبکه نمایش خانگى حضور نداشته و در 
این مدت فاصله ایمنى اش را با لوکیشن هاى فیلمبردارى 

حفظ کرده است. 
او درخصوص علت اصلى عدم حضــورش در فیلم ها و 
سریال هاى که در چند وقت اخیر تولید و پخش شده اند، 
اظهار کرد: من از ســینما و بازیگرى کناره گیرى نکردم، 
بلکه به دلیل همه گیرى ویروس کرونا در این دو ســال 

اصال کار نکردم و به نوعى خانه نشین شدم.
وى افزود: البته در این مدت دو ســال پیشنهادات زیادى 
داشــتم و بســیارى از دوســتان به من لطف داشتند و 

نقش هاى مختلفى را به من پیشــنهاد کردند، اما به دلیل 
ترس از ابتال به بیمارى کرونا، هیچ کدام از پیشــنهادات 

را قبول نکردم.
ایــن بازیگر پیشکســوت ســینما در رابطه با شــرایط 
فیلمبردارى آثــار مختلف گفت: صحنــه فیلمبردارى و 
لوکیشن آثار نمایشى به گونه اى است که شما تحت هیچ 
شرایطى نمى توانید پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنید. 
باالخره افراد مختلف در آنجا فوق العاده به همدیگر نزدیک 
هستند و این ویروس هم بیمارى بسیار خطرناکى است 
که فقط هم خود آدم را درگیر نمى کند. درحقیقت کسى 
که گرفتار کرونا شود کل اعضاى خانواده و نزدیکانش را 

هم درگیر مى کند.
وى ادامه داد: به همین دلیل من به دوستانى که در این چند 
وقت اخیر لطف کردند و پیشنهادات شان را براى حضور 
در فیلم ها و سریال هاى مختلف مطرح مى کردند، گفتم 

که به دلیل شلوغى لوکیشــن ها در این شرایط کرونایى 
کارى را قبول نکردم. این سخت گیرى را من تا حدى در 
رابطه با خودم رعایت کردم که حتى به یک قرار مصاحبه 
حضورى هم نرفتم تا گرفتار این بیمارى نشوم. باالخره 
ویروس چیز کوچکى اســت که آدم اصال نمى فهمد چه 

زمانى وارد بدنش شده.
صدیق شــریف در رابطه با اخبار ناراحت کننده اى که این 
روزها از بیمارى و فوت بازیگران منتشر مى شود هم گفت: 
متاسفانه اوضاع ترسناك شــده و دائما خبرهاى تلخى 
گرفتار شدن بازیگران به دام این ویروس و بعضا فوت شان 
مى شنویم. کسى به این نکته مهم توجه نمى کند که کار 
ما پر خطر است و به گونه ایست که مجبوریم بعضا در یک 
اتاق کوچک با دیگر بازیگران و عوامــل فنى فیلم مثل 
صدابــردار و فیلمبردار و کارگردان و... کنار هم باشــیم. 
در چنین شــرایطى عمال از ماسک و سایر نکات ایمنى و 
بهداشتى نمى توان استفاده کرد و فاصله ایمنى نیز بسیار 

کم است.
وى اضافه کرد: در زمان بازى اگــر بازیگرى بخواهد از 
ماسک استفاده کند که هیچکدام از ویژگى هاى بازى و 
میمیک صورتش دیده نمى شود، پس به همین دلیل عمال 
نمى توان بحث ایمنى و حفاظــت از خود را آنطور که باید 

و شاید انجام داد. 
فخرالدین صدیق شــریف در رابطه با آخرین کارى که او 
در آن به ایفاى نقش پرداخته است نیز گفت: بعد از اینکه 
تزریق واکســن به صورت عمومى انجام شــد و اوضاع 
تاحدودى نرمال تر شــد، در پروژه اى بازى کردم تا بیش 
از این از فضــاى بازیگرى فاصله نگرفته باشــم. البته از 
طرف تهیه کننده این کار اجازه ندارم که جزئیاتى از آن را 
رسانه اى کنم، اما اگر اشتباه نکنم حدودا دو هفته تا بیست 
روز دیگر اطالعات اصلى این پروژه مثل نام آن، سازندگان 

و بازیگرانش منتشر مى شود.

فخرالدین صدیق شریف با اشاره به بیکارى 2 ساله اش بخاطر شیوع کرونا:

اوضاع براى بازیگران
 واقعًا ترسناك است

«نیسان آبى» 
صاحب دیگرى دارد؟

نصیریان: کیفیت کار 
اولویتم است

«جیسن استاته ام»
جانشین خلف «استالونه»

در حالى که به پخش ســریال «نیســان آبى» از 
شــبکه نمایش خانگى یک روز باقــى مانده، نام 
انتخابى براى این ســریال صاحــب دیگرى پیدا 

کرده است.
«نیســان آبى» ســریالى کمدى اســت که به 
تهیه کنندگى احسان ظلى پور و کارگردانى منوچهر 
هادى در شــبکه نمایش خانگى تولید شده و قرار 

است از روز چهارشنبه پخش شود.
اما در روزهاى منتهى به پخــش این مجموعه، 
محمدرضا کوهســتانىـ  نمایشــنامه نویسـ  در 
یادداشتى اینگونه عنوان کرده است که «نیسان 
آبى» عنوان سریالى است که پنج سال قبل توسط 
او به ثبت رسیده و تهیه کننده مجموعه منوچهر 
هادى که این فیلمنامه را به عنوان سینمایى هم 
در بانک فیلمنامه خانه ســینما ثبت کرده، براى 
اینکه امکان ثبت دوباره این نام را نداشــته است، 
در انتهاى نام «نیســان آبى» یــک «ى» اضافه 
گذاشت است و به خوبى از ثبت سریالى به این اسم 

مطلع بوده است.
محمدرضا کوهستانى در ادامه آورده است:

«اینجانب در سال 1395 فیلمنامه سریالى را با نام 
«نیسان آبى» در بانک فیلمنامه خانه سینما ثبت 
کرده ام که مدارك و مستندات آن موجود است. با 
خبر انتشار ســریالى کمدى با همین نام در شبکه 
نمایش خانگى مواجه شــدم که اتفاقا تهیه کننده 
محترم این ســریال نیز فیلمنامه اش را در اسفند 
ماه 1399 در بانک فیلمنامه خانه  سینما ثبت کرده 
است. یعنى دست بر قضا از ثبت قبلى این نام توسط 
بنده آگاه بوده اســت؛ لذا به نظر مى رسد باز هم 
شاهد رفتارى غیرحرفه اى و خالف قانون حقوق 
مولفان و مصنفان هستیم که قابل پیگیرى است.»

على نصیریان پیرامــون آخرین فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: این روزها مشغول هیچ 
کارى نه در سینما و نه در تلویزیون نیستم و بیشتر 

وقتم را در خانه سپرى مى کنم.
وى پیرامون بازى خود در یک فیلم سینمایى بیان 
کرد: امسال تنها در فیلم ســینمایى «روشنایى» 
به ایفاى نقش پرداختم کــه نمى خواهم پیرامون 
مضمون و شــخصیتى که به ایفاى آن پرداختم 

صحبتى کنم تا وقتى که اکران شود.
بازیگر سریال «میوه ممنوعه» پیرامون اینکه فیلم 
سینمایى «روشنایى» امسال در جشنواره فیلم فجر 
چهلم حضور پیدا مى کند یا خیر بیان کرد: از اینکه 
این فیلم سینمایى در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا 
مى کند یا نه خبرى ندارم و برایم مهم هم نیست 
که این اتفاق بیفتد یــا نیفتد بلکه براى من نتیجه 

و کیفیت یک اثر با اهمیت است نه چیز دیگرى.
 

سیلوستر استالونه از پایان فیلمبردارى بخش هاى 
خودش در «بى مصرف ها 4» و خداحافظى اش از 

این مجموعه سینمایى خبر داد.
فیلمبــردارى قســمت چهــارم فرنشــایز «بى 
مصرف ها» هم اکنون در حال انجام است، فیلمى 
که پیش بینى مى شود بر کاراکتر جیسون استاتهام 

تمرکز داشته باشد.
با توجه به پست اینســتاگرامى سیلوستر استالونه 
که از پایان فیلمبردارى بخش هاى خودش در این 
فرنشایز خبر داد به نظر مى رسد کاراکتر جیسون 
استاتهام نقش اصلى پروژه را از سیلوستر استالونه 

گرفته است.
سیلوستر استالونه اعالم آمادگى کرد که از این پس 

جیسون استاتهام جاى او را در راس فیلم بگیرد.
بازیگران قســمت چهارم «بى مصرف ها» شامل 
جیسون استاتهام، دولف الندگرن، رندى کوتور، 

سیلوستر استالونه، مگان فاکس و تونى جا است.

کاراکتر ساسان سریال «سرجوخه» با بازى هژیرسام احمدى به عنوان چهره اى نوظهور 
معرفى شد.

هژیرسام احمدى بازیگر جوان تئاتر که نخستین تجربه تصویرى خود را پشت سر مى گذارد، 
در این سریال نقش یک خالفکار را که ساقى مواد مخدر است بازى مى کند.

«سرجوخه» به تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى و کارگردانى احمد معظمى روزهاى پایانى 
ضبط را پشت سر مى گذارد و اخیراً رضا یزدانى به عنوان خواننده تیتراژ این سریال معرفى 
شد. این درام جاسوسى اجتماعى نوشته  حســین امیرجهانى از شبکه سه سیما روى آنتن 

مى رود.
تهیه کننده این سریال تأکید کرد که سریال «ســرجوخه»، ادامه ”خانه امن“ نیست. این 
سریال درام جاسوسى و اجتماعى اســت و ”خانه امن“ موضوع امنیتى دارد و کامًال با هم 
متفاوت است. حسین تراب نژاد فیلمنامه فصل دوم ”خانه امن“ را پیش مى برد و همزمان 

به سیمافیلم ارائه شده است. 
این سریال 30 قســمتى، قصه اى کامًال به روز دارد و با قصه اى مواجهیم که نیمى از آن 
واقعى و نیمى دیگر حقیقت دارد. یعنى برخالف برخى از مجموعه هاى امنیتى، کاراکترهاى 

قصه اش از بطن جامعه انــد و در حقیقت، روح زندگى و 
حّس زندگى در جریان است و احساسات مخاطب را درگیر 

مى کند و مى توانــد از این طریق همذات پنــدارى با کاراکترها 
داشته باشد. 

ســامان صفارى در نقش «کیان»، حمیدرضــا محمدى در نقش 
«غالمرضا»، آرش آصفى در نقش یک افسر ضد جاسوسى، نازنین کیوانى 

در نقش یک اینفلوئنســر و نیلوفر کوخانى در نقش رزیتا بازیگرانى اند که تا به 
حال حضور آنها در سریال رسانه اى شده و در کنار این ترکیب جوان، «سرجوخه» 
از بازیگران با سابقه اى چون حبیب دهقان نسب در نقش ساالر، على اوسیوند در 
نقش آقا رضا، قربان نجفى ایفاگر کاراکتر رامین کشمیرى، حسن اسدى به عنوان 

پدر کیان و علیرضا جاللى تبار در نقش طاهرى بهره مى برد. 
این سریال که پس از «سارق روح»، «ترور خاموش» و «خانه امن» چهارمین 

همکارى مشترك صفرى و معظمى است، در 30 قسمت آماده خواهد شد و 
این روزها مراحل فنى را نیز پشت سر مى گذراند.

ر

گى و 
را درگیر 

ى با کاراکترها

محمدى در نقش 
جاسوسى، نازنین کیوانى 

ش رزیتا بازیگرانى اند که تا به
ین ترکیب جوان، «سرجوخه» 
ر نقش ساالر، على اوسیوند در 
شمیرى، حسن اسدى به عنوان 

ره مى برد. 
ش» و «خانه امن» چهارمین 

سمت آماده خواهد شد و 

ساساِن «سرجوخه»  کیست؟

داریوش فرضیایى، مجرى و برنامه ساز حوزه کودك که بیشتر با برنامه عمو پورنگ شناخته مى شود، به 
گرانى داروى مادرش اعتراض کرد و نوشت شــربت 52 هزار تومانى را حاال با چند برابر افزایش قیمت 

خریدارى مى کند.
عمو پورنگ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: واقعا متاسفم! شربتى که تا چند وقت پیش براى مادرجان 
52 هزار تومان مى خریدم یک دفعه اى نایاب بشــه، حاال هم که در به در دنبالش مى گردیم قیمت هاى 

نامتعارف از جمله ، 600 هزارتومان ، 800 هزارتومان ، حتى تا یک میلیون تومان اعالم مى کنند!
او در ادامه نوشت: خیلى از ســالمندان همچون مادر من از این دارو براى عدم تعادل یا لرزش دست و پا 

استفاده مى کنند که اینروزا با کمیاب شدن و باال رفتن قیمت شاید نتوانند آن را تهیه کنن! 
داریوش فرضیایى ادامه داد: مسئولین گرانقدر، جناب وزیر محترم بهداشت اى کاش در کنار وارد کردن 

واکسن براى مردم به فکر داروهاى نایاب و حیاتى هم باشید تا اینقدر به اقشار مختلف فشار نیاد.

دو فیلمساز روس و یک فضانورد پس از سفر به ایســتگاه فضایى بین المللى براى فیلمبردارى، به زمین 
بازگشتند.

کپسول فضایى ســایوز این دو هنرمند را به همراه اولگ نوویتســکى، فضانوردى که در نخستین فیلم 
سینمایى در فضا نقش آفرینى کرده است به زمین بازگرداند. این دو هنرمند روز پنجم اکتبر (13 مهر) به 
همراه آنتون شکاپلروف، دیگر فضانورد روس براى سفرى 12 روزه به ایستگاه فضایى بین المللى رفتند.

هدف از این ســفر فیلمبردارى بخش هایى از فیلم «چالش» بود. در این فیلم یک جراح که یولیا پرسلید 
نقش او را بازى مى کند به فضا مى رود تا به حال یک فضانورد بیمار رسیدگى کند. اولگ نوویتسکى که 

پس از حضورى شش ماهه در فضا به زمین بازگشت در این فیلم نقش فضانورد بیمار را بازى مى کند.
یولیا پرسلید و کلیم شــیپنکو، کارگردان روس روز یکشنبه پس از فرود در قزاقســتان به همراه اولگ 
نوویتسکى براى آزمایش هاى پزشکى به داخل یک چادر پزشکى انتقال یافتند. حال عمومى هر سه نفر 

پس از فرود مساعد به نظر مى رسید.
یولیا پرسلید پس از بازگشــت به زمین گفت که هرچند 12 روز مدتى طوالنى به نظر مى رسد اما پس از 
پایان این دوره تمایلى براى بازگشت به زمین نداشت. او گفت که از بازگشت به کره زمین غمگین است.

بخش هاى دیگرى از فیلم «چالش» که هنوز تاریخ اکران آن مشــخص نشــده قرار اســت در زمین 
فیلمبردارى شود.

ســفر دو هنرمند روس به ایســتگاه فضایى بین المللى در حالى صورت گرفت که طى ماههاى گذشته 
سفرهاى غیرعلمى و تفریحى به فضا افزایش یافته است. طرح ساخت فیلم «چالش» به عنوان نخستین 
فیلم ســینمایى در فضا تاکنون حداقل از نظر زمانى از طرح آمریکایى ها براى اعــزام تام کروز، بازیگر 

سرشناس اهل ایاالت متحده به فضا پیشى گرفته است.
ابتدا آمریکا اعالم کرد که فیلمى سینمایى در فضا خواهد ســاخت و قرار بود «تام کروز» در سال 2021 
میالدى براى فیلمبردارى صحنه هایى از یک فیلم جدید با همکارى شرکت «اسپیس ایکس» به فضا 

برود.
 با این وجود، کشور روســیه که بعد از آمریکا اعالم کرد ماموریت مشــابهى دارد، زودتر از هالیوودى ها، 
کارگردان و هنرپیشــه خود را راهى فضا کرد و فیلمبردارى صحنه هاى مربوط به ایســتگاه بین المللى 

فضایى را به انجام رسانده و بازگشتند.

اعتراض «عمو پورنگ» به افزایش قیمت دارو

از بازگشت به زمین غمگینم!

یک بازیگر پیشکســوت تلویزیون گفت: در ســریال «در کنار پروانه ها» چندین نفر به 
کرونا مبتال شدند و ما مجبور مى شدیم که خودمان را در قرنطینه نگاه داریم بنابراین فکر 

مى کنم دیگر نمى شود با این وضعیت کار کرد.
پروانه معصومى پیرامون احساس رضایت خود از نتیجه سریال «در کنار پروانه ها» بیان 
کرد: من به شخصه خودم نتیجه ســریال تلویزیونى «در کنار پروانه ها» را بسیار دوست 
داشتم و فکر مى کنم بخشــى از این مجموعه تخیلى بود و به گونه اى واقعیت و رویا در 
کنار هم قرار گرفته بودند به دلیل همین تفاوت ها من سریال «در کنار پروانه ها» را بسیار 

دوست داشتم.
وى در همین راستا ابراز کرد: البته فکر مى کنم این مجموعه سختى بسیار داشت چراکه 
حضور در لوکیشــن هایى که ما در آن کار مى کردیم بسیار سخت و مشکل بود از طرفى 
لوکیشن هاى سریال خیلى از هم فاصله داشتند و به هم نزدیک نبودند بنابراین براى ضبط 
سکانس ها بار مســافت زیادى را براى عوض کردن لوکیشن ها طى مى کردیم، فکرش 
را بکنید کار در آن گرماى بسیار شدید شمال براى جابجایى از یک لوکیشن به لوکیشن 
دیگر حدود یک ساعت در راه بودیم و این به خودى خود بسیار طاقت فرسا و فرساینده بود 
و قواى نه تنها بازیگران بلکه همه عوامل را به تحلیل مى برد اما همه اینها در انتها و نتیجه 

کار خوب بود و من از این سریال راضى هستم.
معصومى با اشاره به پیشنهادت دیگر پس از اتمام سریال «در کنار پروانه ها» بیان کرد: 

بعد از  حضور در سریال تلویزیونى «در کنار پروانه ها» پیشنهادات زیادى براى بازى داشتم 
اما من هیچ کدام را قبول نکردم چراکه در این موقعیت کرونا حضور در آثار بسیار خطرناك 
است شما فکر کنید در ســریال «در کنار پروانه ها» چندین نفر به کرونا مبتال شدند و ما 
هر بار مجبور مى شــدیم که خودمان را در قرنطینه نگاه داریم بنابراین فکر میکنم دیگر 

نمى شود با این وضعیت کار کرد.

نمى شود با این وضعیت کار کرد

ناصر قدیر کاشانى مدیر فیلم مارکت(اول مارکت) با انتشار این 
ویدیو از نام پروژه تازه محســن تنابنده با فیلم مارکت رونمایى 

کرد.
مدتــى اســت اخبــار ضــد و نقیضــى از 
سریال«پایتخت»منتشــر مى شــود 
و رســانه هــا تولید فصــل تازه 
این ســریال را حداقــل براى 

نوروز1401 غیر ممکن مى دانند؛ همچنیــن اخبارى پیرامون اختالف 
تنابنده با زوج مقدم و غفورى نیز به گوش مى رسد. تنابنده بنا بود ابتداى 
امسال سریال نمایش خانگى «سنگ پا»را براى پلتفرم فیلیمو تولید کند 

که به دالیلى از ساخت آن(در مقطع کنونى)صرفه نظر کرد. 
هنوز بســتر پخش «چادر شب» اعالم نشده و مشــخص نیست یک 
تاك شو یا رئالیتى شو خواهد بود یا حتى یک ســریال نمایشى یا فیلم 

سینمایى؟!

پروژه تازه محسن تنابنده، «پایتخت» نیست

سریال «در کنار پروانه معصومى با اشاره به پیشنهادت دیگرپس از اتمام

ناصر قدیر کاشانى مدیر فیلم مارکت
ویدیو از نام پروژه تازه محســن تنا

کرد.
مدتــى اســت اخب
سریال«پای
و رســ
این

پروژه ت
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هفته نخست بیست  و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس، امروز با برگزارى 5 دیدار آغاز مى شود که در 
یکى از این مسابقات، سپاهان ساعت 18:00 در ورزشگاه 

نقش جهان میزبان تیم مس رفسنجان خواهد بود.
شــاید هیچ تیمى به اندازه ســپاهانى ها منتظر آغاز لیگ 
بیست  و یکم نباشد. طالیى پوشان اصفهانى که در آخرین 
هفته فصل گذشته قهرمانى را به رقیب سنتى خود واگذار 
کردند، براى حضور قدرتمند در فصل جدید رقابت ها زودتر 
از تیم هاى دیگر تمریناتشــان را آغاز کرده و برنامه هاى 

آماده سازى سنگینى را پشت سر گذاشتند.
سپاهان یکى از فعال ترین تیم هاى حاضر در فصل نقل و 
انتقاالت بوده و بازیکنان زیادى را نیز به خدمت گرفت. از 
طرف دیگر اگرچه نامشخص بودن تاریخ شروع لیگ جدید 
و تأخیر در بازگشایى مجدد رقابت ها به دلیل بازى هاى تیم 
ملى، منجر به برهم خوردن برنامه هاى آماده سازى تیم ها 
شده بود اما زردپوشــان اصفهانى از فرصت به وجود آمده 
نهایت بهره را برده و بازى هــاى تدارکاتى زیادى را انجام 
دادند تا در آستانه شروع لیگ یکى از آماده ترین تیم هاى 
حاضر در رقابت ها به شمار آمده و از مدعیان جدى کسب 

عنوان قهرمانى محسوب شوند.
سپاهانى ها در حالى آماده حضور در لیگ مى شوند که تغییر 
چندانى در ترکیب اصلى خود نداشــته و با حفظ اسکلت 
تیمى، نقاط ضعف خود را در نقل و انتقاالت ترمیم کرده و 

تیم قدرتمندى را روانه بازى ها ساخته اند.
سپاهان در درون دروازه دســتخوش تغییر بزرگى شده و 

جدایى پیام نیازمند از این تیم، نویدکیا را در شرایط سختى 
قرار داد. با این حال زردپوشــان اصفهانى براى پســت 
دروازه بان کریستوفر نت را جذب کرده و منصورى را با نیما 
میرزازاد مبادله کردند و باید منتظر ماند و دید که نویدکیا 
کدامیک را به عنوان مرد شــماره اول قفس تورى تیمش 

انتخاب خواهد کرد.
شــاگردان نویدکیا در فاز دفاعى تغییر مهم و تأثیرگذارى 
نسبت به فصل گذشته نداشته و در این خط مصلح، ترکمان 
و منصورى را از دست داده اند که هر سه بازیکن جایى در 
ترکیب اصلى نویدکیا نداشتند و از بازیکنان ذخیره تیم به 

شمار مى آمدند.
در خط میانى اما سپاهان نســبت به فصل گذشته تقویت 
شده است. زردپوشان اصفهانى اگرچه احسان حاج صفى 
را از دست دادند، اما جذب ریگى و احمدزاده در کنار تمدید 
قرارداد رفیعى خط میانى سپاهان را بیش از پیش مستحکم 
کرده است. حضور احمدزاده آماده در کنار سلمانى، کریمى، 
رفیعى، حســینى و خلعتبرى قدرت تهاجمــى این تیم را 
افزایش داده و دست نویدکیا را براى تغییرات تاکتیکى باز 

گذاشته است.
در فاز تهاجمى سپاهان در بهترین شرایط چند فصل اخیر 
خود است؛ زردپوشــان اصفهانى در فصل نقل و انتقاالت 
شــهریار مغانلو را از چنگ پرســپولیس ربودند و سجاد 
شــهباززاده نیز که عنوان آقاى گلى فصــل قبل را یدك 
مى کشد، یک فصل دیگر در سپاهان ماندگار شد تا به همراه 
مغانلو یکى از خطرناك تریــن زوج هاى هجومى فصل را 

تشکیل دهند.
شاگردان نویدکیا در نخستین گام از لیگ بیست  و یکم باید 
آماده مصاف با تیم مس رفسنجان شوند؛ دیدارى سخت و 
جذاب که حضور چند ستاره در ترکیب 2 تیم جذابیت هاى 
این دیدار را افزایش داده و از طرف دیگر مسى ها به دنبال 
انتقام شکست سنگین فصل گذشته هستند و همین 2 عامل 

این دیدار را تبدیل به یک دوئل تمام عیار مى کند.
مس رفسنجان تیم قدرتمندى است که براى رسیدن به 
موفقیت در دومین فصل حضورش در رقابت هاى لیگ برتر، 
هزینه هاى زیادى انجام داده و بازیکنان باکیفیت زیادى را به 
خدمت گرفته است. مسى ها با توجه به ابقاى ربیعى، همانند 
فصل گذشته به ارائه بازى مستقیم و هجومى عالقه داشته و 
ابزارهاى الزم براى ارائه این نوع بازى را نیز در اختیار دارند.
مس رفســنجان در درون دروازه از فایز الرشــیدى بهره 
مى گیرد که دروازه بان تیم ملى عمان است و در بازى هاى 
مقدماتى جام جهانى عملکرد خوبى از خود نشان داده است. 
شــاگردان ربیعى در فاز دفاعى شــرایط خوبى داشته و با 
حضور محمدى مهر و ترکمان مدافعان باکیفیتى به خدمت 
گرفته اند. در فاز هجومى نیز مس رفسنجان تیم قدرتمندى 
است که با حضور علیارى در پیکان خط حمله این تیم، توان 

هجومى این تیم افزایش زیادى پیدا کرده است.
آنچه مشخص اســت نتیجه این دیدار براى هر دو تیم از 
اهمیت باالیى برخوردار بوده و مى تواند شروع خوبى را براى 
آنها رقم بزند. باید منتظر ماند و دید کدام مربى مى تواند در 

این بازى به اهداف خود دست پیدا کند.

استارت طالیى

در آستانه آغاز مسابقات لیگ برتر بیست و یکم، رقابت تازه اى بین 
استقالل و پرسپولیس بر ســر جذب مهاجم برزیلى مازاد سپاهان 

شکل گرفته است. 
بعد از قطعى شدن جدایى کى روش استنلى از سپاهان، مدت هاست از 
او به عنوان یکى از خریدهاى احتمالى پرسپولیس نام برده مى شود و 
گفته مى شد که او جانشین شهریار مغانلو در تیم یحیى گل محمدى 

خواهد شد.
ممنوعیت پرســپولیس از جذب بازیکن خارجى باعث شده توافقى 
بین کى روش و سرخپوشــان صورت نگیرد. اکنون اخبارى درباره 
عالقه استقالل هم به جذب مهاجم فصل گذشته سپاهان منتشر 

شده است.
با توجه به آنکه گفته شده استقالل مشــکلى براى جذب بازیکن 
خارجى ندارد، به نظر مى رسد مجیدى براى تقویت خط حمله اش 
دست روى کى روش گذاشته اســت. باید منتظر ماند و دید که در 
نهایت کى روش استنلى فوتبال خود را در چه تیمى ادامه خواهد داد.

استقالل در صورت جذب کى روش استنلى سومین خرید خارجى خود 
را نیز انجام داده و دیگر پرونده خریدهاى خارجى اش بسته مى شود. 
سن نسبتًا باالى کى روش باعث شده تا پیشنهاد به او یکساله باشد. 
از ســوى دیگر حضور آرمان رمضانى با خصوصیات مشابه در تیم 
مجیدى، احتمال فروش او در صورت جذب کى روش را زیاد مى کند.
البته قیمت این انتقال احتمالى در انجام آن بســیار مؤثر اســت و 
کى روش پولى که از ســپاهان دریافت مى کرد را از اســتقالل یا 
پرســپولیس نخواهد گرفت. از فوالد خوزستان هم به عنوان دیگر 

مشترى استنلى نام برده مى شود.

از هفته یازدهم ژوپیلر لیگ بلژیک تیم شارلروا موفق شد با نتیجه  2 
بر صفر برابر خنک به پیروزى برسد. شامار نیچولسون (56) و على 
قلى زاده (88) براى شــارلروا گل زدند.  یاران على قلى زاده با این 

پیروزى به رده نهم جدول صعود کردند.

از هفته ششم رقابت هاى لیگ ستارگان قطر، الریان در خانه الدحیل 
به میدان رفت و با 3 گل شکست ســنگینى را متحمل شد. در این 
بازى شجاع خلیل زاده 90 دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت اما 

نتوانست مانع شکست سنگین الریان شود. 

هافبک تیــم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفــت: تالش مى کنیم 
نسبت به سال قبل متفاوت تر باشیم و امیدوارم از ابتداى فصل تیم 

را باالى جدول ببینیم.
محمد سلطانى مهر در مورد شــرایط ذوب آهن پیش از هفته اول 
لیگ بیست و یکم، اظهار داشت: ما جزو اولین تیم هایى بودیم که 
تمریناتمان را شروع کردیم. برنامه خوبى در پیش فصل داشتیم. 
11 بازى دوســتانه انجام دادیم که فکر نمى کنم تیمى این تعداد 
بازى را برگزار کرده باشــد. این بازى ها براى هماهنگى قبل از 

شروع فصل نیاز بود و االن آماده ایم فصل جدید را شروع کنیم.
وى در مــورد ادامــه کار در ذوب آهن عنوان کــرد: حضورم در 
ذوب آهن امسال دو ساله مى شود. دوست داشتم در ذوب آهن بمانم 
و به این تیم کمک کنم. جو تیم مثل همیشه خوب است. ذوب آهن 
تیم ریشه دارى است و هیچکس دوست نداشت که سقوط کند. خدا 
کمک کرد و تیم در لیگ برتر ماند. با برنامه ریزى خوب باشگاه کادر 
فنى جدید خیلى زود مشخص شد. در پیش فصل بدنسازى خوبى 

داشتیم و امیدواریم شروع خوبى در فصل جدید داشته باشیم.
هافبک ذوب آهن در مورد بازى اول مقابــل صنعت نفت آبادان 
گفت:  تالش مى کنیم ذوب آهن متفاوت ترى را نســبت به سال 
قبل داشته باشیم و امیدوارم از ابتداى فصل تیم را در باالى جدول 
ببینیم. بازى اول در هر تورنمنتى خیلى مهم است. در زمین حریف 
بازى داریم امــا براى 3 امتیاز به زمین مى رویــم. امیدوارم آینده 

خوبى در انتظار ما باشد.
ســلطانى مهر در مورد کار با مهــدى تارتار  عنوان کــرد: او آدم 
شناخته  شده اى اســت و با حضورش شرایط جدیدى ایجاد شده،  
هر بازیکنى دوســت دارد که در تیم تارتار بازى کند و او بهترین 
گزینه بود. امیدوارم همه بتوانیم به تیم کمک کنیم تا از شرایط بد 
گذشته فاصله بگیرد. نفراتى که امسال جذب شدند جزو بهترین 
بازیکنان تیم هاى خودشان بودند. من تیم را به لحاظ نفرى خوب 
مى بینم ولى در کل عیار تیم در مسابقات مشخص مى شود. امسال 
حرف هاى زیادى براى گفتن داریم و امیدوارم مشــکلى نباشد تا 

بتوانیم روند رو به جلویى را در پیش بگیریم.
عضو تیم امید در مــورد اینکه جزو بازیکنــان جوان ذوب آهن و 
بنزین سبز این تیم محسوب و توجه بیشترى به او مى شود، گفت: 
به هرحال به بازیکنان ملى در باشــگاه ها نگاه ویژه ترى مى شود. 
باعث افتخار من است که براى تیم ملى امید کشورم بازى مى کنم. 
تالشم را بیشتر مى کنم تا به تیم ملى بزرگساالن هم دعوت شوم.
وى افزود: بعد از هفت هشت سال سابقه ملى در رده هاى مختلف 
امسال شرایطى به وجود آمد تا در تیم ملى امید هم زیر نظر مهدى 
مهدوى کیا کار کنم. براى من افتخار است که بتوانم به او کمک 
کنم. مسابقات مقدماتى قهرمانى آســیا هفته آینده فکر مى کنم 
همین موقع شروع مى شود. چهارشنبه شــب بعد از بازى با نفت 

آبادان به تهران مى روم و امیدوارم اردوى خوبى داشته باشیم.
هافبک تیم امید گفت: جمعه شب عازم مســابقات مى شویم. از 
تمام مردم عزیز مى خواهم از ابتــداى راه براى تیم ملى امید دعا 
کنند که بتوانیــم در مرحله مقدماتى گام محکمــى برداریم، به 
مرحله نهایى برسیم و در تاشکند ازبکستان نتیجه خوبى بگیریم. 
تالش مى کنیم جزو سه تیم اول آسیا بشویم و بعد از حدود 56 سال 
بتوانیم سهمیه حضور در المپیک که در شهر پاریس برگزار مى شود 

را کسب کنیم. کادر فنى که مهدوى کیا آورده 
کامال آلمانى و خیلى باتجربه هســتند. 
مى توانند این تیم را قهرمان آسیا کنند. 
با این حال باید وارد مســابقات شویم و 
ببینیم چه اتفاقى مى افتد. تالش مى کنیم 

در مرحله مقدماتى میخ را محکم بکوبیم 
و مقتدرانــه به مرحله نهایى برســیم 

تا حریفان بدانند کــه ایران تیم 
قدرتمندى دارد.

رقابت سرخابى ها برسر 
جذب مهاجم مازاد سپاهان؟

شلیک تماشایى قلى زاده به 
ُکنج دروازه خنک

گلباران الریان با شجاع

امیدوارم از ابتدا ذوب آهن را 
باالى جدول ببینیم

لیگ بیست و یکم، هفته اول، امروز، سپاهان - مس رفسنجان، 
ورزشگاه نقش جهان

تیم فوتبال پورتیموننزه در شب درخشــان پیام نیازمند، گلر 
سابق سپاهان، موفق شد در دیدارى ســخت و دشوار از سد 

حریف خود عبور کند.
در یکى از دیدارهاى دور سوم از رقابت هاى جام حذفى پرتغال، 
تیم فوتبــال پورتیموننزه در یک دیدار جــذاب و دیدنى و در 
عین حال سخت و دشوار، موفق شد با درخشش پیام نیازمند 

سنگربان ایرانى خود، به یک پیروزى شیرین دست پیدا کند.
پورتیموننزه که در دیدارى خارج از خانه و در استادیوم کارلوس 
اوزوریو به مصاف تیم دسته سومى اولیویرنس رفته بود، انتظار 
مى رفت که کار راحتى را در پیش داشته باشد و بتواند از سد 
حریف خود عبور کند اما برخالف انتظار، تیم پائولو ســرجیو 
براى پیروزى و فرار از حذف، دست به دامان سنگربان ایرانى 

خود شد.
در این دیدار، سرجیو براى نخستین بار به پیام نیازمند سنگربان 
ایرانى خود اعتماد کرد و او را درون دروازه قرار داد. پورتیموننزه 

در دقیقه 19 توســط رناتو جونیور به گل نخست بازى دست 
یافت اما لوئیزینهو در دقیقه 35 و روى یک کرنر ارسالى کار 

را به تساوى کشاند.
در ادامه جونیور یک بار دیگر تیمش را پیش انداخت تا اینکه 
تیم میزبان در دقیقه 85 صاحب یک ضربه پنالتى شــد. پیام 
نیازمند دروازه بان پورتیموننزه موفق شــد این ضربه پنالتى 
را مهار کند اما در میان غفلت مدافعیــن، ژوائو پاردس روى 
ریباند دروازه پورتیموننزه را باز کرد تا بازى با تســاوى 2 – 2 

به پایان برسد.
در وقت هاى تلف شــده، روى ضربه ایمبوال کارلینوس این 
مدافعین میزبان بودند کــه دروازه خودى را در دقیقه 113 به 
اشتباه باز کردند. در حالى که همگان منتظر شنیدن سوت پایان 
بازى بودند اما در دقیقه 118 تیم اولیویرنس به گل سوم دست 

یافت تا دو تیم با تساوى 3 – 3 راهى ضربات پنالتى شوند.
در ضربات مرگبار پنالتى، امید هواداران پورتیموننزه به دستان 

پیام نیازمند بود. پس از اینکه دو تیم ضربات نخست خود را به 
گل تبدیل کردند، نیازمند موفق شد پنالتى دوم اولیویرنس را 
مهار کند اما داور دســتور به تکرار این ضربه داد که بازیکن 

حریف موفق شد آن را وارد دروازه کند.
سنگربان ملى پوش پورتیموننزه یک بار در جریان بازى و یک 
مرتبه نیز در ماراتن پنالتى ها ضربات حریف را مهار کرده بود 
اما اولى در ریباند به گل تبدیل شد و دومى نیز توسط داور تکرار 
شد و این بار به دنبال هت تریک در مهار پنالتى ها بود اما به 

شرطى که مورد پذیرش واقع شود.
نیازمند به هدفى که داشــت رســید و ضربه ســوم بازیکن 
اولیویرنس را مهار کــرد. در ادامه بازیکنان ضربات خود را به 
گل تبدیل کردند تا در نهایت پورتیموننزه در شب درخشش 
پیام نیازمند با حســاب 5 بر 4 در پنالتى ها و مجموع 8 بر 7 از 
سد رقیب سرسخت خود اولیویرنس عبور کند و راهى مرحله 

بعد شود.

کریســتوفر کنت، دروازه بان اتریشــى فصل جدید طالیى پوشان 
اصفهان با انتشار استورى اى از لحظه مهار توپ توسط پیام نیازمند 
گلر ســابق ســپاهان در بازى پورتیموننزه مقابل اولیویرنس به او 

تبریک گفت.
یک شنبه شــب پیام نیازمند براى اولین مرتبه از زمان پیوستن به 
پورتیموننزه براى این تیم در مســابقات جام حذفى به میدان رفت 
و مقابل اولیویرنس در ضربات پنالتى ناجى تیمش شد و توانست با 
مهار یک ضربه پنالتى تیمش را به دور بعدى مسابقات برساند. البته 
پیام در این مسابقه سه ضربه پنالتى را مهار کرد، ولى اولى در جریان 
مسابقه در ریباند به گل تبدیل شد و دومى که در ضربات پنالتى توسط 
سنگربان ملى پوش پورتیموننزه مهار شده بود، با تصمیم داور تکرار 
شد، اما درنهایت پنالتى چهارم تیم اولیویرنس توسط نیازمند مهار شد 
تا این سنگربان ناجى تیمش باشد و شاگردان پائولو سرجیو به مرحله 

بعدى جام حذفى برسند.
این نمایش نیازمند با تمجید بسیارى از اهالى فوتبال همراه شده، اما 
یکى از جالب ترین پیام هاى تبریک براى دروازه بان فصل گذشــته 
سپاهان، از سوى کریســتوفر کنت، دروازه بان اتریشى فصل جدید 
طالیى پوشان بوده که با انتشار استورى اى از زمان مهار توپ توسط 

نیازمند به او تبریک گفته است.
کریســتوفر کنت که به ایران آمد، پیام نیازمند کارش را در پرتغال 
آغاز کرده بود و این دو دروازه بان شناختى از هم نداشتند، اما حضور 
همزمان بازیکنان تیم ملى و سپاهان در هتل المپیک سبب شده تا پیام 
و کریستوفر صحبت هاى زیادى در مورد سپاهان و شرایط خودشان 
با یکدیگر انجام بدهند و در اتفاقى نادر دروازه بان ســه فصل اخیر و 

همینطور گلر جدید طالیى پوشان رابطه اى صمیمانه پیدا کرده اند.

رونمایى از پیام در پورتیموننزه با 3 پنالتى!
پیام تبریک گلر جدید درخشش گلر سابق سپاهان در پرتغال؛

سپاهان به پیام

سلطانى مهر: 

زی ب و بو
طرف دیگر اگرچه ن
و تأخیر در بازگشایى
ملى، منجر به برهم
اما زردپوش شده بود
نهایت بهره را برده
دادند تا در آستانه ش
حاضر در رقابت ها
عنوان قهرمانى مح
سپاهانى ها در حالى
چندانى در ترکیب
تیمى، نقاط ضعف
تیم قدرتمندى را رو
سپاهان در درون د

هافبک تیم امید گفت: جمعه شب عازم مســابقات مى شویم. از
تمام مردم عزیز مى خواهم از ابتــداى راه براى تیم ملى امید دعا
برداریم، به محکمــى گام کنند که بتوانیــم در مرحله مقدماتى
مرحله نهایى برسیم و در تاشکند ازبکستان نتیجه خوبى بگیریم.
6تالشمى کنیم جزو سه تیم اول آسیا بشویم و بعد از حدود 56 سال
بتوانیم سهمیه حضور در المپیک که در شهر پاریس برگزار مى شود

را کسب کنیم. کادر فنى که مهدوى کیا آورده 
کامال آلمانى و خیلى باتجربه هســتند. 
مى توانند این تیم را قهرمان آسیا کنند. 
با این حال باید وارد مســابقات شویم و

ببینیم چه اتفاقى مى افتد. تالش مى کنیم 
در مرحله مقدماتى میخ را محکم بکوبیم 

و مقتدرانــه به مرحله نهایى برســیم 
تا حریفان بدانند کــه ایران تیم 

قدرتمندى دارد.

تیم فوتبال پو
سابق سپاهان
حریف خود عب
در یکى از دیدا
تیم فوتبــال
عین حال سخ
سنگربان ایران
پورتیموننزه ک
اوزوریو به مص
مى رفت که ک
حریف خود عب
براى پیروزى

خود شد.
در این دیدار، س
ایرانى خود اعت
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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

1- راى شــماره 140060302026007865 مــورخ 1400/06/16 هیات دو خانم 
معصومه مهورى به شناسنامه شماره 72006 کدملى 1281821561 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,66 
مترمربع از پالك شماره 55 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق قباله عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى 

سید محمود بنى طبا کوپایى
2- راى شماره 140060302026007866 مورخ 1400/06/16 هیات دو آقاى محمد 
جواد مهورى به شناسنامه شماره 4261 کدملى 1287158536 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,66 مترمربع 
از پالك شماره 55 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى طبق قباله عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى سید 

محمود بنى طبا کوپایى  
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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.     تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12  م الف: 1208661 موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/205

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

راى شماره 140060302026006210 مورخ 1400/05/07 هیات یک آقاى غالمرضا 
شریفى رنانى به شناسنامه شــماره 66 کدملى 1290073767 صادره اصفهان فرزند 
على بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 260,02 مترمربع از پالك شماره 
104 فرعى از 14457 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت حسین شکرانى
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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 1208680 موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/207

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

راى شماره 140060302026006734 مورخ 1400/05/23 هیات یک آقاى نعمت 
اهللا کشتکار دستنائى به شناسنامه شماره 102 کدملى 6339687237 صادره شهرکرد 
فرزند على بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117,15 مترمربع از پالك شماره 
15180 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت براتعلى آبرون
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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 1208633 موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/209

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

راى شماره 140060302026005939 مورخ 1400/04/27 هیات یک آقاى محمد 
مهدى ناجى به شناسنامه شــماره 27 کدملى 1287689566 صادره اصفهان فرزند 
عباس به صورت ششدانگ یکباب خانه مســکونى به مساحت 178 مترمربع از پالك 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیــت محمد رضا صدرى فرزند 

مرتضى صدرى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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 تسلیم 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: 1400/07/27 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/12 

م الف: 1208562 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/7/211 

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

راى شــماره 140060302026008590 مــورخ 1400/06/25 هیات دو خانم فاطمه 
رنجکش به شناسنامه شماره 1069 کدملى 1286897459 صادره اصفهان فرزند محمود 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161,02 مترمربع از پالك 14981 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى حسین منصورى حبیب 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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 1208498 موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/213

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

راى شماره 140060302026007609 مورخ 1400/06/13 هیات دو آقاى محمود 
نمازى به شناسنامه شــماره 90 کدملى 1282748440 صادره اصفهان فرزند احمد 
بصورت ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 3660,30 مترمربع از پالك شماره 
440 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه مالکیت رسمى پرویز نافعى
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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 1208624  موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/215

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

راى شــماره 140060302026007387 مورخ 1400/06/09 هیات دو آقاى محمد 
شعبانى به شناسنامه شماره 71 کدملى 6229832844 صادره میمه فرزند براتعلى به 

صورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24,30 مترمربع از پالك 
شماره 12 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12م الف: 1208586 موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/217

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

راى شــماره 140060302026008624 مورخ 1400/06/27 هیات دو آقاى محمد 
بابازاده به شناسنامه شماره 201 کدملى 1881468089 صادره شوشتر فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 243,35 مترمربع از پالك شماره 
117 فرعى از 14457 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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12  م الف: 1208582 موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/219

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

راى شماره 140060302026007887 مورخ 1400/06/17 هیات یک آقاى سیدحسن 
ناظر به شناسنامه شماره 1719 کدملى 1286316596 صادره اصفهان فرزند سیدعباس 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120,10 مترمربع از پالك شماره 13 فرعى 
از 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت رمضان اله بخشى دولت 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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 1208604 موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/221

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

راى شماره 140060302026008364 مورخ 1400/06/21 هیات یک آقاى مهدى 
قندى جلوانى به شناسنامه شماره 229 کدملى 1287755453 صادره اصفهان فرزند 
حسین بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 31,09 مترمربع از پالك شماره 373 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق قباله و وکالتنامه مع الواسطه از مالکیت عزیزاله زمانى 
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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12  م الف: 1208608موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/223

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

راى شماره 140060302026007675 مورخ 1400/06/13 هیات دو خانم زهرا حسن 
پور خادمى  به شناسنامه شماره 95 کدملى 1283550385 صادره اصفهان فرزند سید 
عباس نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146,15 
مترمربع از پالك 13993 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك 
شمال اصفهان که با توجه به سیستم جامع امالك مالکیت آقاى حسن آقا شیرانى به 
موجب اظهارنامه ثبتى بوده که مورد درخواست بصورت عادى به سید عباس حسن پور 
واگذار شده که ســید عباس به موجب حصر وراثت شعبه 10 اصفهان فوت و ورثه وى 
عبارتند از یک همسر به نام نصرت سجادى جزى و دو دختر به نامهاى زهرا و صدیقه 
بیگم و یک پسر به نام رسول شهرت همگى حسن پور که نصرت نیز به موجب گواهى 

حصر وراثت شعبه 10 اصفهان فوت کرده ورثه وى عبارتند از سه نفر متقاضى فوق 
راى شماره 140060302026007677 مورخ 1400/06/13 هیات دو آقاى سید رسول 
حسن پور خادمى به شناسنامه شماره 513 کدملى 1285708891 صادره اصفهان فرزند 
سید عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146,15 
مترمربع از پالك 13993 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك 
شمال اصفهان که با توجه به سیستم جامع امالك مالکیت آقاى حسن آقا شیرانى به 
موجب اظهارنامه ثبتى بوده که مورد درخواست بصورت عادى به سید عباس حسن پور 
واگذار شده که ســید عباس به موجب حصر وراثت شعبه 10 اصفهان فوت و ورثه وى 
عبارتند از یک همسر به نام نصرت سجادى جزى و دو دختر به نامهاى زهرا و صدیقه 
بیگم و یک پسر به نام رسول شهرت همگى حسن پور که نصرت نیز به موجب گواهى 

حصر وراثت شعبه 10 اصفهان فوت کرده ورثه وى عبارتند از سه نفر متقاضى فوق 
راى شــماره 140060302026007680 مورخ 1400/06/13 هیات دو خانم صدیقه 
بیگم حسن پور خادمى  به شناسنامه شــماره 40023 کدملى 1280291001 صادره 
اصفهان فرزند سید عباس نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 146,15 مترمربع از پالك 13993 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که با توجه به سیستم جامع امالك مالکیت آقاى 
حسن آقا شــیرانى به موجب اظهارنامه ثبتى بوده که مورد درخواست بصورت عادى 
به سید عباس حسن پور واگذار شده که ســید عباس به موجب حصر وراثت شعبه 10 
اصفهان فوت و ورثه وى عبارتند از یک همسر به نام نصرت سجادى جزى و دو دختر 

به نامهاى زهرا و صدیقه بیگم و یک پســر به نام رسول شهرت همگى حسن پور که 
نصرت نیز به موجب گواهى حصر وراثت شعبه 10 اصفهان فوت کرده ورثه وى عبارتند 

از سه نفر متقاضى فوق 
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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 1208769 موسوى رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/7/225

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

1- راى شماره 140060302026006441 مورخ 1400/05/13 هیات سه آقاى فرشاد 
کاظمى به شناسنامه شــماره 21880 کدملى 1292136081 صادره اصفهان فرزند 
احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 298,60 
مترمربع پالك شماره 169 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
2ـ راى شماره 140060302026006442 مورخ 1400/05/13 هیات سه آقاى فرهاد 
کاظمى به شناسنامه شــماره 21878 کدملى 1292136065 صادره اصفهان فرزند 
احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 298,60 
مترمربع پالك شماره 169 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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 - م الف: 1199592 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/133

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

راى شماره 140060302026004384 مورخ 1400/03/25 هیات سه خانم زهرا درى 
دولت آبادى به شناسنامه شماره 1172 کدملى 1290975175 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 42,53 مترمربع پالك شماره 
56 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى حسن

 آقا عابدى
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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/27 - م الف: 1199473 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/129

آگهى تغییرات
شــرکت ذوب فلــزات نایین ســهامى 
خاص به شماره ثبت 381 و شناسه ملى 
10260082446 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/07/12 
ابوالقاســم مطهــرى نائینى بشــماره 
ملى1249475090 بعنوان رئیس هیات 
مدیره - اسماعیل مفیدیان نائینى بشماره 
ملى1249939437 بعنوان نائب رئیس 
هیات مدیره - محســن هاشمى بشماره 
ملى 1285071506 بعنوان مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت به امضاى هر یک از 
اعضاى هیات مدیره همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادى و ادارى به امضاى مدیر عامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى نایین (1207595)

فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب مهــدى مصلحى فرزند رضا به 
شماره شناسنامه 1722 صادره از اصفهان در مقطع کارشناسى 
ارشد رشته فقه و مبانى حقوق اســالمى صادره از واحد دانشگاه 
نجف آباد با شماره 41069 مورخ 93/12/24 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.

آگهى تغییرات
شــرکت پارس هیدرولیک نقش جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 31209 
و شناســه ملــى 10260517742 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1400/07/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مجید زمانى استکى به کدملى 
1818208636 و منوچهر زمانى استکى 
به کدملى 1159076766 و گودرز زمانى 
استکى به کدملى 1159076375 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. غالمرضا قربانى 
چیگانى به کدملى 1159611270 و اکبر 
نوشاد به کدملى 4620238112 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1207596)

آگهى تغییرات
شــرکت ذوب فلــزات نایین ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 381 و شناســه 
ملــى 10260082446 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/07/12 ابوالقاسم مطهرى نائینى 
بشماره ملى1249475090 - محسن 
هاشمى بشــماره ملى 1285071506 
- اســماعیل مفیدیان نائینى بشــماره 
ملــى1249939437 بعنــوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . خدیجه بابایى اســد 
بشــماره ملى4011708690 بسمت 
بازرس اصلى و مرضیه آقا حسینى بشماره 
ملى 1249501652 بســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شــدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شــرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نایین (1207613)

آگهى تغییرات
شــرکت پارس هیدرولیک نقش جهان 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 
31209 و شناسه ملى 10260517742 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/07/07 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : مجید زمانى اســتکى بشماره ملى 
1818208636 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره و منوچهر زمانى اســتکى بشماره 
ملى 1159076766 بعنوان مدیر عامل 
شرکت و گودرز زمانى استکى بشماره ملى 
1159076375 بعنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل: چک، ســفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمى و اوراق عادى و ادارى با 
امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر اســت. ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجــرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1207616)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى گیتا ســازه اسپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 32239 
و شناســه ملــى 10260527830 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/04/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - غزاله پناهــى به شــماره ملى 
1753674778 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، منصور بهارلو هوره به شماره ملى 
1818349272 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره و مهرداد بهارلــو هوره به 
شــماره ملى 1287027806 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
با امضاى مدیرعامل منفرداً همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1207927)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى گیتا ســازه اسپادانا 
سهامى خاص به شماره ثبت 32239 و 
شناسه ملى 10260527830 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/04/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - منصور بهارلو هوره به شماره ملى 
1818349272، غزاله پناهى به شماره 
ملى 1753674778 و مهــرداد بهارلو 
هوره به شــماره ملى 1287027806 به 
عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شد. - داریوش دانشور باغبادرانى 
به شماره ملى 6209678017 به عنوان 
بازرس اصلى و فرهاد اســتوان به شماره 
ملى 1290776581 بــه عنوان بازرس 
على البــدل براى مدت یک ســال مالى 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1207930)

آگهى تغییرات
شرکت مکعب صنعت سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
65807 و شناسه ملى 14009495650 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/07/06 کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1207576)
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یکى از مهم ترین ارگان هاى حیاتى بدن «کبد» است که در صورت وجود 
خللى در آن تمام اندام هاى دیگر بدن درگیر شــده و بدن دچار مشکالت 
جدى مى شود. به نظر کارشناسان از اساسى ترین کار هاى کبد دفع سموم 

بدن است.
در اینجا هشــت نوع خوراکى که از بهترین پاکننده هاى کبد محســوب 

مى شوند معرفى مى شوند:
لیمو به طور طبیعى یک پاك کننده قوى شناخته شده و اسیدیته موجود در 

لیمو براى سیستم عصبى، گوارش و روده فوق العاده مفید است.
آواکادو عالوه بر آن که منبع بزرگى از چربى ســالم اســت یک خوراکى 
مفید نیز براى کبد محسوب مى شود و بر اساس تحقیقات آوکادو سموم 
مخرب کبد مانند گاالکتوزامین را از بین برده و از کبد در برابر سموم مختلف 
محافظت مى کند. این میوه یک آنتى اکســیدان قوى اســت و مى تواند 

سلول هاى آسیب دیده کبد را نیز ترمیم کند.
زردچوبه ادویه قوى براى مبارزه با التهابات درونى بدن است و این ادویه 
براى دفع عفونت هاى ویروسى نیز بسیار مفید است و یک داروى فعال و 
قدرتمند ضدباکتریایى، ضدویروسى، ضدقارچى، ضدسرطان و ضد التهاب 
شناخته شده وافزودن این ادویه به رژیم غذایى براى افزایش سطح صفراى 

طبیعى مناسب است.
آنزیم قدرتمند روى (زینک) باعث انجام واکنش هاى سالم در بدن مى شود. 
مطالعات نشان داده افرادى که از سطح پایین روى در بدن دارند کبد ضعیف 

و آسیب پذیرترى را نسبت به سایر افراد دارا هستند.
گیاه زیبا و شفابخش قاصدك، در بهبود عملکرد کبد موثر بوده و داراى آنتى 
اکسیدان فراوان است که مى تواند کبد را در برابر سموم محافظت کند. بر 
اساس تحقیقات پزشکان، اسید کینورنیک موجود در قاصدك براى هضم 

غذا، تولید صفرا و از بین برنده سموم بدن بسیار مفید است.
سیر به عنوان یک ضدویروس، دفع عفونت و میکروب شناخته شده و این 
خوراکى با داشتن ترکیبات گوگردى به عملکرد صحیح کبد کمک مى کند، 
همچنین منبع غنى از ســلنیوم و آلیســین بوده که حافظ کبد محسوب 

مى شود.
مصرف آب یکى از ساده ترین راه ها براى تقویت سیستم کبد است. بطور 

کلى، مصرف مایعات براى کبد بسیار مفید است.
آب، چاى گیاهى و آب لیمو جزء نوشیدنى هاى پرخاصیت و مفید براى کبد 
شناخته شده است جون سموم کبد را پاك کرده و از ابتال به سنگ کیسه 
صفرا جلوگیرى مى کند. کبد با کمک کلیه ها، پوست، سیستم لنفاوى، خون 

و روده به سم زدایى بدن مى پردازند.
کلم بروکسل حاوى گلوکوزینوالت یک ترکیب گوگردى است که از کبد 
در برابر آسیب هاى سمى و شیمیایى به شدت محافظت مى کند. به گفته 
محققان موسسه ملى سرطان، این نوع از کلم که داراى بوى تند و طعم تلخ 

است ضد سرطان نیز شناخته شده است.

کسى که مى داند پدر یا مادرش به بیمارى هایى همچون دیابت، فشار خون، تیروئید و ... مبتال 
بوده اند، گاهى تمام عمرش را منتظر است تا عالئمى از این بیمارى ها در خود ببیند، چرا که 
براى همه ما ثابت شده احتمال انتقال این بیمارى از طریق ژن وجود داشته و در نسل ها ادامه 
مى یابد اما به بیمارى هایى که روان را درگیر مى کنند و فرزندان منتقل مى شوند کمترین 

توجه اختصاص داده مى شود.
مشکالت روانى همچون استرس، افســردگى، اضطراب، اختالالت خواب و... مى توانند 

از پدر و مادر تحت تاثیر ژن و محیط زندگى به ارث رسیده باشند، اما به آن ها توجه نشود.

آزاده جبارى، روانشناس و روان درمانگر،  به بررسى این مساله پرداخت و بیان کرد: اختالالت 
هیجانى از قبیل وسواس، افسردگى و اضطراب از عوامل برهم خوردن سالمت روان خانواده 
و جامعه هستند. باید دانست که وراثت نیز در بروز این اختالالت دخیل بوده و عوامل محیطى 
نیز در آن ها نقش ایفا مى کنند. عوامل بیرونى و محیطى که استرس را به وجود مى آورند، 
منابع استرس نام دارند. اما اینکه هر فرد چقدر از این منابع تاثیر مى پذیرد وابسته به تجربه ها 

و خلق و خوى هر کسى است.
این روانشناس افزود: فردى که دچار اختالالت روانى مى شود، از یک الگوى تکرارى بهره 
گرفته است، وقتى پدر و مادر دچار اضطراب و وسواس و ... هستند و واکنش هاى تکانشى 
از خود نشان مى دهند، عالوه بر انتقال ژن که به صورت بیولوژیکى اتفاق افتاده است، این 

الگو را به فرزند منتقل مى کنند.
وى به اولین و مهم ترین گام براى برطرف شدن این مساله اشاره کرد و گفت: پدر و مادر باید 
تالش کنند تا بیمارى ها روانى که در شخصیت آن ها نهفته شده را درمان کنند، براى اینکه 
اختالالت روانى از راه وراثت و محیطى به فرزندان منتقل نشــوند، ضرورى است والدین 
شناخت هیجانى درستى از خود داشته باشند. چنانچه دچار اختالالت هیجانى مثل استرس 
و اضطراب و افسردگى هستند، براى رفع و بهبود این موارد اقدام کنند. چرا که با زمینه سازى 

محیط زندگى، فرزندان هم به آن ها مبتال خواهند شد.
جبارى در ادامه با اشاره به اینکه پدر و مادر اگر اشراف خوبى نسبت به خلق و خوى فرزندان 
خود داشته باشــند و آموزش هاى فرزندپرورى را بگذرانند، در کنترل این بیمارى ها براى 
فرزندانشان موثر خواهند بود، گفت: اگر هنگام بروز اختالالت از جانب فرزندان، والدین به 

درستى وارد عمل شوند، از تشدید آن ها جلوگیرى مى کنند. 

استاد بیمارى هاى گوش، حلق و بینى گفت: پیرگوشى یک نوع اختالل شنوایى 
است که با باالرفتن سن ایجاد مى شود و مقدارزیادى زمینه ژنتیکى دارد.

محمد محسنى بیان داشــت: پیرگوشى یک نوع اختالل شــنوایى است که با 
باالرفتن سن ایجاد مى شود و مقدار زیادى زمینه ژنتیکى دارد؛ یعنى شما فردى با 
سن 80 سال مشاهده مى کنید که چنین مشکلى ندارد اما فردى در سن 50 سالگى 

دچار مشکل شنوایى مى شود.
وى ادامه داد: درصــد باالیى از این موضوع به زمینه هــاى ژنتیکى و درصدى 
نیز به شــرایط زندگى فرد در دوران جوانى  وابسته است؛ یعنى زمانى که فرد در 

محیط هاى پر سر و صدا زندگى مى کردند.
استاد بیمارى هاى گوش، حلق و بینى افزود:اصوال در افرادى که در محیط هاى 
صنعتى و شلوغ مثل تهران زندگى مى کنند معموال زمینه این بیمارى شایع تر 

است  و سریعتر رخ مى دهد.
محسنى تصریح کرد: این حالت معموال در سنین 60 و 65 به باال شروع مى شود 
و در برخى افراد سرعت بیشتر و در برخى کمترى دارد؛ به طورى که شنوایى فرد 

افت مى کند.
وى متذکر شد: متاسفانه راهى براى پیشگیرى آن وجود ندارد؛ فقط به بیمار توصیه 
مى کنیم در محیط هاى شــلوغ مراقبت کند؛ چون تنها عامل شناخته شده که 

مى توانیم از آن اجتناب کنیم مکان هاى شلوغ و پر سرو صداست. 
استاد بیمارى هاى گوش، حلق و بینى ابراز داشت: اگر فرد دچار افت شنوایى شد، 
زودتر شنوایى سنجى انجام دهد و اگر از میزانى باالتر برود حتما توصیه مى کنیم 
بیمار باید از سمعک استفاده کنند تا بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند؛ در غیر این 

صورت به سمت آلزایمر مى رود.

چگونه کیسه صفراى سالمى
 داشته باشیم؟

8 خوراکى طبیعى
 براى پاکسازى سریع کبد

بیمارى  هاى روانى از راه وراثت منتقل مى  شوند؟

سنگ صفرا: در برخى افــراد در داخل کیسه صفرا سنگ یافت مى شود. 
این سنگ در بعضى از افراد باعث احساس درد مى شود، اما در برخى دیگر کامال 

بدون عالمت است.

کولیک صفراوى: سنگ کیسه صفرا در مجارى صفراوى باعث ایجاد 
انسداد مى شود در این حالت کیسه صفرا براى برطرف کردن این انسداد منقبض 

مى شود که باعث ایجاد درد شدید براى فرد خواهد شد.

التهاب کیسه صفرا: التهاب در کیســه صفرا مى تواند دالیل مختلفى 
مانند سنگ کیسه صفرا، عفونت و حتى تومور داشته باشد.

درد: درد معموًال در قسمت میانى تا باالى ســمت راست شکم احساس 
مى شود.

حالت تهوع یا استفراغ: در صــورت مزمن شدن بیمارى کیسه صفرا 
ممکن است با عالیم گوارشى مانند ریفالکس همراه باشد.

تب و لرز: ممکن است نشان دهنده عفونت صفراوى باشد.

اسهال مزمن: اگر به مدت ســه ماه چهار بار اجابت مزاج در روز دارید 
ممکن است دچار بیمارى مزمن روده باشید.

زردى: پوست زرد یکى از عالیم انسداد در مجارى صفراست.

مدفوع یا ادرار غیرمعمول: مدفوع با رنگ روشن و ادرار تیره از عالیم 
انسداد مجراى صفراوى است.

مصرف آب کافى: کم آبى بدن، باعث غلظت صفرا مى شــود. به اندازه 
کافى آب بنوشید.

کاهش وزن: افرادى که داراى اضافه وزن یا چاقى هستند.

تقویت تولید اسید معده: اسید معده، یک محرك اصلى براى ترشح 
صفرا در روده کوچک است.

ســبزیجات مفید: چغندر، تربچه، کرفس، لیمو، گریپ فروت، خیار و 
هویج سبزیجات مفید براى ترشح صفراست.

غالت کامل و مواد مغذى: این مواد غذایى به شکسته شدن غذا هاى 
دیگر کمک مى کند. محتواى فیبر کمک مى کند تا شما احساس سیرى کنید و 

پرخورى نکنید.

ویتامین C: ویتامین C به تجزیه کلسترول موجود در صفرا کمک مى کند.

زردچوبه: نتایج پژوهش ها نشــان مى دهد کــه زردچوبه باعث کاهش 
التهاب کیسه صفرا مى شود. محققان معتقدند که زردچوبه باعث تحریک جریان 

و حرکت صفرا مى شود.

وعده هاى غذایى را رد نکنید: رد کردن وعده هاى غذایى و اجتناب از 
غذا خوردن خطر ایجاد سنگ کیسه صفرا را افزایش مى دهد.

کاهش وزن آرام: اگر الزم است وزن کم کنید آرام این کار را انجام دهید، 
کم کردن نیم تا یک کیلوگرم در هفته میزان مناسبى است.

وزن مناســب را حفظ کنید: چاقى و اضافه وزن باعث افزایش خطر 
ســنگ کیســه صفرا مى شــود، ســعى کنید بــا کاهــش کالــرى مصرفى 
و ورزش کردن به تناســب اندام برسید و بعد از رســیدن به تناسب اندام با رژیم 
غذایــى ســالم و ورزش منظــم تناســب انــدام و ســالمت خــود را حفظ 

کنید.
ســبزیجات و میــوه جات بیشــترى مصــرف کنیــد. از اســتعمال دخانیات 
پرهیز کنید. تحرك کافى داشــته باشــید. از خوردن غذا هــاى چرب و حاوى 
کلســترول زیاد بپرهیزید. حساســیت غذایى خود را کشــف کنید. شب ها به 

موقع بخوابید.

چرا دچار 
«پیر گوشى» مى شویم؟

معموال تا مشکلى براى کیسه صفرا به وجود نیاید، به فکر سالمت آن 
نمى افتیم و زمانى متوجه مشکل مى شویم که با درد یعنى مهم ترین 

مشخصه مشکالت صفراوى روبه رو مى شویم. در ادامه به مشکالت 
کیسه صفرا و نکاتى براى عملکرد بهتر آن اشاره کرده ایم:

از آنجایى که اغلب ما از نورخورشید به اندازه کافى بهره نمى بریم و یا موادغذایى 
شامل ویتامین D مانند ماهى هاى چرب روغن کبد ماهى و لبنیات به اندازه کافى 

مصرف نمى کنیم معموًال دچار فقر ویتامین دى هستیم.
زهرا احدى در مورد بهترین زمان براى مصرف ویتامین دى گفت: ویتامین D جزو 
طبقه بندى گروه ویتامین هاى محلول در چربى است که بهترین زمان مصرف 
این ویتامین ها با غذا یا بعد از غذا است. در واقع باید با معده پر مصرف شود تا جذب 

بهترى داشته باشد.
وى افزود: ویتامین D توسط نور آفتاب زیر پوســت ما ساخته مى شود و پیش 
سازهایى دارد که در قسمت هایى از بدن تبدیل مى شوند و اگر به اندازه کافى در 
معرض نور آفتاب قرار بگیریم بدن به طور طبیعى به اندازه کافى ویتامین D را 

مى سازد.
وى گفت: از آنجایى که اغلب ما از نور خورشید به اندازه کافى بهره نمى بریم و یا 
مواد غذایى شامل ویتامین D مانند ماهى هاى چرب، روغن کبد ماهى و لبنیات به 

اندازه کافى مصرف نمى کنیم معموال دچار فقر ویتامین D هستیم.
به گفته این کارشناس ارشد تغذیه میزان ویتامین D در گروه هاى سنى مختلف 
 A متفاوت است و کودکان تا دو سال حتما باید تحت مکمل یارى ویتامین هاى

و D باشند.
احدى افزود: سطح ویتامین D در بزرگساالن نیز باید به صورت دوره اى بررسى 
شود. در واقع ویتامین D عالوه بر ویتامین بودن، یک هورمون است و نقش بسیار 
موثرى در بسیارى از سیستم هاى حیاتى و حتى تنظیم ژنوم و تقسیمات سلولى ما 
دارد و کمبود آن مى تواند باعث ایجاد جهش هاى ژنتیکى شود و خطرات بسیارى 

را براى تمام بدن و سالمت استخوان ها به دنبال داشته باشد.
وى در مورد میزان مصرف ویتامین D گفت: حتما باید آزمایش خون انجام شود تا 
میزان کمبود ویتامین D در افراد مشخص شود. زیرا مصرف بى رویه این ویتامین 

مى تواند با ایجاد مشکل در آنزیم هاى کبد باعث نارسایى کبدى در افراد شود.
 

از ویتامین آفتاب غافل نباشیم

سرطان پروستات، مانند سرطان هاى دیگر، رشــد نامتناسب سلول ها در غده 
پروستات است.

 به طور دقیق راه هاى پیشگیرى از سرطان پروستات و دیگر سرطان ها مشخص 
نیست. اما با تغییراتى در سبک زندگى مى توان خطر ابتال به این بیمارى را کاهش 

داد. از جمله:
رژیم غذایى سالم را انتخاب کنید. رژیم شما باید سرشار از میوه و سبزیجات باشد. 
انواع میوه ها، سبزیجات و غالت کامل را بخورید. این مواد حاوى ویتامین ها و مواد 

مغذى دیگر هستند و مى توانند به سالمت بدن کمک کنند.
غذاهاى سالم را جایگزین مکمل ها کنید. هیچ مطالعه و تحقیقاتى نشان نداده 
است که مکمل ها در کاهش خطر ابتال به ســرطان پروستات نقش دارند. بهتر 
است به جاى آن غذاهاى غنى از ویتامین ها و مواد معدنى را انتخاب کنید تا سطح 

ویتامین هاى سالم را در بدن خود باال نگه دارید.
بیشتر روزهاى هفته ورزش کنید. ورزش سالمت کلى بدن را بهبود مى بخشد. به 
شما کمک مى کند تا وزن خود را حفظ کرده و روحیه خود را بهبود بخشید. سعى 

کنید، بیشتر روز هاى هفته ورزش کنید.
تناسب اندام خود را حفظ کنید. اگر وزن فعلى شما مناسب است، با انتخاب رِژیم 
غذاى سالم و ورزش براى حفظ آن تالش کنید. اگر نیاز به کاهش وزن دارید، از 

متخصص تغذیه کمک بگیرید.
با پزشک خود در مورد خطر ابتال به ســرطان پروستات صحبت کنید. اگر خطر 
ابتال به این سرطان در شما باال باشد، پزشک براى کاهش خطر ابتال از داروها یا 

درمان هایى استفاده مى کند. 

روانشناس بالینى گفت: زوج هاى داراى فرزند از نظر رضایت مندى زندگى 
مشترك در سطح باالترى قرار دارند.

پارسا عزیزى استاد دانشگاه و روانشناس بالینى، درباره راهکارهاى زندگى 
مشترك موفق و علل ناسازگارى برخى زوجین اظهارداشت: وقتى زندگى 
زوجین تبدیل به میدان جنگ مى شود و ناسازگارى ها بروز مى کند، اوقات 

هر دو طرف با تلخ کامى و ناراحتى سپرى مى شود.
عزیزى ادامه داد: ناسازگارى بین زوجین دالیل متعددى دارد، تحقیقات 
نشــان مى دهد زنانى که در برنامه ریزى و تصمیم گیرى هاى مربوط به 
بودجه، تجهیزات و وسایل مسکن و امور فرزندان در کنار شوهرانشان به 

صورت فعال مشارکت دارند، از زندگى خود راضى تر هستند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: براساس نظر صاحبنظران، زوجین ناراضى 
از زندگى مشترك اکثرا کسانى هستند که شوهران سنتى و زنان غیرسنتى 

دارند.
این روانشــناس بالینى اظهار کرد: یکى دیگر از مشکالتى که امروز بین 
خانواده هاى ایرانى بیشتر بروز مى کند، فشــار تورم و نیاز اقتصادى است 
که موجب مى شود مردان و زنان، بیش از حد توان خود کار کنند و حضور 
در شیفت هاى اضافى کارى زوجین را از گذران اوقات فراغت در خانواده 

بازمى دارد.
عزیزى با اشــاره به اینکه زوج هاى داراى فرزند از نظــر میزان روابط و 
رضایت مندى در ســطح باالترى قرار دارند، گفــت: رفتارهاى ارتباطى 
زوج هاى سازگار بیشتر از زوج هاى ناسازگار بر مبناى گذشت و تکیه بر نکات 
مثبت طرف مقابل است، زوج هاى ناسازگار در برداشت خود از منظور و هدف 
طرف مقابل به صورت منفى عمل مى کنند در حالى که در زوج هاى سازگار 

بین منظور فرستنده و برداشت گیرنده تفاوت کمى وجود دارد. 
این استاد دانشگاه افزود: زوج هاى موفق و سازگار از توانایى بیشترى براى 
پیش بینى رفتار طرف مقابل خود برخوردار هستند و به همین دلیل در روابط 
زناشویى نیز موفق ترند. مهارت هاى ارتباطى و حل مساله به تنهایى قادر 

است سازگارى یا نا سازگارى یک زوج را مشخص کند.

نقش سازگارى در زندگى مشترك

روش هاى جلوگیرى
 از سرطان پروستات
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برگزاري  یکصدو پنجمین مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ متقاضیان محترم  می توانند از روز چهار شنبه  مورخ 1400/07/21 تا  پایان  روز  سه شنبه مورخ 
1400/08/04 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روز چهار شنبه  مورخ 1400/08/05 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) همچنین به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب 

سایت (www.ssa-s.ir)قابل رویت مى باشد .

مالحظات:
1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  

14003127610 بدون پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز چهارشنبه  مورخ  1400/07/21 الی  روز چهار شنبه   مورخ 1400/08/05    در ساعات تعیین 
شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز چهارشنبه مورخ 1400/08/05  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت 

می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى اخذ 
خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق  می گردد.
3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت 
استماع ندارد

7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45 صبح روز چهار شنبه  مورخ 1400/08/05 در محلهاي تعیین شده می باشد.
8 -بازگشایی کلیه پاکتهاي ارائه شده در دفاتر فروش اصفهان در روز چهارشنبه  مورخ 1400/08/05 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل  اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40  به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
10 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (شنبه مورخ 1400/08/08) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي
 (پیش پرداخت)

زمان تحویل 
ملک

حصه غیر نقدي
(باقیمانده در اقساط ....)

تخفیف 
پرداخت نقدي

12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف
14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب
16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

مهلت شرکت در مزایده از روزچهار شنبه مورخ 1400/07/21 تا ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ 1400/08/05 مى باشد . لیست امالك (به شرح زیر )

روزنامه
چهارشنبه   مورخ    1400/07/21    روزنامه جام جم          -     دوشنبه مورخ  1400/07/26  روزنامه ایران-     چهارشنبه  مورخ  1400/07/28  روزنامه جام جم-      دوشنبه مورخ 1400/08/01 روزنامه ایرانسراسرى
یک شنبه     مورخ 1400/07/25   روزنامه اصفهان امروز       -  سه شنبه مورخ   1400/07/27  روزنامه نصف جهان    -           دو شنبه   مورخ  1400/08/03  روز نامه اصفهان زیبااستانى

   آگهى فروش امالك بصورت مزایده                                                  سازمان اموال و امالك ستاد

اصفهان - خیابان حکیم نظامى - خیابان حسین آباد - پالك 40                         تلفن :3-36283540            نمابر :36283544 دفتر فروش

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال)  اعیان

متراژ 
عرصه 

(ششدانگ)
کاربرى نوع ملک شماره 

پرونده آدرس ردیف 
روزنامه

رعایت ضوابط شهر سازى و همچنین هرگونه توافق با شهردارى در خصوص میزان در گذر بر 
عهده خریدار خواهد بود ضمن اینکه داراى رضایت نامه جهت افزایش سطح اشغال به شماره 

17344 مورخ 1398/02/14 مى باشد.
د 90،000،000،000 0 750 مسکونى زمین 2071 اصفهان- شاهین شهر - خیابان عطار - 

فرعى 9 غربى 1

داخل حریم شهر فاقد هرگونه طرح شهردارى و گذر بندى بوده که اخذ مجوز بعهده خریدار 
مى باشد.  د 9،300،000،000 0 441 کشاورزى زمین 2281 اصفهان - جاده اصفهان شیراز منطقه مرق 

خیابان خلیج فارس 60  بعد از تاکسى تلفنى 2

داراى امتیاز پروانه در دو طبقه روى پیلوت طبق ضوابط و مقررات شهرسازى بدون پرداخت 
هیچ گونه وجهى مى باشد. ضمن اینکه مابه التفاوت متراژ پس از اخذ سند مالکیت محاسبه 
مى گردد و تاریخ انتقال سند مالکیت ولو با پرداخت نقدى کل ثمن معامله حد اکثر به تاریخ 

سررسید آخرین قسط مبایعه نامه انجام خواهد شد.
ج 4،050،000،000 0 268,82 مسکونى زمین 2315 قطعه 46

اصفهان - شهر زیار - بلوار مهدى آباد - بعد از معاینه فنى

3

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3،200،000،000 0 219,63 مسکونى زمین 2327 قطعه 58 4

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3،180،000،000 0 226,73 مسکونى زمین 2325 قطعه56 5

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3،150،000،000 0 216,47 مسکونى زمین 2328 قطعه59 6

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3،100،000،000 0 205,33 مسکونى زمین 2314 قطعه45 7

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3،020،000،000 0 207,31 مسکونى زمین 1033 قطعه37 8

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،900،000،000 0 198,45 مسکونى زمین 2307 قطعه38 9

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،900،000،000 0 198,45 مسکونى زمین 2309 قطعه40 10

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،900،000،000 0 198,45 مسکونى زمین 2310 قطعه41 11

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،900،000،000 0 198,45 مسکونى زمین 2311 قطعه42 12

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،900،000،000 0 198,45 مسکونى زمین 2312 قطعه43 13

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،900،000،000 0 198,45 مسکونى زمین 2313 قطعه44 14

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،880،000،000 0 204,72 مسکونى زمین 2316 قطعه47 15

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،870،000،000 0 203,65 مسکونى زمین 2317 قطعه48 16

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،850،000،000 0 202,58 مسکونى زمین 2318 قطعه49 17

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،740،000،000 0 201,51 مسکونى زمین 2319 قطعه50 18

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،690،000،000 0 198,30 مسکونى زمین 2322 قطعه53 19

مشابه توضیحات ردیف 3 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2،640،000،000 0 194,49 مسکونى زمین 2323 قطعه54 20

مورد واگذارى بصورت وضع موجود و داراى عقب نشینى بوده که هرگونه توافق با شهردارى 
و ادارات و سازمان هاى مربوطه بر عهده خریدار مى باشد. ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه 

الزامى است.)
د 90،000،000،000 724 3515,40 ادارى ساختمان 2367 فریدن - شهر داران - بلوار صیاد شیرازى- 
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