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قدرت مغز را با رؤیاپردازى افزایش دهیمجمع آورى 203 خودروى فرسوده در شهر اصفهانمشکل از زن بودن مهمان«پیشگو» بود؟!قیمت خانه در ترکیه یک سوم تهران است! کریم علیه شروع طوفانى محمدى! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سیب خوردن
 روزها باعث الغرى 

مى شود یا شب؟

سهم ایران از اصفهان چقدر است؟
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دوچرخه 80 میلیونى 
و موتورسیکلت
 150 میلیونى!

سیب کمک مى کند که وزنمان را کم کنیم و حاوى 
پلى فنول، فیبر رژیمى، کاروتنوئید و بسیارى از 

مواد مغذى است که به بدن کمک مى کند تا 
چربى بیشترى بسوزاند. فنول ها ترکیبات ارگانیک در 

گیاهان هستند که خواص آنتى اکسیدانى ...

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت 
در اصفهان با اشاره به کاهش50 درصدى تقاضاى 
مردم براى خریــد دوچرخه، گفــت: درحال حاضر 
پایین ترین قیمت دوچرخــه در بازار بین چهار تا پنج 
میلیون تومان و باالترین آن حدود 80 میلیون تومان 
است، همچنین باالترین قیمت موتورسیکلت در بازار 
هم رده یک خودرو دســت دوم پراید و باالى 150 
میلیون تومان است. مهدى غفرانى اظهار کرد: امروز 
قیمت دوچرخه و موتورسیکلت نیز همانند خودرو رو 
به افزایش است. وى با اشاره به اینکه حدود 99 درصد 

دوچرخه هاى موجود در بازار وارداتى هستند...

گالیه از واکسن گریزى در اصفهانگالیه از واکسن گریزى در اصفهان
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: فضاى بسیار مسموم و بمباران اطالعاتى از نظر مقابله با واکسن ایجاد شده استسخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: فضاى بسیار مسموم و بمباران اطالعاتى از نظر مقابله با واکسن ایجاد شده است
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معاون امور اقتصادى استاندارى با ارائه آمار و ارقام تشریح کرد

یک بازیکن مازاد چطور اینقدر مهم شد؟!
یکى از اتفاق هاى عجیب این فصل فوتبال ایران، پرطرفدار شدن مهاجم برزیلى 

فصل گذشته سپاهان است.
سپاهان در شرایطى فصل گذشته کارش را با محرم نویدکیا آغاز کرد که تحت 
هدایت این مربى ابتدا بازى هاى باقیمانده اش در مرحله گروهى فصل گذشته 
لیگ قهرمانان آسیا را انجام داده بود. اصفهانى ها که از صعود بازمانده بودند، 

در آخرین دیدارشان برابر العین به برترى چهار ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آخرین وضعیت قیمت هاى دوچرخه و 
موتورسیکلت در اصفهان

باالخره
 آثار تاریخى 

اصفهان فرو نشسته
 یا فرو ننشسته؟!

اقدامات بهزیستى  در راستاى اشتغالزایى براى معلوالن
8

 گردان: گردان:
تارتار و ذوب آهن تارتار و ذوب آهن 

انتخاب هوشمندانه اى انتخاب هوشمندانه اى 

مجتمع کوثر ملک شهر

آگهى مزایده عمومى
1. مزایده گزار: مجتمع کوثر ملک شهر ، میدان شهید علیخانى ، خیابان بهارستان 

غربى ، جنب شهربازى.
2. موضوع مزایده : 

1/2- تاالر در دو طبقه به همراه سالن غذا خورى مستقل
2/2- اجاره محل کافى شاپ و سالن هاى موجود به همراه نانوایى 

3/2- آشپزخانه طبخ مرکزى بیرون بر با کلیه امکانات 
4/2- رستوران وسط دریاچه با آشپزخانه و کلیه امکانات 

5/2- استخر روباز و محوطه اطراف
3. میزان سپرده شرکت در مزایده :

1/3- سپرده شرکت در مزایده اجاره محل تاالر مبلغ 240,000,000 ریال .
2/3- سپرده شرکت در مزایده کافى شاپ مبلغ 120,000,000 ریال.

3/3- سپرده شرکت در مزایده آشپزخانه مبلغ 90,000,000 ریال.

4/3- سپرده شرکت در مزایده رستوران مبلغ 160,000,000 ریال.
5/3- سپرده شرکت در مزایده استخر روباز مبلغ 60,000,000 ریال.

4. محل و مهلت بازدید از محل و دریافت اســناد مزایده : ملک شهر، میدان 
شهید علیخانى، خیابان بهارســتان غربى ، جنب شــهربازى ، واحد ادارى 

مجتمع کوثر ملک شهر حداکثر تا ساعت16 مورخ 1400/07/17
5. محل و مهلت تحویل پیشنهادات :ملک شهر،  میدان شهید علیخانى ، خیابان 
بهارستان غربى ، جنب شهربازى ، واحد ادارى مجتمع کوثر ملک شهر حداکثر 

تا ساعت 14 مورخ 1400/07/24
6. محل و زمان بازگشایى پیشنهادات : تهران ، خیابان کریم خان زند ، خیابان 
ایرانشهر ، بعد از چهارراه اراك پالك 137 ، ساعت 11 مورخ 1400/07/27 سازمان 

مجتمع هاى سیاحتى کوثر
از تمامى متقاضیان واجد صالحیت دعوت مى گردد با همراه داشتن مدارك سوابق 
کارى در تاریخ تعیین شده به واحد ادارى مجتمع کوثر ملک شهر مراجعه نمایند. 

جهت کسب اطالعات با شماره 09111752696 - 03134428985 واحد ادارى 
تماس حاصل گردد.

هیئت مدیره شرکت تولیدى وصنعتى ریس ایران

پیرو آگهى مندرج در روزنامه نصف جهان به شماره 4121 مورخ 1400/06/13 نظر به اینکه 
جلســه مجمع عمومى   فوق العاده  مورخ  1400/07/03 به حد نصاب قانونى نرسید لذا 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تولیدى صنعتى ریس ایران (سهامى خاص) که در  روز چهارشنبه مورخ  
1400/07/28  ساعت  11:00  در محل قانونى شرکت واقع در نطنز قطب صنعتى اوره بلوار 

صنعت تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه :

1- افزایش سرمایه و اصالح ماده 6 اساسنامه .
2- تغییر آدرس دفتر شرکت .

آگهى دعوت به  مجمع عمومى فوق العاده  نوبت دوم
 شرکت تولیدى صنعتى ریس ایران (سهامى خاص)

ثثبت شده به شماره 69 نطنز   شناسه ملى 10260020525

  

نوبت دومنوبت دوم
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مقام ارشد وزارت آموزش  مقام ارشد وزارت آموزش  
و پرورش تأکید کرد؛و پرورش تأکید کرد؛

امکان جذب امکان جذب 
«کارنامه سبزها» «کارنامه سبزها» 

وجود نداردوجود ندارد

قهرمان جدیدى را به 
ویترین سینما اضافه 
کردیم

نگاه کامبیز دیرباز به «تک تیرانداز» که این 
روزها به اکران رسیده است:

با معرفى محمد یاسر با معرفى محمد یاسر 
طیب نیا؛طیب نیا؛

مدیرعامل مدیرعامل 
فوالد مبارکه فوالد مبارکه 

تغییر کردتغییر کرد
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هیئت مدیره شرکت تولیدى وصنعتى ریس ایران

پیرو آگهى مندرج در روزنامه نصف جهان به شماره 4121 مورخ 1400/06/13 نظر به اینکه جلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه   مورخ  1400/07/03 به حد نصاب قانونى نرسید لذا بدینوسیله از کلیه 
سهامداران محترم دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم شرکت تولیدى 
صنعتى ریس ایران (سهامى خاص) که در روز چهارشنبه مورخ  1400/07/28  ساعت  10:00 در محل 
قانونى شرکت واقع در نطنز قطب صنعتى اوره بلوار صنعت تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید .

دستور جلسه :  
1- تصمیم گیرى در خصوص بازگشایى و شروع فعالیت مجدد شرکت .

2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره .
3- انتخاب بازرسین. 

4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار .

آگهى دعوت به  مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم 
شرکت تولیدى صنعتى ریس ایران (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره 69 نطنز   شناسه ملى 10260020525
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بقهرمان جدیدى را به  ىر ی ج هر
یویترین سینما اضافه  رین اضافهوی نما ینس اضافهویت اضافویترینسینما ا
دیککردیمکردیم یمک ر
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 اطالعات هویتى 26 میلیون خانوار در سامانه امالك 
و اسکان وجود دارد که تا پایان مهرماه 1400 فرصت 
دارند در این سامانه ثبت نام کنند و پیشنهاد تمدید این 
زمان تا پایان آذرماه هنوز به تصویب نرسیده است. این 
در حالى است که تا کنون فقط چهار میلیون و 500 هزار 

نفر اطالعات سکونتى خود را درج کرده اند.
معاون وزیر راه و شهرسازى با دعوت از سایر خانوارها 
براى ثبت نام در ســامانه امالك و اســکان به نشانى 
amlak.mrud.ir اطمینان خاطــر داد هدف اصلى از 

راه اندازى ســامانه، نه اعمال مالیات بلکه برنامه ریزى 
براى حوزه مسکن اســت. اما اگر افراد اطالعات خود 

را درج نکنند واحد مسکونى شــان به عنوان خانه خالى 
تلقى و براى اعمــال مالیات به ســازمان امور مالیاتى 

معرفى خواهد شد.
از 19 فروردین 1400 بــه خانوارها دوماه فرصت داده 
شد تا اطالعات سکونتى و ملکى خود را درج کنند. اما 
همزمانى آن با انتخابات ریاســت جمهورى و موضوع 
کرونا باعث شــد تا برخــى خانوارها موفــق به ثبت 
اطالعات خود نشوند به همین دلیل فرصت نام نویسى 

تا پایان مهرماه تمدید شد.
تعدد واحدهاى مسکونى مورد نظر در این قانون نیست. 

صرفًا اگر خالى است توصیه بر این است که پر شود.

معــاون حقوقى پلیــس راهــور فاتب گفــت: پلیس 
راهور با ابزار هــاى گوناگونى که در اختیــار دارد تردد 
موتورسیکلت هاى ســنگین را رصد مى کند و تک تک 
آنها را توقیــف مى کند. مرتضى گنجــى گفت: وضع 
تردد موتورسیکلت هاى ســنگین شرایط متفاوتى را به 
وجود آورده است. درواقع شوراى عالى امنیت ملى تردد 
موتورسیکلت هاى سنگین را ممنوع کرده است. بر این 
اساس تردد موتورسیکلت هاى سنگین باالى 250 سى 
سى پیست در سطح معابر شهرى در کل کشور به طور 
کلى ممنوع اســت. وقتى که تردد این نوع وسیله نقلیه 
به طور کلى ممنوع باشــد دیگر مسئله تخلفاتشان هم 

موضوعیتى نخواهد داشــت و باید این وسایل نقلیه در 
پارکینگ قرار داده بشوند.وى ادامه داد: این نکته را هم 
باید به یاد داشته باشیم که فراوانى موتورسیکلت هاى 
سنگین به گونه اى نیست که با موتورسیکلت هاى دیگر 
قابل مقایسه باشد. درواقع اســتفاده از این نوع وسیله 
نقلیه براى شــهروندان ما عمومیت ندارد. ما در تهران 
حدود سه تا چهار میلیون موتورسیکلت داریم. اما تعداد 
موتورسیکلت هاى سنگین شاید به ده هزار دستگاه هم 
نرسد. اما پلیس راهور با ابزار هاى گوناگونى که در اختیار 
دارد تردد موتورسیکلت هاى سنگین را رصد مى کند و 

تک تک آنها را توقیف مى کند. 

ثبت نام فقط 4/5 میلیون نفر 
در سامانه امالك

کدام نهاد تردد موتورهاى 
سنگین را ممنوع کرد؟

واکسیناسیون اختیارى است
  خبرگزارى صدا و سیما|

واکسیناســیون کرونا براى دانش آموزان کامًال 
اختیارى است و هیچ شرطى براى واکسینه شدن 
دانش آموزان به منظور حضور در مدرســه وجود 
ندارد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: 
هر مدرســه براى بازگشــایى و تشکیل کالس 
حضورى باید از ادارات آموزش و پرورش مجوز 
بگیرد و هیچ مدرسه اى بدون دریافت مجوز، مجاز 

به بازگشایى نخواهد بود

سینوفارم 
براى زیر 18 سال؟

  خبر فورى | دبیر کمیته علمى کشورى 
کرونا گفت: واکسینه شــدن افراد زیر 18 سال با 
واکسن سینوفارم نیاز به مجوز بهداشت جهانى 
دارد. عاطفه عابدینى بیان کرد: تنها در کشورهاى 
چین و امارات واکسیناســیون توســط واکسن 
سینوفارم براى افراد زیر 18 سال اجرا مى شود. وى 
ادامه داد: ایران باید با مطالعات بالینى به مدارك 
موثقى براى تأثیر واکسن سینوفارم در این گروه 
سنى دست مى یافت یا منتظر نتایج آن در چین و 

امارات مى ماند.

«تیک تاك» 
میلیاردى شد

کاربران ماهانه «تیک تاك» در حالى    بهار|
45 درصد افزایش از ژوییه ســال 2020 را نشان 
مى دهد که در تابستان امسال به یک میلیارد نفر 
رسید. شرکت تیک تاك اعالم کرد آمریکا، اروپا، 
برزیل و جنوب شرق آسیا بزرگ ترین بازار ها براى 

این اپلیکیشن ویدیوى کوتاه محبوب هستند. 

مرگ کارگر 
نصاب آسانسور  

  ایلنا| یک کارگر نصاب آسانسور، هنگام 
نصب کابین آسانسورى در یک مجتمع مسکونى 
پنج طبقه در محله خیرآباد شــهر خرم آباد، بر اثر 
سقوط ناگهانى کابین آسانسور روى سرش، جان 
باخت. این حادثه روز دوشنبه رخ داد. از قرار معلوم 
این کارگر 27ساله  در انتهاى چاهک آسانسور یک 
ساختمان 5 طبقه مشغول کار نصب آسانسور بود 
که کابین آسانسورى که در ارتفاع مهار شده بود 
به دالیل نامعلومى به یکباره رها شده و روى وى 

سقوط مى کند.

پرداخت قبض برق 
قسطى شد

سخنگوى صنعت برق کشور    عصر ایران|
از طرح قسطى کردن قبض هاى تابستانى برق 
خبر داد. مصطفى رجبى مشهدى گفت: امسال 
85 درصد مشترکان خانگى بیش از دو برابر الگوى 
مصرف، برق مصرف کرده اند که این دســت از 
مشــترکان باید قبوض زیادى را پرداخت کنند. 
شرکت توانیر امکانى را براى این گروه از مشترکان 
فراهم کرده اســت که بر این اساس مشترکان 
مى توانند قبوض خود را در سه قسط پرداخت کنند.

این واکسن نزن ها!
مرکز افکارسنجى دانشجویان ایران    ایسنا|
در یک نظرسنجى عدم تمایل به دریافت واکسن 
کرونا در میان گروه هاى مختلف را بررسى کرده. بر 
این اساس، مردان بیشتر از زنان گفته اند تمایلى به 
واکسن زدن ندارند. عدم تمایل به دریافت واکسن 
در گروه سنى زیر 50 سال به طرز قالب توجهى 
بیش از گروه سنى باالى 50 سال است. مجردها 
بیش از متأهل هــا گفته اند رغبتــى به دریافت 
واکســن ندارند. عدم تمایل به دریافت واکسن 
در میان افراد فاقد تحصیالت دانشگاهى 15/7 
درصد و در بین افراد داراى تحصیالت دانشگاهى 

11/3 درصد است.

مدیرعامل فوالد مبارکه 
تغییر کرد 

با تصویب هیئت مدیره شرکت فوالد    فارس|
مبارکه، محمدیاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید 
این شرکت منصوب شد. با تصمیم هیئت مدیره شرکت 
فوالد مبارکه، طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید این 
شــرکت جایگزین حمیدرضا عظیمیان شد. از سوابق 
کارى طیب نیا مى توان بــه عضویت در هیئت مدیره 
شــرکت هاى فوالد مبارکه، ذوب آهــن، گل گهر و 
چادرملو و همچنین معاونت خرید و امور معدنى شرکت 
فوالد مبارکه و قائم مقامى مدیرعامل ذوب آهن اشاره 

کرد. طیب نیا سابقه 20 ساله در صنعت فوالد دارد.

80 هزار نفر 
وارد عراق شده اند 

رئیس ســازمان حج و زیارت در دیدار با    ایسنا|
سرکنســول ایران در کربال گفت: بر اساس برآوردها 
بیش از 80 هزار زائر ایرانى براى شــرکت در مراسم 
اربعین وارد خاك عراق شده اند. على رضا رشیدیان اظهار 
کرد: تا روز سه شنبه (ششم مهرماه) اوج ورود زائران به 
کشــور عراق بود و پس از آن شاهد روند بازگشت این 
زائران خواهیم بــود. عراق در اربعین امســال با ورود 
60 هزار زائر ایرانى مشروط به ســفر هوایى موافقت 

کرده بود. 

 تغییرات مهمى در راه است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در دیدار با    ایسنا|
اعضاى هیئت مدیره خانه مطبوعات اعالم کرد:  به طور 
قطع تغییرات مهمى در مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى و معاونت امور مطبوعاتى در دولت سیزدهم 
اتفاق خواهد افتاد. محمدمهدى اسماعیلى ادامه داد: از 
جریان رسانه اى انقالبى که دغدغه مردم را دارند حمایت 

ویژه خواهیم کرد.

چیز هایى که
 براى ما ممنوع است

خبرنــگار  ســایش،  ســمیه    خبر فورى|
«تجارت نیوز» فهرســت مواردى که پخــش آن از 
تلویزیون ممنوع است را روایت کرد. او در توییتر خود 
نوشت: در تلویزیون ایران پخش آگهی «چاي ریختن 
مرد براي زن، نشــان دادن هر نوع نوشــیدنی قرمز، 
دستکش چرم براي زنان، مرغ بریونی، خوردن ساندویچ 
و پیتزا، پوشیدن لباس آستین کوتاه، نشان دادن مرد و 
زن تنها، نشان دادن دو پسر تنها در منزل» ممنوع است!

رشد مهاجرت ایرانى ها
  روزنامه اعتماد| عباس عبدى، فعال سیاسى 
در یادداشتى به بررسى آمارى مهاجرت افراد متخصص 
از کشور پرداخته است.عبدى نوشت: جمعیت ایرانیان 
مهاجر در 3 سال گذشــته بیش از دو برابر شده است. 
نکته مهم اینکه 30 درصد آنان را متخصصان تشکیل 
مى دهند. بقیه نیز کمابیش افراد حرفه اى هستند. باالى 
50 درصد آنان که به اروپــا رفته اند، داراى تحصیالت 
دانشگاهى هستند، 60 درصد ایرانیان حاضر در آمریکا 
در مشاغل خوب از جمله در مشاغل مدیریتى، کسب و 

کار و علوم و هنر فعال هستند

 چرا سمعک گران شده؟
معاون توانبخشى سازمان بهزیستى کشور    برنا|
گفت: قیمت لوازم توانبخشى تابع وضعیت اقتصاد است 
و چند سالى است که به دلیل تحریم هاى ناجوانمردانه، 
تهیه لوازم توانبخشى به سختى انجام مى شود. محمد 
نفریه با اشاره به اینکه گفته مى شود لوازم توانبخشى 
و دارو تحریم نیست، افزود: وقتى مسائل بانکى ما در 
تحریم است براى نقل و انتقال هزینه لوازم توانبخشى 
با مشکل روبه رو هستیم. نفریه بیان کرد: برخى از لوازم 
توانبخشى در واردات مثل سمعک که در داخل تولید آن 
را نداریم، قطعات و یا مواد اولیه برخى از لوازم توانبخشى 
با مشکل مواجه شــدیم به همین دلیل شاهد افزایش 

قیمت آن هستیم.

خبرخوان

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در 
اصفهان با اشاره به کاهش50 درصدى تقاضاى مردم 
براى خرید دوچرخه، گفــت: درحال حاضر پایین ترین 
قیمت دوچرخه در بازار بین چهار تا پنج میلیون تومان 
و باالترین آن حدود 80 میلیون تومان است، همچنین 
باالترین قیمت موتورســیکلت در بــازار هم رده یک 
خودرو دســت دوم پراید و باالى 150 میلیون تومان 

است.
مهدى غفرانــى اظهار کرد: امــروز قیمت دوچرخه و 
موتورســیکلت نیز همانند خودرو رو به افزایش است. 
وى با اشــاره به اینکه حدود 99 درصد دوچرخه هاى 
موجود در بازار وارداتى هســتند، گفــت: البته برخى 
دوچرخه هاى کوچک آن هم با کیفیت پایین، در داخل 

تولید مى شوند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان دوچرخه و موتورسیکلت 
در اصفهان گفــت: به طور قطع نوســانات نرخ ارز بر 
قیمت دوچرخه هاى موجود در بازار اثرگذار است، اما 
نابسامانى و نبود کنترل در بازار مزید بر علت گرانى این 

وسیله شده است.
غفرانى با بیان اینکه اگرچه قیمت دوچرخه نسبت به 
پارسال زیاد افزایش نیافته، اما به دلیل مشخص نبودن 
قیمت این محصول در مبــدأ و همچنین نبود نظارت 
در بازار، بعضــًا در دو مغازه شــاهد قیمت فاحش این 

محصول هستیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در 
اصفهان همچنین تأکید کرد: از سوى دیگر هزینه هاى 
تعمیرات دوچرخه نیز بــه دلیل افزایش قیمت قطعات 

باال رفته است و در این شرایط تعمیرکنندگان نیز هزینه 
دستمزد خود را باال مى برند.

وى همچنین به بازار موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: 
باید توجه داشــت که قطعات مختلف موتورسیکلت از 
چین وارد کشور و در داخل کارخانجات به نوعى مونتاژ 

مى شود که کارخانجات تولیدى موظف هستند قیمت 
واقعى محصول خــود را با نظارت ســازمان حمایت 
از مصرف به نمایندگى هاى خود اعــالم و در اختیار 
اتحادیه قرار دهند، در حالى که در این بازار نیز شــاهد 

قیمت هاى متفاوت هستیم.

به گفته غفرانى، قیمت موتورســیکلتى که حدود سه 
ســال پیش 400 هزار تومان بود، امروز به 30 میلیون 
تومان افزایش یافتــه و در حال حاضر باالترین قیمت 
موتورســیکلت در بازار هم رده یک خودرو دست دوم 

پراید و حتى باالى 150 میلیون تومان است.

دوچرخه 80 میلیونى
 و موتورسیکلت 150 میلیونى!

قیمت خانه در ترکیه یک سوم تهران است!

آیفون 13 بخرید؛ 80 میلیون!

در یکسال گذشته معامالت مسکن در تهران 40 درصد 
کاهش یافته. اما در همین بازه زمانى ایرانیان 21 درصد 
بیشتر از ســال گذشــته در ترکیه خانه خریده اند. حاال 
ایرانیان دومین خریدار خانــه در ترکیه اند و حتى چهار 
برابر آلمانى ها در بــازار ملک ترکیه ســرمایه گذارى 

کرده اند.
مرکز آمار ترکیه اخیراً گزارشــى منتشر کرده که نشان 
مى دهد شهروندان پنج کشــور بیشترین خریدار ملک 
در ترکیه بوده اند. عراق رتبــه اول را دارد و ایران رتبه 
دوم را. اما نکته جالب توجه این اســت که شهروندان 
عراق و ایران رقابت تنگاتنگى براى کسب رتبه اول با 
هم داشته اند و عراقى ها فقط 31 خانه بیشتر از ایرانیان 
خریده اند.شــهروندان عراق 4631 واحد مسکونى در 

ترکیه خریده اند و ایرانیان 4600 واحد.
اما آمار خرید خانه توســط سه کشــور دیگر، اختالف 
قابل توجهى بــا ایران و عراق دارد. چون شــهروندان 
روسیه 2575 ملک در ترکیه خریده اند. این تعداد براى 
شهروندان افغانســتان و آلمان هم به ترتیب 1819 و 

1189 واحد بوده اســت. یعنى ایرانیان 2/5 برابر مردم 
افغانستان و چهار برابر شهروندان آلمان در ترکیه خانه 
خریده اند.این آمار، مربوط به 12 ماه منتهى به اوت است. 
یعنى از مرداد سال 99 تا مرداد سال 1400. اما نکته مهم 
این اســت که دقیقًا در این بازه زمانــى که خرید ملک 
توسط ایرانیان 21 درصد بیشتر شده، معامالت مسکن 

در تهران 40 درصد کاهش یافته است. 
متوسط قیمت هر متر واحد مسکونى در تهران در مرداد 
ماه به 30 میلیون تومان رسیده است. یعنى قیمت یک 
واحد 100 مترى در یک منطقه متوسط تهران حدود سه 
میلیارد تومان است. در برخى از مناطق تهران قیمت هر 
متر واحد مسکونى به 100 میلیون تومان هم مى رسد. 
گزارش ها نشــان مى دهد با پول یــک آپارتمان 350 
متــرى در ولنجک مى توان یک آپارتمان متوســط در 
گرانقیمت ترین شهرهاى آمریکا خرید. یا اینکه قیمت 
یک سوئیت کوچک در جنوب شهر تهران معادل یک 
ســوئیت در مرکز شــیکاگو یا یک خانه 130 مترى در 
دیترویت اســت.این قیمت ها در مقایسه با قیمت ملک 
در ترکیه عجیب تر است.  متوسط قیمت یک واحد 70 
مترى در منطقه متوسط تهران 2٫2 میلیارد تومان است. 
اما همین خانه در اســتانبول حدود 700 میلیون تومان 

است. یعنى یک سوم قیمت مسکن در تهران!
اما ایــن همه ماجــراى خرید ملک در ترکیه نیســت. 
آمارهاى رصدخانه مهاجرت ایران نشان مى دهد ترکیه 
به یکى از مقاصد اصلى مهاجرت ایرانیان تبدیل شــده 
اســت. البته مقصد مهاجرت موقت. چون ایرانیان ابتدا 
به ترکیه مى روند و چند ســال بعد به کشــور دیگرى 

مهاجرت مى کنند.
بر اســاس قوانین جدید ترکیه اتباع خارجى مى توانند 
با خرید خانه اى به ارزش 250 هزار دالر شــهروندى و 

تابعیت ترکیه را به دست آورند.

گوشى موبایل آیفون 13 که حدود دو هفته پیش توسط 
اپل معرفى شد چند روز در بازارهاى جهانى عرضه شد 
و بعد از مدت مدت کوتاهى وارد بازار ایران هم شــد. به 
دلیل آنکه آیفون 13 در انواع مختلفى عرضه شده است 
به خصوص مدل یک ترابایتى آیفون 13، اختالف قیمت 

بین مدل هاى مختلف زیاد است.
در یک نگاه کلى به قیمت هاى گوشى آیفون 13 مى توان 

دریافت که آیفون 13 در انواع مختلف در محدوده قیمتى 
30 تا 80 میلیون تومان در بازار قیمت خورده است.

آیفــون 13 پزو مکس یــک ترابایتى در دو فروشــگاه 
اینترنتــى بــا قیمت هــاى 70 و 80 میلیــون تومان 
ثبت شــده اند. همچنیــن آیفــون 13 126 گیگابایتى 
با حداقــل قیمت 33 میلیــون تومان در فروشــگاه ها 

عرضه شده است.

رئیس شوراى ملى زیتون ایران گفت: مخالف واردات 
روغن زیتون نیســتیم، ولى درواقع روغن هاى وارداتى 
باکیفیت پومیس وارد مى شــوند هرچند در مشخصات 
محموله روغن هــا به عنوان روغن هــاى بکر و فرابکر 
ثبت شده که تطبیق با استاندارد 1446 دارد، ولى عمًال 

این اتفاق رخ نمى دهد.
مهدى عباسى درباره وضعیت تولید و صادرات زیتون، 
گفت: پیش بینى تولید زیتون 80 الى 90 هزار تن است 

که نسبت به سال گذشــته کاهش چشمگیرى در میوه 
زیتون داشته ایم.وى افزود: در حال حاضر سیاستگذارى 
که براى صنعت زیتون شــده است درست نیست و این 
مشکلى است که در تولید زیتون وجود دارد، زیرا میانگین 
مصرف سرانه زیتون ســه برابر میانگین جهانى است و 
مصرف روغن زیتون نیز یک سوم سرانه مصرف دنیاست 
و این یک سیاست غلط است، زیرا در بحث روغن زیتون 

درآمد محور بودن مهم است.

مسئول عراقى از دور چهارم مذاکرات ایران و عربستان 
در بغداد خبر داد.

یک مسئول عراقى فاش کرد که بغداد میزبان مذاکرات 
ایران و عربستان درخصوص پرونده هاى داراى اختالف 
و سطح نمایندگى دیپلماتیک بین دو کشور در نخستین 
نشســت پس از روى کار آمدن رئیس جمهورى جدید 

ایران بوده است.
این مسئول که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با 
خبرگزارى «آسوشیتدپرس» گفت: نمایندگانى از ایران 
و عربســتان، دور جدیدى از مذاکرات را هفته گذشته 
برگزار کردند.وى در ادامه افزود: دو طرف مسائل داراى 
اختالف بین دو کشور را براساس نقشه راهى که پیش تر 
توافق کرده بودند از جمله سطح نمایندگى دیپلماتیک 
بین دو کشور بررسى کردند. این مســئول عراقى دور 

جدید مذاکرات بین دو کشور را مثبت اعالم کرد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان پیش 
از این ابراز امیدوارى کرده بود که مذاکرات با عربستان 

در آینده نزدیک به نتایج مطلوب برسد.
رئیس دســتگاه دیپلماســى کشــورمان گفته بود: ما 
با عربســتان ســعودى گفتگو هایى داریم که امیدوار 
هستیم در آینده نزدیک به نتایج مطلوب برسد و بتوانیم 

جزئیاتش را اعالم کنیم.

رئیس مرکز برنامه ریزى منابع انســانى و امور ادارى 
وزارت آموزش  و پرورش درباره اقدام آموزش و پرورش 
براى حل مشــکل دارندگان «کارنامه ســبز» گفت: 
متأسفانه امکان اقدام قانونى براى این افراد وجود ندارد 
و اگر این افراد بخواهند وارد آموزش و پرورش شوند، 

حتمًا باید در آزمون شرکت کند.
کارنامه سبزها گروهى از داوطلبان آزمون استخدامى 
متمرکز دســتگاه هاى اجرایى ســال 1399 هستند 
که در مرحله ســه برابر ظرفیت پذیرش، نمره قبولى 
علمى را اخذ کــرده اند، امــا در مصاحبــه پذیرفته 
نشــده اند و طى هفته هاى اخیر خواســتار استخدام 

خود هستند.
ناصر سلیمان زاده افزود: براى اینکه مشکل  این گروه 
حل شود از سازمان ادارى استخدامى کشور خواهش 
کرده ایم، سقف سنى پذیرش افراد واجد شرایط براى 
آزمون سال 1400  را یکسال افزایش دهد تا آنها که 
محدودیت سقف سنى دارند بتوانند در آزمون ثبت نام 

و شرکت کنند.
وى با بیان اینکه امیدواریم سازمان ادارى استخدامى 
این پیشــنهاد را بپذیرند، تأکید کرد: اگــر این افراد 
بخواهند وارد آموزش و پرورش شــوند، حتمًا باید در 

آزمون شرکت کنند.

کاهش چشمگیر تولید زیتون نسبت به سال گذشته

دور چهارم مذاکرات ایران و عربستان 

امکان جذب «کارنامه سبزها» وجود ندارد 
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برخى ترویج واکسن نزدن 
مى کنند

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: 
برخى در استان اصفهان ترویج واکسن نزدن کرونا را 
انجام مى دهند. سـردار مجتبى فدا افزود: هفت مرکز 
تجمیعى واکسیناسیون در اسـتان اصفهان به همت 
سپاه استان اصفهان راه اندازى شده است. وى تصریح 
کرد: برخى در اسـتان ترویـج نزدن واکسـن را انجام 
مى دهند و این امر اصًال شایسته نیست. فرمانده سپاه 
صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: براى تولید 
کوو برکت مانع تراشى شد و تولید به چهار میلیون ُدز 
انجام مى شود که براى تولید انبوه تر به زمان بیشترى 

نیاز داریم و مردم باید فعًال به سینوفارم اعتماد کنند.

توزیع 25 هزار جلد دفتر 
مدیر سـازمان دانش آموزى استان اصفهان گفت:25 
هـزار و 840 دفتر بین دانـش آموزان نیازمند اسـتان 
توزیع شـد. عبـاس زهیرى گفـت: جشـن عاطفه ها 
امسـال در قالب پویش مهر عاطفه ها و با شعار "مهر، 
ماه مهربانـى“ به صـورت مجازى و از طریق شـبکه 
شـاد برگزار مى شـود. زهیـرى گفـت: اپلیکیشـن و 
درگاه هاى پرداخت مجازى اعالم شـده کمیته امداد 
امام خمینـى (ره) اسـتان در اختیـار دانش آمـوزان و 

خانواده ها قرار مى گیرد.

درگذشت مدیر سابق 
حج و زیارت 

مدیر سـابق حج و زیارت اسـتان اصفهان در اثر ابتال 
به کرونا در گذشـت. غالمعلـى زاهدى حـدود چهار 
ماه بود به بازنشستگى نائل شده بود و روز پنجم مهر 
در بیمارسـتان زهراى مرضیه اصفهان در 57 سالگى 
قربانى کرونا شد و به دیار باقى شتافت. پیکر وى براى 
خاکسـپارى به زادگاهش در روسـتاى سیان جرقویه 

منتقل مى شود. 

بهار در پاییز
درفصل برگریزان درخت سیب در پارك مسجد امیر 
المومنین(ع) داران شکوفه داد. به گفته برخى از اهالى 
این محله این درخت سال ها بود که خشک شده بود 
اما با کمى رسـیدگى و آبیارى به موقع حاال شـکوفه 

داده است. 

دبى سنجى فلومترهاى 
مغناطیسى 

 ABB ، 10 دسـتگاه کنتـور مغناطیسـى مدلهـاى
Badger ، Elester نصب شده بر روى خطوط انتقال 

آب شهرها و روسـتاهاى منطقه جرقویه تست و دبى 
سنجى شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى جرقویه، 
این عملیات با حضور کارشناسان واحد کالیبراسیون و 
با استفاده از ابزار انجام شد و در ادامه این طرح ، تست 
و سرویس کنتورهاى مکانیکى تمامى روستاها نیز در 

برنامه هاى آبفا جرقویه قرار دارد. 

بهره مندى از آب سالم 
روستاى داشکسن در منطقه بویین و میاندشت از آب 
شرب سـالم و پایدار برخوردار شـد. به گزارش روابط 
عمومى آبفاى بویین و میاندشت، با اتصال آب روستا 
به تاسیسات آبرسـانى شـهر بویین و میاندشت، این 
روستا از آب شرب پایدار وسالم بهرمند گردید. پیش از 
این، آب شرب این روستا با جمعیتى بالغ بر 500 نفر و 

160فقره انشعاب از چاه تامین مى شد.

ورود و خروج نامتوازن
معاون حفاظت و بهره بردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفـت: ذخیـره آب درمخزن سـد زاینده رود 
اصفهان به 222 میلیـون متر مکعب رسـید. محمود 
چیتیان اظهار کـرد: هم اکنـون ورودى آب به مخزن 
سد زاینده رود، 6 مترمکعب بر ثانیه و خروجى از سد 23 

مترمکعب بر ثانیه است.  

خبر

ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللى متالــورژى، فوالد، 
ریخته گــرى، ماشــین آالت و صنایع وابســته طى امروز 
هفتم تا دهم مهرمــاه 1400 در اصفهــان برگزار خواهد 
شد. سیزدهمین نمایشــگاه بین المللى متالورژى، فوالد، 
ریخته گرى، ماشــین آالت و صنایع وابسته طى چهار روز 
میزبان شــرکت هاى فعال در حوزه فوالد و صنایع وابسته 
خواهد بود تا دستاوردها، توانایى ها، پتانسیل ها و فعالیت هاى 
خود را در معرض بازدید متخصصان، فعاالن و عالقمندان 
این حوزه قرار دهند. حضور 110 شــرکت از اســتان هاى 
اصفهان، تهران، آذربایجان شرقى، یزد، خراسان رضوى، 
همدان و کرمان در این نمایشگاه قطعى شده است؛ همچنین 

نمایندگانى از کشورهاى آلمان، ایتالیا، کره جنوبى، امارات 
متحده عربى، هند و چین در نمایشگاه امسال اصفهان حضور 
خواهند داشت. شرکت هاى حاضر در سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللى فــوالد اصفهان در زمینه تولیــد فوالد، چدن و 
فلزات غیرآهنى، خدمات صنعت متالورژى، ماشین آالت و 
تجهیزات وابسته صنعتى و شکل دهى فلزات فعالیت دارند. 
این نمایشگاه در 16 هزار مترمربع فضاى نمایشگاهى برپا 
خواهد شد و عالقمندان به حضور در آن مى توانند از ساعت 
10 تا 18 روزهــاى هفتم تا دهم مهرمــاه به محل دائمى 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان واقع در کمربندى 

شرق، روبروى منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

معاون حمل و نقــل اداره کل راهــدارى و حمل و نقل
جاده اى استان اصفهان گفت: 500 ناوگان از اصفهان به 
مرز مهران براى بازگشت زائران اربعین اعزام خواهند شد 
و قطعا این آمار با توجه به شرایط مرزهاى مهران، شلمچه 

و چذابه تغییر و افزایش مى یابد.
محمدعلى صلواتى ،اظهار کرد: امسال با توجه به تصمیم 
دولت ایران و عراق قرار شد بحث ورود زائران اربعین به 
عراق به صورت هوایى انجام شــود، اما بخش زیادى از 

زائران براى بازگشت مرز زمینى را انتخاب مى کنند.
وى بیان اینکه عمده مسیر بازگشت زمینى زائران اربعین 
حسینى از عراق از مرز مهران خواهد بود، گفت: در حال 

حاضر هماهنگى هاى الزم بین شرکت ها و انجمن هاى 
صنفى هاى مسافربرى صورت گرفته و قرار است ناوگان 

اتوبوس به مرز اعزام شود.
صلواتى البتــه یادآور شــد: تعدادى نــاوگان اتوبوس 
مسافربرى از اصفهان به مرز مهران اعزام شده است و 
طى روزهاى آینده بحث بازگشت زائران اربعین حسینى 

به کشور سرعت بیشترى خواهد گرفت.
وى پیش بینى کرد: تا پایان هفته تعداد زیادى از زائران 
اربعین براى بازگشت از مرز زمینى به شهرهاى خود وارد 
کشور شوند و این آمادگى در حوزه شرکت مسافربرى و 

ناوگان هاى اصفهان وجود دارد.

آماده باش 500  اتوبوس براى 
بازگشت زائران اصفهانى

گردهمایى بزرگ فعاالن 
صنعت فوالد در اصفهان

2مقام ارشد دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در گفتگو با دو 
رسانه استان به طور همزمان از واکسن گریزى در استان 
اصفهان گالیه کرده و نســبت به بروز پیک ششم کرونا 

هشدار دادند.
مسوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان در گفتگو با ایرنا گفت: مراجعه مردم استان 
براى دریافت واکسن کرونا کمتر از ظرفیت فراهم شده در 
مراکز واکسیناسیون است و از آن ها مى خواهیم که هرچه 

سریع تر براى این کار اقدام کنند.
رضا فدایى  افزود: ظرفیت مراکز واکسیناســیون استان 
اصفهان در زمان حاضر حدود 110 هزار ُدز در روز است اما 
به طور متوسط روزانه حدود 60 هزار نفر به مراکز تجمیعى 

و پایگاه هاى بهداشت مراجعه مى کنند.
وى با اشاره به  پیش بینى ها در خصوص موج بعدى کرونا، 
اظهار داشــت: براى اینکه افراد دیگــرى را بر اثر ابتال به 

بیمارى کووید-19 از دست ندهیم باید از این فرصت فراهم 
شده براى دریافت واکسن کرونا استفاده کرد و هر فردى که 
تا کنون مراجعه نکرده هرچه سریعتر اقدام کند. فدایى ادامه 
داد: افرادى که امروز براى دریافت واکسن اقدام نمى کنند 
ممکن است کسانى باشند که در موج بعدى کرونا منتظر 

خالى ماندن تخت هاى بیمارستانى بمانند.
وى با بیان بیشترین رکورد تزریق روزانه واکسن در استان 
اصفهان حدود 90 هــزار دز در روز، تصریح کرد: این آمار 
متغیر اســت اما در چند روز اخیر روند مراجعه مردم کمى 

کاهشى شده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم در گفتگو 
با ایمنا با اشاره به پیش بینى موج ششم کرونا در آبان ماه، 
گفت: فضاى بسیار مسموم و بمباران اطالعاتى از نظر مقابله 
با واکسن ایجاد شده در حالى که سال هاست واکسیناسیون 
توانسته روند بیمارى ها را کاهش دهد مانند واکسن هپاتیت 

که مردم استقبال خوبى داشتند و بیمارى کنترل شد.

آرش نجیمى با بیان اینکه هنوز تعداد بیماران استان زیاد 
است، تصریح کرد: اگرچه در هفته هاى گذشته نزدیک به 
ســه هزار و 600 بیمار و در حال حاضر نزدیک به دو هزار 
بیمار بسترى داریم اما با این حال دو هزار بیمار هم براى 
سیستم تعداد زیادى است و هنوز در برخى از بیمارستان هاى 
مرجع استان صف هاى انتظار براى بسترى در بخش آى 

سى یو وجود دارد.
نجیمى در خصوص پیش بینى موج ششــم کرونا گفت: 
احتمال دارد به دلیل کاهشى که االن داریم اواسط آبان ماه 
موج دیگرى از افزایش کرونا داشته باشیم، اما پیک هاى 
مجدد به رفتارهاى ما و پوشش واکسیناسیون بستگى دارد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان تصریح کرد: 
الزم است مردم با سرعت بیشــترى براى دریافت دو دز 
واکسن مراجعه کنند چرا که تزریق واکسن فارغ از نوع آن 
تا به حال در کاهش موارد بسترى و فوت شدگان مؤثر بوده

 است.

گالیه از واکسن گریزى در اصفهان
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: فضاى بسیار مسموم و بمباران اطالعاتى 

از نظر مقابله با واکسن ایجاد شده است

معاون امــور اقتصادى اســتاندارى اصفهان گفت: 
70 درصد تولید و بافت فرش در کشــور و 55 درصد 
مصنوعات طال در کشور توسط استان اصفهان انجام 

مى گیرد.
سید حسن قاضى عسگر اظهار داشت: 45 درصد از 
سهم فوالد کشور، 15 درصد از تولید ناخالص صنعت 
در کشــور و  45 درصد تولید نســاجى ایران توسط 

اصفهانى ها تأمین مى شود.
وى ادامه داد: 45 درصد از صنایع ساختمانى و سنگ 
کشور، 20 درصد از فراورده هاى نفتى در ایران و 10 
درصد بنگاه هاى اقتصــادى و10 درصد نیروى کار 

ایران از اصفهان است.
معاون امور اقتصادى استاندارى اصفهان از رتبه دوم 
جهانى استان در صنایع دستى بعد از شهر کیپور هند 
خبر داد و تصریح کرد: همچنین اصفهان رتبه اول در 
صدور مجوزهاى گلخانه اى، رتبه اول تولید شیر خام 

1/3 میلیون تن در سال  و با داشتن 2 هزار و 251 واحد 
تولیدى سنگ نیز در جایگاه اول کشور قرار دارد.

قاضى عسگر به رشد تولید انواع تلویزیون به میزان 
35 درصد و  محصوالت پتروشــیمى به میزان 641 
درصد به عنوان یک صنعت پیش ران اشــاره کرد و 
گفت: افزایش تولید الیاف پلى استر به اندازه 35 درصد  
و  نخ فیالمنت پلى استر به میزان 93/3 درصد از دیگر 

جهش هاى تولید در استان اصفهان است.
معاون امــور اقتصادى اســتاندارى اصفهان گفت: 
اصفهان رتبه اول را در جذب تسهیالت تبصره 18 در 

بخش صنعت دارد.
قاضى عسگر گفت: اصفهان رتبه اول را در تشکیل 
منظم جلسات شوراى گفتگو و   رتبه دوم را در سطح 
زیر کشت در تولید محصوالت گلخانه اى و رتبه دوم 
در تولید گوشــت مرغ و تخم مرغ با 300 هزار تن در 

کشور دارد.

از ابتداى سال تا کنون 203خودروى فرسوده رها 
شده در اصفهان جمع آورى شده است.

 مدیــرکل پیشــگیرى و رفــع تخلفات شــهرى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه از ابتداى ســال 
تا کنون 420 اخطاریه صادر شده و 203 خودروى 
فرسوده رها شده جمع آورى شــده است گفت: در 
این مدت 405 نفر دست فروش و 198 نفر متکدى 

جمع آورى شده اند.

حسن محمدحسینى افزود: در این مدت براى رفع و 
پیشگیرى از تخلف سد معبر 14 هزار و 493 تذکر و 
چهار هزار و 453 اخطاریه صادر شده و رفع تخلف 

13 هزار و دو متصدى صنف انجام شده است.
وى گفت: در بخش جلوگیــرى از نصب تابلو هاى 
غیرمجاز ســه هزار و 113 اخطاریه صادر شــده و 
یک هزار و 399 مورد نصب تابلوى غیرمجاز رفع 

تخلف شده است.

اکنون که هشدارها نسبت به فرونشست در اصفهان 
جدى تر شده باید گفت، ســازه هاى تاریخى به دلیل 
قدمت و حساسیتى که دارند در صف اول آسیب هاى 

ناشى از فرونشست قرار مى گیرند.
در این پیوند رضا اســالمى مدیرکل زمین شناسى و 
اکتشافات معدنى مرکز اصفهان درباره اظهارنظرهاى 
متفاوتى که درباره ترك ها به خصــوص در پل هاى 
تاریخى اصفهان مى شــود، گفت:  عده اى مى گویند 
ترك هــا در پل هــاى چوبى، سى وســه پل و خواجو 
فرونشستى نیست اما بهترین راه اندازه گیرى به وسیله 
ابزار دقیق یعنى« GPS  دو فرکانس» است که ببینیم 
آیا واقعاً این پل ها نشست مى کنند؟! و چه عاملى باعث 
این ترك ها شده است؟! در این راستا،  سال 93 نامه اى 
به میراث فرهنگى فرستادیم و پیشنهاد این بررسى و 
همکارى را دادیم اما از آن سال این کار بالتکلیف ماند 
و سازمان زمین شناسى نمى داند دراین باره چه کارى 

باید انجام بدهد!
وى افزود: ما به میراث فرهنگى اصفهان اعالم کردیم 
که سازمان زمین شناسى دستگاه ابزار دقیق دارد و اگر 
ـ همان پایشى که حاال  کمک کنید، با مساعدت همـ 
در دشت برخوار انجام مى دهیمـ   پل هاى تاریخى را 
پایش مى کنیم که میزان نشست پل ها چقدر و حرکت 

نشست ها به کدام سمت است.
 این مقام مرکز زمین شناسى در اصفهان معتقد است 
که اگر این پایش توسط ابزار دقیق انجام و اندازه گیرى 
شود، دیگر کسى نمى تواند فرونشســت و آثار آن بر 

پل هاى تاریخى را کتمان کند.
در این میان اما ناصر طاهرى، معاونت میراث فرهنگى 
اصفهان معتقد اســت، هر فکرى که براى کل دشت 
اصفهان باید کرد، بناى تاریخى هم شامل همان راهکار 
مى شــود. وى به ایرنا گفت: فرض بر اینکه سازمان 

زمین شناسى ثابت کرد، ترك ها درنتیجه فرونشست 
است؛ ما که منکر این ماجرا نیستیم! فرونشست اتفاق 
مى افتد و به خاطر مســئله آب اســت. آب زاینده رود 
بسته شده و فرونشست اتفاق مى افتد؛ هیچ نیازى هم به 
اثباتش نیست. حرف ما این است که در بناى تاریخى 
ترك وجود دارد؛ مثل مناره هاى ما، اما اگر فرونشست 
اتفاق بیفتد مناره اى که هزار سال  قد برافراشته، یک باره 
فرومى ریزد. این گونه نیست که آرام، آرام ترکى ایجاد 
شــود بلکه مناره ها به خاطر ارتفاعى کــه دارند، اگر 
فرونشســت اتفاق بیفتد، هرلحظه امکان فروریزش 

آن ها وجود دارد.
وى درباره ترك هایى که در پل هاى تاریخى  و بناهاى 
میدان نقش جهان مشهود است و مرکز زمین شناسى 
آن ها را ناشى از نشست نامتقارن دانسته است، گفت: 
ما خودمان پل ها را مى شناســیم. یــک مرکز پایش 
پل ها داریم. عکس هایى هم که مرکز زمین شناسى 
از ترك هاى مسجد جامع و شیخ لطف ا... نشان دادند 
را هم دیده ایم. بله، این ترك ها وجــود دارند  اما مگر 
مى شود روى بناى تاریخى ترك نباشد. ترك بخشى از 
وجود بناى تاریخى 400 ساله است. ما منکر فرونشست 
نیستیم و قطع یقین بناى تاریخى از فرونشست آسیب 
مى بیند. اما راهکار چیست؟! مسئله اصلى فرونشست، 
نبود آب و تغییر در رژیم آب سفره هاى زیرزمینى است. 
 وى افزود: اگر تشخیص سازمان زمین شناسى بر این 
است که فرونشست براى فرودگاه اتفاق مى افتد، براى 
فرودگاه چه کردند؟! براى جاده ها چه مى شود کرد؟! 
مگر مى شود مانع فرونشست شد؟! فرونشست اتفاق 
مى افتد و وظیفه ســازمان زمین شناسى این است که 
وقوع این پدیده را هشدار بدهد که مى دهد. هر کارى 
که براى دشــت اصفهان کردند بــراى این بناهاى 

تاریخى هم بکنند.

سهم ایران از اصفهان  چقدر است؟

جمع آورى 203 خودروى فرسوده در شهر اصفهان

باالخره آثار تاریخى اصفهان فرو نشسته 
یا فرو ننشسته؟!

مدیر کل امور اجرایى معاونت حمــل و نقل و ترافیک 
شــهردارى اصفهان گفت: تداخل مســیر تردد عابران 
پیاده و دوچرخه در چهارباغ مشــکل آفرین شده، از این 
رو کارشناســان معاونت حمل و نقل در حال بررســى 
راهکارى هســتند تا تفکیک مســیرها انجام و مشکل 

تداخل عابرپیاده و دوچرخه رفع شود.
حمید آقایى اظهار کرد: اجراى مســیرهاى دوچرخه در 

مناطق 15 گانه شــهر آغاز و تاکنون 150 کیلومتر از آن 
احداث شده است. وى تصریح کرد: اتصاالت مسیرهاى 
دوچرخه در تقاطع ها و میادین در دستور کار قرار گرفته، 
طرح هاى مربوط به مناطق ابالغ شده و اخیراً تعدادى از 

مناطق در حال تکمیل مسیرها در تقاطع ها هستند.
مدیر کل امور اجرایى معاونت حمــل و نقل و ترافیک 
شهردارى اصفهان افزود: اتصاالت مسیرهاى دوچرخه 

در مناطق 1، 3 و 8 شــهردارى آغاز شــده و در ســایر 
مناطق نیز طرح مربوط به آن در حــال طراحى و ابالغ 

است.
 آقایى گفت: با توجه به اینکه مسیرهاى دوچرخه سوارى 
در سطح خیابان ها تکمیل شــده، 40 درصد اتصاالت 
مســیرها نیز انجام شــده و امیدواریم تا پایان سال این 

مسیرها را تکمیل کنیم.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: ساالنه حدود 100 هزار ُتن از محصوالت گلخانه اى 
استان به روسیه و کشورهاى حاشــیه خلیج فارس صادر 

مى شود.
احمدرضا رییس زاده میزان تولید گلخانه هاى استان را بیش 
از 340 هزار تن در سال اعالم کرد و گفت: در نیمه نخست 

امسال 55 هکتار به مساحت گلخانه هاى اصفهان اضافه 
شد و مجموع آن به 2 هزار و 330 هکتار رسید.

وى مقدار ســرمایه گذارى براى 55 هکتار گلخانه جدید 
را 330 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این گلخانه ها در 
شهرستان هاى دهاقان، تیران و کرون، شهرضا، خمینى 

شهر، فالورجان و اصفهان ساخته شده است.

رییس زاده با بیان اینکه محصوالت گلخانه اى خیار، گوجه 
فرنگى، فلفل، بادمجان، سبزى و برخى گل هاى تزیینى، 
بیشترین آمار محصوالت کشت گلخانه اى در استان است، 
ادامه داد: آلوئه ورا، شمارى از درختان گرمسیرى مانند موز، 
انبه و آناناس و برخى گیاهان دارویى نیز در ماه هاى اخیر به 

محصوالت قبلى اضافه شد.

معاون اتحادیه صنف تولیدکنندگان محصوالت نساجى 
اصفهان گفت: تاکنون 40 درصــد از تولیدى ها تعطیل 
شده و اگر مسئوالن کارى نکنند این میزان به60 درصد 

خواهد رسید.
مرتضى منصورى با اشــاره به خط سیر صنعت نساجى 
اظهار داشت: صنعت نساجى از اواسط دهه هفتاد متاسفانه 
به علت واردات بى رویه محصــوالت خارجى، وضعیت 
بسیار بد و وخیمى پیدا کرد و هرچه ما تالش کردیم که 
با این موضوع مبارزه کنیم وجلوى این واردات بى رویه را 
بگیریم، نتیجه اى نداشت و هرچه مى کردیم، زورمان به 

مافیا نمى رسید.
وى با اشاره به وابستگى نساجى به پنبه افزود: ما در صنعت 
نساجى، ساالنه به طور میانگین به چیزى حدود 150 تا 
170 هزار تن پنبه نیاز داریم که از این میزان تنها حدود 
50 تا 60 هزار تن، در داخل تولید مى شــود و مابقى نیاز 
خود را از طریق واردات از کشورهایى همچون ازبکستان، 
تاجیکستان، هند و غیره تامین مى کنیم، پس از افزایش 
قیمت دالر، تا مدتى براى تامین این نیاز، پنبه هایى که با 
قیمت قبلى دالر خریدارى شــده و در گمرك مانده بود 
عرضه شد و همچنین ارزهایى مثل نیمایى و ارز حاصل از 

صادرات براى واردات پنبه اختصاص داده شده بود و هنوز 
قیمت پنبه افزایش نیافته بود.

وى با اشاره به فرسایش ماشین آالت نساجى تصریح کرد: 
گذشته از گرانى مواد اولیه نســاجى و نیز چاپ و تکمیل 
و رنگرزى، ماشــین آالتى که امروز در صنعت نســاجى 
استفاده مى شــود قدیمى و اغلب فرسوده هستند و وارد 
کردن ماشین آالت با این قیمت دالر و این سیاستى که 
تماما بر علیه تولیدکننده است اصال صرفه ندارد و کسى 
حاضر نمى شود ریسک کرده و زیر بار این سرمایه گذارى

 برود.

جداسازى مسیرهاى عابرپیاده و دوچرخه در چهارباغ

صادرات 100 هزار تُن محصوالت گلخانه اى اصفهان  

خطر تعطیلى 60 درصد از تولیدى هاى نساجى اصفهان

 آرمان کیانى
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پیکر سیامک اطلسى دیروز طى مراسمى به خاك سپرده شد.
فرزند سیامک اطلسى با اشاره به اینکه این بازیگر سر صحنه یک سریال به کرونا مبتال شده بود، 
مى گوید: پدرم آنقدر از نظر جسمى سالم بود که شاید تا صد سالگى هم مى توانست 
عمر کند، اما این بیمارى لعنتى ایشان را از ما گرفت و اى کاش تمهیداتى در 

پروژه هاى تصویرى اندیشیده شود تا از این اتفاق ها رخ ندهد.
سحر اطلســى در گفت وگویى درباره چگونگى ابتالى پدرش به کرونا 
که هیچ خبرى هم از آن در رسانه ها منتشر نشده بود، بیان کرد: ایشان 
این اواخر سِر ســریالى به نام «اپیدمى» بودند که این کار را وقتى هر 
دو دوز واکسن را زدند و یک ماه هم از آن گذشت قبول کردند، چون 
در تمام ماه هاى گذشته از زمان شــیوع کرونا تمام پیشنهادهاى 
کارى را رد مى کردند. در نهایت از آنجا که دوســت داشتند کار 
کنند، بخصوص اینکه گفتند داســتان آن درباره کرونا است 
و تمام شرایط براى کار، امن اســت براى بازى در پروژه 
رفتند، البته ما (خانواده) ابتدا مخالف بودیم ولى بخاطر 
عالقه ایشان راضى شدیم و احتمال قریب به یقین 
پدرم در همین پروژه به کرونا مبتال شدند چون 
من یک روز با ایشــان همراه بودم و دیدم که 
جو آنجا شلوغ بود و پروتکل ها خیلى رعایت 
نمى شد و هر چقدر هم بگوییم رعایت مى شد 

اما در نهایت این طور نبود. 
او افزود: پدر من یک روز سر همین پروژه دچار سرگیجه مى شوند و زمین مى خورند که قاعدتًا ناشى از ضعف 
کرونا بوده است. چند روز بعد هم در منزل زمین خوردند که به بیمارستان مراجعه کردیم. اما درباره اینکه این 
موضوع را اطالع رســانى نکردیم ماجرا این بود که بیمارى شــان (کرونا) آن قدرها نفس گیر نبود و پزشکان 
امیدوارانه مى گفتند که دوام خواهند آورد، اما در آخر پس از دو هفته که در بیمارستان بودند متأسفانه این اتفاق 

افتاد.
سحر اطلسى که خودش همانند پدر در حرفه دوبله فعالیت دارد، با رد صحبت هاى تهیه کننده سریال «اپیدمى» 
مبنى براینکه «روزهاى آخر که ایشان (سیامک اطلسى) در صحنه بودند، ناراحتى قلبى داشتند و حالشان رو به 
راه نبود» گفت: پدر من هیچ بیمارى زمینه اى نداشتند و اتفاقًا چنان قدرت بدنى باالیى داشتند که با یک دست 
سوار اسب مى شدند اما متاسفانه درگیرى ریه، التهاب بسیار شدیدى را به وجود آورده بود و این التهاب شدید 
قلب را تحت تاثیر قرار داد و روز چهارم مهرماه ایســت قلبى کردند. اما جاى سوال است که این دوست عزیز 
(تهیه کننده سریال اپیدمى) اعالم نکرده اند که ســر همین پروژه پدر من زمین خوردند، مهره کمرشان کمى 
آسیب دید؟ ایشان هیچ بیمارى قلبى نداشتند، اما همان زمین خوردگى آغاز سرگیجه هاى ناشى از کرونا بود که 

وقتى بار دوم در منزل تکرار شد ایشان را به بیمارستان رساندیم.
او با بیان اینکه قرار بوده پدرش در یک اثر دیگرى بازى کند و قرار بود جلســه اى داشته باشند تا درباره نقش 
صحبت شود، ادامه داد: پدرم پیش از کرونا، سالى دو سه کار ســینمایى یا سریال انجام مى دادند ولى از زمان 
شیوع این بیمارى هیچ پروژه اى را قبول نمى کردند و حتى دوبله هم انجام نمى دادند. پدر من شاید تا 100 سال 
مى توانست زنده بماند آن قدر که صحیح و سالم بود، هیچ بیمارى در قلب، مغز یا حتى دیابت (در سن 85 سالگى) 

نداشت و متاسفانه این ویروس لعنتى که معلوم نیست چه مى کند، پدرم را از ما گرفت.

علت درگذشت بازیگر پیشکسوت که دیروز به خاك سپرده شد

سیامک اطلسى 
در سریال «اپیدمى» به کرونا مبتال شد

رزیتاى سریال 
«سرجوخه» معرفى شد

مشکل از زن بودن 
مهمان«پیشگو» بود؟!

یکى از بازیگران اصلى ســریال «سرجوخه» به 
تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى و کارگردانى احمد 

معظمى معرفى شد.
ضبط درام جاسوســى اجتماعى «سرجوخه» در 
داخل و خارج کشور به صورت همزمان ادامه دارد 
و شهرك دفاع مقدس و سایت هلیکوپترى هالل 

احمر از آخرین لوکیشن ها بوده است.
نیلوفر کوخانى به عنــوان یکى از بازیگران اصلى 
در این ســریال حضور دارد که پس از «ســارق 
روح»، «ترور خاموش» و «خانه امن» چهارمین 
همکارى مشــترك او با ابوالفضل صفرى و احمد 

معظمى است.
ایفاگر نقش تابان که با ســریال «خانه امن» به 
عنوان بازیگر معرفى شــد، در «سرجوخه» نقش 
رزیتا معروف به رزى را بازى مى کند که شخصیت 
مقابل کیان در این ســریال است. او همچنین در 
سریال هاى «مردم معمولى» و «هم بازى» نیز به 

ایفاى نقش پرداخته است.
ســامان صفارى در نقش «کیــان»، حمیدرضا 
محمدى در نقش «غالمرضا» و آرش آصفى در 
نقش یک افسر ضد جاسوسى بازیگرانى هستند 
که تا به حال حضور آنها در سریال رسانه اى شده و 
تا زمان پخش باقى کاراکترها هم به مرور معرفى 

خواهند شد.
«سرجوخه» به نویســندگى حسین امیرجهانى با 
روایت دو قصه موازى، به زندگى دو شــخصیت 
غالمرضا و کیان که از دو طبقه اجتماعى مختلف 
با انگیزه ها و کشــمکش هاى متفاوت هســتند 
مى پردازد که هر دو در راه رسیدن به عشق موانع 
و اتفاقات زیادى سر راه شان قرار مى گیرد که روند 

رسیدن را کندتر و جذابیت قصه را بیشتر مى کند.
این سریال یک درام امنیتى_ اجتماعى از تولیدات 
مرکز ســیمافیلم اســت که به کارگردانى احمد 
معظمى و تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى به زودى 

از شبکه سه سیما پخش مى شود.

نوزدهمین قسمت تاك شوى «پیشگو» با اجراى 
پژمان جمشیدى درحالى میزبان الناز حبیبى شد 
که انتقادهایى را پس از پخــش برنامه با خود به 

همراه داشت.
چهارم مهرماه مطابق با پخش همیشــگى تاك 
شوى «پیشگو» از پلتفرم نماوا، جدیدترین قسمت 
این برنامه گفتگومحور با اجراى پژمان جمشیدى 

و با حضور الناز حبیبى منتشر شد.
پــس از پخش نوزدهمین قســمت «پیشــگو» 
انتقادهایى از نحوه پخش جدیدترین قسمت این 
برنامه در فضاى مجازى به وجود آمد. با تماشاى 
برنامه کامــال متوجه فیلمبــردارى متفاوت این 
قسمت و تالش براى گم کردن مهمان در تصویر 

با گرفتن نماهاى بسیار دور مى شویم.
در تمام بخش ابتدایى گفتگوى حبیبى با مجرى، 
مخاطب صورت مهمان را واضــح نمى بیند و در 
تمام مدت مهمان رو به مجرى و پشت به مخاطب 
اســت و این روند تا پایان بخش دوم برنامه ادامه 
دارد. انتهاى برنامه تنها زمانى اســت که حضور 
مهمان را به درستى و به صورت واضح در تصویر 
مى بینیم که آن هم موقع خداحافظى و تنها چند 

دقیقه است.
ســوالى که براى هر مخاطبى ممکن است ایجاد 
شود این است که چه چیزى در این قسمت از برنامه 
باعث این نحوه فیلمبردارى و فرار از نشان دادن 
مهمان شده است آن هم در حالى که پوشش این 

بازیگر مشکلى ندارد.
امین تارخ بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون نیز 
در اعتراض به نوزدهمین قسمت «پیشگو» در یک 
پست اینستاگرامى نوشت: «مجرى برنامه پیشگو 
هنرمند گرامى پژمان جمشــیدى است و میهمان، 
یــک بازیگــر… اى کاش حداقل نــام میهمان 
زیرنویس مى شد. چرا که چهره ایشان را مطلقا 
ندیدیم و چنانچه مجرى نامشان را ذکر نمى کرد، 
نمى دانستیم با کدام هنرمند روبرو هستیم! آخر 
چه لذتى دارد سانسورى که سازندگان برنامه را وادار 
کند نماى نزدیک از آن مجــرى و نماى دور از آن  
میهمان باشد، تنها به دلیل زن بودن؟ خاصه براى 
بانویى که بسیار بى حاشیه است. مى  توان گفت از 

سیما به صدا رسیدید، فقط!»

پیکر سیامک اطلسى دیروز طى مراسمى به خاك سپرده شد.
سر صحنه به اینکه این بازیگر فرزند سیامک اطلسى با اشاره
مى گوید: پدرم آنقدر از نظر جسمى سالم بود که
عمر کند، اما این بیمارى لعنتى ایشان را
ا پروژه هاى تصویرى اندیشیده شود تا
سحر اطلســى در گفت وگویى دربا
که هیچ خبرى هم از آن در رسانه ه
این اواخر سِر ســریالى به نام «اپ
دو دوز واکسن را زدند و یک ماه
در تمام ماه هاى گذشته از زما
کارى را رد مى کردند. در نها
کنند، بخصوص اینکه گف
و تمام شرایط براى ک
رفتند، البته ما (خان
عالقه ایشان ر
پدرم در هم
من یک ر
ش جو آنجا
نمى شد

علت درگذشت

س
در سریال «ا

تهیه کننده جیمز باند گفت: «جیمز باند» همیشــه یک مرد مى ماند. امیدوارم 
فیلم هاى بسیار بسیار بیشترى با زنان، براى زنان، به وسیله زنان و در مورد زنان 

ساخته شود، اما «جیمز باند» مرد است.»
«باربارا بروکلى» تهیه کننده فیلم هاى «جیمز باند» مانند مصاحبه هاى پیشین 
خود معتقد است که این شخصیت باید براى همیشه مرد باقى بماند. مدیر کمپانى 
«این پروداکشنز» که در انتخاب بازیگران کلیدى نقش دارد فاش کرده است 
که از ســال آینده به انتخاب «جیمز باند» بعدى فکــر مى کند. دنیل کریگ با 
«وقتى براى مردن نیست» (No Time To Die) براى پنجمین و آخرین 
بار نقش 007 را بازى کرده اســت.بروکلى مى گوید: من فکر نمى کنم که باید 
یک شخصیت مرد را برداریم و یک زن را براى بازى کردن در آن نقش بیاوریم. 
بنابراین بله، من او را مرد مى بینم و هنوز نمى توانم بپذیرم که دنیل [از چندگانه 

جدا خواهد شد] و خیلى دوست دارم که براى همیشه ادامه دهد.
کریگ نیز اخیراً در راستاى اظهارات بروکلى در مصاحبه با «ریدیو تایمز» گفته 
بود: بهتر است نقش هاى بهترى براى بازیگران زن و رنگین پوستان وجود داشته 
باشد. چرا یک زن باید نقش «جیمز باند» را بازى کند وقتى که بهتر است نقشى 

به خوبى «جیمز باند» وجود داشته باشد، اما براى یک زن؟

محمد گلریز خواننده موسیقى انقالب، از به زیر صفر رسیدن تولیدات خوب موسیقى 
انقالبى گالیه کرد.

وى  گفت: موسیقى امروز ما نظیر پاپ و رپ متاســفانه از محتواى خوبى برخوردار 
نیست. موسیقى انقالبى یعنى درباره شخصیت هاى انقالب و جنگ، اتفاقات مهم 
جنگ، حماسه هاى آفریده شــده جنگ و انقالب کار کنیم. مثال خواننده جوان ما، 
حامد زمانى که به عنوان خواننده ارزشى مطرح شد، با موسیقى پاپ محتواى انقالبى 

مى خواند که به نظرم چون ریتم پاپ را داشت، نتوانست موفق شود.
گلریز از تعداد کم تولیدات موسیقى ایرانى در مقایسه با آهنگ هاى پاپ لس 
آنجلســى انتقاد کرد و گفت: اگر بخواهیم این تعداد را با هم مقایسه کنیم، 

صد به پنج هم نیست. موسیقى ایرانى ما مظلوم واقع شده است و موسیقى 
انقالب هم که جاى خود را دارد. من دلیل این امر را وجود مافیا مى دانم 

که عالوه بر داخل، از خارج از ایران هم حمایت مى شود. متأسفانه االن 
در برنامه هاى تلویزیونى هم از موسیقى انقالبى استفاده نمى شود.

این هنرمند عرصه موســیقى درباره نپرداختن به موسیقى انقالب 
و جنگ در جشــنواره ها انتقاد کرد و گفت: در جشــنواره موسیقى 
فجر تا به حال دیده اید که کنســرتى درباره شهداى انقالب، امام 
و ســایر بزرگان انقالب اسالمى برگزار شــود؟! مگر نه این است 

که اسم جشنواره فجر از فجر انقالب اســالمى گرفته شده است، اما 
چرا در کنسرت ها موســیقى انقالبى دیده نمى شود؟ ســوال که مى کنیم 

مسئوالن فرهنگى جوابى نمى دهند و این جفایى به بسیجیان ما در جبهه هاى
 جنگ است.

بازیگر شناخته شده سینما افتخار مى کند که نقش شهید عبدالرسول 
زرین تک تیرانداز برجسته را به او سپرده اند؛ چون به شهدا تعصب دارد 

و برایش همیشه قابل احترامند.
این روزها على غفارى و هنرمندانش "تک تیرانداز“ را در معرِض نگاه 
مخاطب قرار داده اند و کامبیز دیرباز درباره اداى احترام به شهدا که پیش 
از آن در فیلم "اخراجى ها“ به شهید مجید خدمت (مجید سوزوکى) و 
در فیلم "تک تیرانداز“ به شــهید عبدالرســول زرین  داشت، توضیح 
داد: من افتخار کردم که این نقش را به من ســپردند؛ به شهدا تعصب 
دارم و برایم همیشــه قابل احترامند چون در همه دنیا به سربازانى که 
براى خاك شان جنگیده اند سر تعظیم فرود مى آورند. در واقع یکى از 
مهمترین قشرهایى که به آن ها احترام مى گذارند و برایشان محترمند 
همین ســربازان جان برکفند. هرچه قدر هم از ایــن نقش ها به من 

پیشنهاد شود حاضرم با جان و دل بازى شان کنم.
دیرباز به حضورش در سریال "درچشــم باد" و خاطره اى از قبرستانى 
در لس آنجلس اشــاره کرد و گفت: وقتى براى فیلمبردارى ســریال 
"درچشــم باد" به خارج از ایران (آمریکا) رفته بودم، گذرم به قبرستان 
شهر لس آنجلس افتاد و با صحنه اى مواجه شــدم که پرسیدم اینجا 
کجاست؟ گفتند مزار سربازهاى آمریکایى است که به جنگ رفته اند. 
احترامى که در باالترین حد احترام جامعه است حتى باالتر از احترام به 
رئیس جمهورشان! ما هم اینجا این احترام را قائلیم اما در خطر فراموشى 

به واسطه مرور زمان قرار گرفته است. 

بازیگر نقش تک تیرانداز ایرانى (شهید عبدالرسول زرین) تأکید کرد: 
من مى دانم جنگ چیست اما با نســلى روبروییم که شناختى از جنگ 
ندارد؟ به هر حال ممکن اســت این احترام آرام آرام فراموش شود. از 
این دردناك تر، هنوز کســانى زنده اند که جنگ رفته اند و ایثارگرى ها 
و بزرگمردى هایى کرده اند. یا دســت ندارند و یا پا ندارند  و امروز در 
آسایشگاه هاى روانى  بسترى اند. دارو ندارند و آنقدر درگیر مشکالت 

اقتصادى اند که پول ندارند داروى ُمسکن بخرند. 
وى خاطرنشان کرد: خیلى ناجوانمردانه است کسى که رفته سالمتى 
خودش را درخطر انداخته و بخشــى از وجــودش را در طبق اخالص 
گذاشته تا وجبى از خاك این مرز و بوم کم نشود را به امان خدا رها کنیم. 
رزمنده اى که شهید شده جایش خوب است؛ این  مسائل دغدغه هاى 
من است؛ به عنوان نســلى که دهه پنجاهى ام و در جنگ تنها هفت 
هشت ســال  داشــتم و این ها را درك کرده ام و نیاز داریم با این آثار 

نمایشى، این مفاهیم ارزشمند را براى مخاطب مان جا بیندازیم. 
دیرباز در پاسخ به این سؤال که شهید عبدالرسول زرین به عنوان تک 
تیرانداز ایرانى با این فیلم سینمایى معرفى شد، قهرمانى که دغدغه اش 
در سینماى ایران احساس مى شود و کودك و نوجوان ما به این مفاهیم 
نیاز دارند، افزود: ما هم دقیقًا تمام سعى مان را کردیم یک قهرمان در 
کنار قهرمانان دیگر که در ســینماى ایران بوده اند، ثبت کنیم؛ تمام 
تالش مان را به کار بستیم تا این قهرمان هم به ویترین ملى سینماى 

ایران اضافه شود.

عطا پناهى تهیه کننده «مستوران» که کارگردانى آن را مسعود آب پرور 
برعهده دارد، درباره آخرین وضعیت این سریال تاریخى گفت: درحال 
حاضر مشغول ضبط سریال در لوکیشن شهرك دفاع مقدس هستیم، 
که قسمتى از این مجموعه را براى «مستوران» بازسازى و بخش هایى 

را نیز خود براى سریال احداث کرده و ساخته ایم.
او افزود: تقریبا یک ماه و نیم در این لوکیشن حضور داریم و قرار است 
یک قصه  ایرانى و کمى فانتزى را که برگرفته از قصه هاى کهن ایرانى 
اســت و براى روایت در «مستوران» بومى سازى شــده است، در این 
شهرك مقابل دوربین رود. این قصه شاید به صورت پراکنده به گوش 
افرادى رسیده باشد اما در این سریال قرار است به صورت منسجم و در 

قالب یک درام به مخاطب ارایه شود.
پناهى در پایان بیان کرد: تا این لحظه بیش از 50 درصد این ســریال 
مقابل دوربین رفته اســت و فیلمبــردارى آن تا بهمــن ماه همچنان

 ادامه دارد.
این سریال برگرفته از قصه هاى کهن ایرانى است با این تفاوت که این 
قصه ها با خالقیت گروه نویسندگان به روز شده  و براى جوان و خانواده 
امروزى روایت مى شوند. قصه هاى سریال برگرفته از ادبیات کالسیک 
ایران اســت که از حدود 50 منبع مختلف توسط محمد حنیف انتخاب 

شده اند.
«مستوران» دوره تاریخى و زمانى مشخصى ندارد اما با توجه به صحنه 

و لباس بازیگران مى توان گفت سریال به 500 سال پیش بازمى گردد.
فصل اول سریال «مستوران» در 26 قسمت تولید خواهد شد و تاکنون 
حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانى، رویا میرعلمى، بیژن بنفشــه خواه، 
الهام جعفرنژاد، عیسى یوسفى پور، رابعه اسکویى، صفا آقاجانى، مزدك 
رستمى، رســول نقوى، حامد محمودى و جواد انصافى مقابل دوربین 

«مستوران» قرار گرفته اند. 

نگاه کامبیز دیرباز به «تک تیرانداز» که این روزها به اکران رسیده است: 

قهرمان جدیدى را به ویترین سینما اضافه کردیم
50 درصد «مستوران» مقابل دوربین رفت

پاسخ قطعى به شایعه زن شدن «جیمز باند»

اســت ومافیاى موسیقى از داخل و خارج ایران حمایت مى شود
دارد. انته
مهمان را
مى بینیم
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نده موسیقى انقالب، از به زیر صفر رسیدن تولیدات خوب موسیقى 
د.

ى امروز ما نظیر پاپ و رپ متاســفانه از محتواى خوبى برخوردار 
نقالبى یعنى درباره شخصیت هاى انقالب و جنگ، اتفاقات مهم 
ى آفریده شــده جنگ و انقالب کار کنیم. مثال خواننده جوان ما، 
 عنوان خواننده ارزشى مطرحشد، با موسیقى پاپ محتواى انقالبى

ظرم چون ریتم پاپ را داشت، نتوانست موفق شود.
 تولیدات موسیقى ایرانى در مقایسه با آهنگ هاى پاپ لس 
تعداد را با هم مقایسه کنیم، این بخواهیم  کرد و گفت: اگر
ست. موسیقى ایرانى ما مظلوم واقع شده است و موسیقى 

ى خود را دارد. من دلیل این امر را وجود مافیا مى دانم 
ل، از خارج از ایران هم حمایت مى شود. متأسفانه االن 

یزیونىهم از موسیقى انقالبىاستفاده نمىشود.
ه موســیقى درباره نپرداختن به موسیقى انقالب 
نواره ها انتقاد کرد و گفت: در جشــنواره موسیقى 
ده اید که کنســرتى درباره شهداىانقالب، امام

 انقالب اسالمى برگزار شــود؟! مگر نه ایناست 
فجر از فجر انقالب اســالمى گرفته شده است، اما 

ا موســیقى انقالبى دیده نمى شود؟ ســوال که مى کنیم 
جبهه هاى جوابى نمى دهند و این جفایى به بسیجیان ما در ى

اى موسیقى از داخل و خارج ایران حمایت مى شود
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 مربى ذوب آهن با اشاره به اینکه ذوب آهن به یک خانه تکانى اساسى نیاز 
داشت مى گوید شــاکله جدید این تیم براى هماهنگى به زمان بیشترى 

نیاز دارد.
تیم ذوب آهن این روزها مشــغول برگزارى اردوى آماده سازى براى لیگ 
بیست و یکم است و کادر فنى جدید تالش زیادى براى ارزیابى بازیکنان 
مى کنند. حسین پاشایى، دســتیار مهدى تارتار از پارس جنوبى جم همراه 
دوست صمیمى خود در کادر فنى بود و حاال با آمدن تارتار به ذوب آهن وى 
نیز به جمع گاندوها اضافه شد. خبرگزارى «ایمنا» به بهانه حضور این مربى 

بادانش فوتبال ایران در ذوب آهن گفتگویى با وى انجام داده  است.

این روزها مجموعه ذوب آهن حســابى درگیر و دار 
آمادگى براى لیگ بیست و یکم است. شرایط تیم را 

چطور مى بینید؟
وضعیت به گونه اى بود که با توجه به نتایج دو فصل گذشته، ذوب آهن به یک 
خانه تکانى اساسى نیاز داشت. با توجه به دیدگاه مهدى تارتار در خصوص 
عملکرد بازیکنان لیگ یک و لیگ برتر و همچنین بودجه اى که باشــگاه 
ذوب آهن داشت به نظر مى رسد بازیکنان خیلى خوبى را جذب کردیم. در 
واقع این امکان وجود نداشت همچون تیم هاى متمول بازیکنان گران قیمت 
جذب کنیم، اما با توجه به بودجه، بازیکنان خوبى در اختیار داریم. در اصل 
بازیکنان تراز اول لیگ یک و بازیکنانى که با ســلیقه مهدى تارتار جور در 
مى آیند از لیگ برتر جذب شدند. امیدواریم در روندى که در ابتداى شروع 

تمرینات در پیش گرفتیم فصل بسیار خوبى را رقم بزنیم.
در روزهاى اخیر ذوب آهن چند بازى دوستانه داشته 
اســت. آیا به نقاط ضعف و قوت تیم دســت پیدا 

کرده اید؟
ترکیب تیم نسبت به گذشته 90 درصد تغییر کرده است. حداقل به چهار یا 
پنج هفته زمان احتیاج داریم تا بین بازیکنان جدید هماهنگى ایجاد شــود. 

این روزها کادر فنى تمام تالش خود را براى رسیدن به این هماهنگى انجام 
مى دهد تا شروع به مســابقات که اواخر مهرماه است نقاط ضعفى نداشته 
باشــیم. در چند بازى اخیر، فارغ از نتیجه، روند رو به رشــدى داشته ایم و 
تغییرات عمده اى از لحاظ هماهنگى نسبت به دیدارهاى ابتدایى احساس 

شده است.
تا شــروع لیگ برتر و بسته شــدن پنجره نقل و 
انتقاالتى آیا لیســت بازیکنان تیم دچار تغییراتى 

مى شود؟
نفرات تیم ما تقریباً بسته شده است. در واقع سهمیه هاى لیگ برترى و دیگر 
سهمیه ها جذب شده اند. بعید مى دانم تغییرات خاصى در نفرات براى شروع 
و ادامه فصل شاهد باشــیم، اما باز هم این نیز بستگى به عملکرد نفرات و 

نظر کادر فنى دارد.
اردوى کردان کرج روزهاى قبل به پایان رسید. آیا 
برگزارى اردوى خارجى هم در دستور کادر فنى قرار 

دارد؟
در خصوص اردوى کردان کرج شرایط خیلى خوب و مناسب پیش رفت و 
خوشبختانه همه چیز براى آماده سازى تیم خوب بود، اما براى اردوى خارجى 
مدیریت باشگاه باید تصمیم بگیرد و نمى توانم به طور قطع بگویم منتفى شده 
یا خیر، اما در برنامه کادر فنى که از ابتداى حضور در تیم ارائه شده، برگزارى 

این اردو وجود داشته و باید ببینیم شرایط به چه گونه اى پیش مى رود.
مجموعه تیم قبل از حضــور در اردوى کرج همگى 
واکسینه شدند. فکر مى کنید واکسینه شدن تیم بر 

روند کار در لیگ برتر تأثیر مى گذارد؟
قطعًا همینطور اســت. همه کادر فنى با توجه به ســن و سالشان دو دوز را 
دریافت کرده بودند و تنها من مانده بودم که خوشبختانه با تالش مدیریت 
باشگاه به همراه بازیکنان واکسینه شــدیم. مطمئنًا با دریافت این واکسن 

شرایط ذهنى بهترى براى تیم رقم مى خورد.

ذوب آهن به یک 
خانه تکانى اساسى نیاز داشت

مربى سبزپوشان اصفهان:

دروازه بان تیم فوتبــال ذوب آهن اعتقاد دارد 
مهدى تارتــار و باشــگاه ذوب آهن انتخاب 
هوشــمندانه اى انجام دادند و این همکارى 
مى تواند روزهاى خوبــى را براى ذوبى ها به 

همراه داشته باشد.
شــهاب گردان در مورد آخرین وضعیت خود 
و اینکه در شــروع تمرینات ذوب آهن دچار 
آسیب دیدگى شده بود، اظهار داشت: من در 
شروع تمرینات آسیب دیدم و همین موضوع 
باعث شد تا بازى هاى دوســتانه و جلسات 

تمرینى را کــه تا االن 
برگزار شــده است، 
از دســت بدهــم. 
البته االن شرایطم 
بهتر است و با اینکه 
مصدومیت کوچکى 

شــتم،  ا د

ولى این آسیب دیدگى سخت بود. فکر مى کنم 
تا چند روز آینده به تمرینات اضافه شوم.

وى در ادامه راجع بــه دالیل ادامه حضورش 
در ذوب آهــن تصریح کرد: مــن یک فصل 
دیگر قرارداد دارم و از همان اول هم نقشــه 
دیگرى در ذهنم نبود، چون دوست داشتم در 

ذوب آهن بمانم که این اتفاق رخ داد.
گردان در واکنش به برخى شایعات مبنى بر 
اینکه باشــگاه ذوب آهن از وى خواسته بود 
تا مبلغ قــراردادش را کمتر کند، گفت: اصًال 
اینطور نبــود. مبلغ قرارداد مــن با ذوب آهن 
باال نیست و یک مبلغ نرمال و معمولى است. 
ذوب آهن ریخت و پاش هاى خیلى از باشگاه ها 
را ندارد و همیشه قراردادهاى نرمال را در نظر 
مى گیرد. مبلغ قرارداد من هم زیاد نیست که 

بخواهند آن را کم کنند.
دروازه بــان تیم فوتبال ذوب آهــن که بابت 
اتفاقات دیدار مقابل سایپا 
فصل  در 
گذشــته 

یــک 
جلســه از 
میتش  و محر
باقى مانده اســت، 
تصریح کــرد: من بابت 
اشــتباهى که انجــام دادم 
ضرر کردم، ولى خدا را شــکر 
که در نهایت اتفــاق بدترى رخ 
نــداد و ذوب آهن در لیــگ برتر ماند. 
امیدوارم که فصل آینده روزهاى خوبى 

را تجربه کنیم.
وى در پایان با اشــاره به حضور مهدى 
تارتــار در ذوب آهــن، گفــت: تارتار 
مربى جوانى اســت که در چند ســال 
گذشــته نتایج خوبى گرفته اســت. 
من فکر مى کنم ذوب آهــن و تارتار 
انتخاب هوشمندانه اى انجام دادند و 
همکارى شان مى تواند روزهاى خوبى 

را براى آنها رقم بزند.

یکى از اتفاق هاى عجیب این فصل فوتبال ایران، پرطرفدار شــدن مهاجم برزیلى فصل گذشته سپاهان 
است.

ســپاهان در شــرایطى فصل گذشــته کارش را با محرم نویدکیا آغاز کرد که تحت هدایت این مربى ابتدا
 بازى هاى باقى مانــده اش در مرحلــه گروهى فصل گذشــته لیگ قهرمانان آســیا را انجــام داده بود.

 اصفهانى ها که از صعود بازمانده بودند، در آخرین دیدارشان برابر العین به برترى چهار بر صفر رسیدند که 
یکى از گل هاى سپاهان را در آن مسابقه کیروش استنلى به ثمر رساند.

با این حال، این بازیکن که در لیگ هجدهم آقاى گل لیگ برتر فوتبال ایران شده بود، در لیگ بیستم 
نتوانست حضور موفقى در ترکیب زردپوشان داشته باشد و در 17 بازى 612 دقیقه به میدان رفت و تنها 
یک گل به نساجى زد. این بازیکن بزریلى که در جام حذفى هم گلى نزد، در طول فصل چندان نتوانست 
نظر نویدکیا را جلب کند و نیمکت نشین بود، در پایان فصل در لیست مازاد این تیم قرار گرفت و از سپاهان 

جدا شد اما پس از مدتى توجه پرسپولیسى ها را به خود جلب کرد و تا آستانه بستن قرارداد 
با این تیم هم پیش رفت ولى ســازمان لیگ به دلیل پرونده باز پرسپولیس در فیفا، اجازه 
بســتن قرارداد با او را نداد تا اینکه حاال خبر رسیده استنلى کى روش مورد توجه استقالل 

قرار گرفته است.
فرهاد مجیدى پس از اینکه موفق نشد لوسیانو پریرا مهاجم 39 ساله فوالد را بگیرد، حاال به دنبال کى 

روش رفته که آمار ضعیفى را در فصل گذشته از خود به جا گذاشت و حاال این سوال به وجود آمده که این 
بازیکن مازاد چطور به گل سرســبد نقل و انتقاالت فوتبال ایران و هدف سرخابى ها براى حضور در خط 

حمله این تیم ها قرار گرفته است؟!

هافبک ایرانى وایله حضور تعویضى در جریان شکست تیمش مقابل سیلکبورگ داشت.
در دیدار ماقبل پایانى هفته دهم سوپر لیگ دانمارك، تیم فوتبال وایله که سعید عزت اللهى را برخالف مسابقه اخیرش 

در ترکیب ابتدایى نداشت و روى نیمکت مى دید، مقابل تیم رده هفتمى سیلکبورگ قرار گرفت.
یاران عزت اللهى پس از پیروزى در دیدار اخیرشان در جام حذفى دانمارك، امشب نتوانستند برابر سیلکبورگ موفق 

کار کنند و در یک مسابقه پُر گل نتیجه را برابر حریف خود واگذار کردند. 
تیم فوتبال وایله در حالى که عزت اللهى را به عنوان یار جانشین در اختیار داشت، نتوانست به نخستین پیروزى 
فصل دست پیدا کند و با نتیجه 4 بر 2 مقابل سیلکبورگ شکست خورد تا 2 امتیازى و در رتبه دهم جدول سوپر 

لیگ دانمارك بماند.
سعید عزت اللهى، ملى پوش ایرانى وایله از دقیقه 58 دیدار برابر سیلکبورگ وارد زمین شد که در هشتمین بازى 

فصل در سوپر لیگ دانمارك، سومین کارت زرد خود را دریافت کرد.

ل گذشته سپاهان 

دایت این مربى ابتدا
را انجــام داده بود. ا

ر صفر رسیدند که 

 در لیگ بیستم 
دان رفت و تنها 
چنداننتوانست 
فتو از سپاهان 

داد
ه
ل

به دنبال کى اال
آمده که این وجود

اى حضور در خط 

ابقه اخیرش 

گ موفق 

وزى
سوپر 

 بازى 

یک بازیکن مازاد چطور اینقدر مهم شد؟!

عزت اللهى دیر آمد، وایله باخت

نیمکت نشینى پیام

ر ن ر ه بو ى ی یب
شروع تمرینات آسیب دیدم و همین موضوع 
باعث شد تا بازى هاى دوســتانه و جلسات 

تمرینى را کــه تا االن 
برگزار شــده است، 
از دســت بدهــم. 
البته االن شرایطم 
بهتر است و با اینکه 
مصدومیت کوچکى 

شــتم، ا د

ی ى بر شب و ر ن ر
اینکه باشــگاه ذوب آهن از وى خو
کمتر کند، گف تا مبلغ قــراردادش را
ذ اینطور نبــود. مبلغ قرارداد مــن با
باال نیست و یک مبلغ نرمال و معمو
ذوب آهن ریخت و پاش هاى خیلى از
را ندارد و همیشه قراردادهاى نرمال
ن مى گیرد. مبلغ قرارداد من هم زیاد

بخواهند آن را کم کنند.
دروازه بــان تیم فوتبال ذوب آهــن
مق اتفاقات دیدار
د
گ
ی
ج
محر
باقى مانده
تصریح کــرد:
اشــتباهى که انجـ
ضرر کردم، ولى خدا
که در نهایت اتفــاق بد
نــداد و ذوب آهن در لیــگ
امیدوارم که فصل آینده روزها

را تجربه کنیم.
وى در پایان با اشــاره به حضو
تارتــار در ذوب آهــن، گفــ
مربى جوانى اســت که در چن
گذشــته نتایج خوبى گرفته
من فکر مى کنم ذوب آهــن
انتخاب هوشمندانه اى انجام
همکارى شان مى تواند روزها

را براى آنها رقم بزند.

 گردان:

تارتار و ذوب آهن 
انتخاب هوشمندانه اى انجام دادند

کریم علیه شروع طوفانى محمدى!

امروز، سپاهان؛ فردا،  ون پارس

3 ملى پوش ایرانــى آ. ا. ك آ تن در جریان 
باخت این تیم مقابل پائوك به میدان رفتند.

در مهمترین مسابقه هفته چهارم سوپر لیگ 
یونان، تیم فوتبال آ. ا. ك آتن که مثل ســه 
دیدار گذشته احســان حاج صفى را به عنوان 
مدافع چپ در ترکیــب و کریم انصارى فرد 
را روى نیمکت مى دیــد و همچنین میالد 
محمدى را براى نخســتین بار در فهرست 
داشــت، در تومبا اســتادیوم مقابل تیم رده 

ششمى پائوك قرار گرفت.
پائوك که ازجمله مدعیان قهرمانى در سوپر 
لیگ یونان به حســاب مى آید، در سه دیدار 
اخیرش یک شکست و دو پیروزى داشت که 
در بازى خانگى مقابل آ. ا. ك آتن که از سه 
بازیکن ایرانى بهره مى برد، هم توانست به 

برترى دست پیدا کند.
آ. ا. ك آتن در شبى که یک بازیکن ایرانى را 
از ابتدا و دو ملى پوش ایرانى دیگر را به عنوان 
یار جانشین در اختیار داشت، نتوانست به روند 
شکست ناپذیرى خود در این فصل ادامه دهد 

و با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد.

گل میالد محمــدى با پاى راســت و غیر 
تخصصى در شرایطى ســالم به ثمر رسید، 
اما بخاطر اینکه کریم انصارى فرد در موقعیت 

آفساید بود، گل او مردود اعالم شد
احسان حاج صفى در چهارمین حضور ثابت 
و پیاپى خود در ترکیــب آ. ا. ك آتن تا دقیقه 
75 بازى مقابل پائوك در زمین بود و پس از 
آن جاى خود را به میالد محمدى داد تا این 
بازیکن نخســتین بازى خود در سوپر لیگ 

یونان را انجام بدهد.
میالد محمدى لحظاتى پــس از حضور در 
زمین نزدیک بود یک شــروع عالــى با آ. ا. 
ك آتن داشته باشد و موفق شد در دقیقه 83 
دروازه پائوك را باز کند، اما گل این ملى پوش 
ایرانى پس از بازبینى ویدئویى آفساید اعالم 
شد.  کریم انصارى فرد، دیگر ملى پوش ایرانى 
آ. ا. ك آتن در جریان شکســت دو بر صفر 
تیمش مقابل پائوك از دقیقه 60 وارد زمین 
شد که نتوانست آمار یک گل زده خود در این 
فصل را بهبود ببخشد و یک کارت زرد هم 

پنج دقیقه بعد از ورود به بازى گرفت.

شــاگردان مهدى تارتار در ادامه دیدار هاى 
تدارکاتى به مصاف تیم دســته دومى ون 

پارس مى روند.
شــاگردان مهدى تارتار فردا پنج شــنبه 8 
مهرماه از ســاعت 15 در هفتمیــن دیدار 
تدارکاتى خود، قبل از شــروع لیگ برتر در 
اصفهان به مصاف تیــم فوتبال ون پارس 
نقش جهان خواهد رفــت. ون پارس دیگر 

تیم اصفهانى است که امسال در لیگ دسته 
دوم فوتبال کشور حاضر خواهد بود.

این در حالى اســت که ذوب آهــن امروز 
چهارشــنبه و در نقش جهــان به مصاف 

سپاهان خواهد رفت.
گاندوها روز شنبه و پس از یک روز استراحت 
عازم دومین اردوى تدارکاتى پیش بینى شده 

توسط کادر فنى خواهند شد.

در یکى از مســابقات هفته هفتم لیــگ برتر پرتغــال تیم فوتبال 
پورتیموننزه که براى دومین بازى متوالى ســید پیام نیازمند را جزو 
نفرات ذخیره داشت، در ورزشگاه مونیســیپال د پورتیمائو با تیم رده 

چهاردهمى ویزال دیدار کرد.
یاران نیازمند پس از یک تساوى و یک پیروزى اخیرشان، براى سومین 

بازى پیاپى شکست ناپذیر ماندند و صاحب یک امتیاز در دیدار خانگى مقابل 
ویزال شدند. تیم فوتبال پورتیموننزه که پیش از این دیدار سه برد، یک مساوى 
و دو باخت داشت، در دیدار مقابل ویزال با نتیجه بدون گل متوقف شد تا 11 

امتیازى شود و در رتبه ششم جدول لیگ برتر پرتغال بماند. 
پیام نیازمند، دروازه بان ایرانى پورتیموننزه پرتغال که در دیدار هفته قبل به 
فهرست اضافه شده و مقابل سانتا کالرا نیمکت نشین بود، برابر ویزال جزو 

نفرات ذخیره حضور داشت.

مهاجم ایرانى االهلى امارات دوست دارد که 
حضور در لیگ جزیره را تجربه کند.

 مهدى قائدى بعد از جدایى از استقالل راهى 
لیگ امارات شــد تا پیراهن االهلى را بر تن 
کند. قائدى درباره این سئوال که دوست دارد 
راهى چه تیمى شود، گفت: رؤیاى من حضور 
در لیگ جزیره و بازى کردن در چلسى است. 
این سایت اماراتى در ادامه این سئوال را که 
آیا قائدى به رؤیاى خود مى رسد به اشتراك 

گذاشت.

شــاهین ثاقبــى هافبک 28ســاله فصل 
گذشته نســاجى مازندران که پیش از این 
نیز ســابقه بازى در تیم تراکتور و همچنین 
سپاهان را داشته، باحضور در محل باشگاه 
و پــس از مذاکــره و توافق با جمشــید 
نظمى، به جمع شــاگردان فیــروز کریمى

 ملحق شد.

قائدى در رؤیاى 
حضور در چلسى

هافبک اسبق سپاهان به 
تراکتور پیوست
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1780 مورخه 1400/4/6 آقاى مهدى حسناتى نجف آبادى فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 35/85 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
2  فرعى از 385 اصلى واقع در قطعه10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/07 - 1189001 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست - واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى /6/247

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2527 مورخ 1400/05/21 خانم مهسا آزادى نجف آبادى فرزند محمد على 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 25/86مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 2  فرعى از 495 اصلى واقع در قطعه10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1188935 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/249

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2786 مورخ 1400/6/8 آقاى عبداله مرتضائى فرزند ســیف اله نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 151/22مترمربع مجزى شده از پالك شماره 259فرعى 
از 901 اصلى واقع در قطعــه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/07 - 1188825 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/251

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 362 و 363 مورخ 1400/01/25خانم زهرا انصارى فرزند محمودنسبت به دو 
دانگ مشاع و آقاى مهدى نوربخش نجف آبادى فرزند رضا نسبت به چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/57 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 1096 اصلى 
واقع در قطعه10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/07 
- 1188808 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/253

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1785 مورخ 1400/4/6 آقاى ناصر رستگارى نجف آبادى فرزند حسن نسبت 

به ششدانگ یکباب تجارى مشتمل بر یک طبقه  به مساحت 79/67مترمربع مجزى شده از 
پالك شماره 1673  اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/07 - 1189013 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى /6/255

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

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

قضایى تقدیم نمایند
راى شــماره 2584 مورخ 1400/05/26 آقاى ســعید حاجى امینى نجــف آبادى فرزند 
غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 151/60مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 7  فرعى از 299اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/07 - 1188814 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى /6/257

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 2538 و 2539 مورخ 1400/05/23 آقاى روح اله منتظرى نجف آبادى فرزند 
قنبر على نسبت به سه دانگ مشاع و خانم زینب خوشــى فرزند محمد على نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 100/10مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 701  اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/07 - 1188803/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى  سرپرست - واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/259

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2817 مورخ 1400/6/9 خانم مریم توکلى حاجى آبادى فرزند یداله نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 272/40 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 343 و 344   
اصلى واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مورد تقاضا را از مالک 
رسمى مرتضى حجتى و صدیقه ابراهیم زاده خریدارى نموده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1188926 / م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین 

میر عباسى /6/261

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2795 مورخ 1400/6/9 آقاى على صالحى نجف آبــادى فرزند محمد رضا 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 121/84 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
650  اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مورد تقاضا  را به 
موجب قولنامه عادى از مالک رسمى فتح اله قضایى به صورت مع الواسطه خریدارى نموده 
است. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/07 - 
1188886 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/263

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى اصالحى شماره 2861 مورخ 1400/6/11 پیرو راى شماره 5654  مورخ 99/9/24 خانم  
محدثه حسین پور نجف آبادى فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
156/40مترمربع مجزى شده از پالك شــماره 583 و 583/3  اصلى واقع در قطعه10 از 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1188919 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/265

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2592 مورخ 1400/05/26 آقاى عبداله کریمى فرزند یداله نســبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 165/53 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 1  فرعى 
از 452 اصلى واقع در قطعه5 از بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/07 - 1188818 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/267

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2784 مورخ 1400/6/8 آقاى نورمحمد اکبرى فرزند شــنبه نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 77/20مترمربع مجزى شده از پالك شماره 729  
اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/07 - 1189022 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى /6/269

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2598 مورخ 1400/5/30 آقاى مجید شــمس فرزند یوسف نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 152/21 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 741  
اصلى واقع در قطعه6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/07 - 1188896/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/271

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2695 مورخ 1400/6/6 خانم عفت کاظمى نجف آبادى فرزند حسینقلى 
نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 170/34 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 1  فرعى از 1193 اصلى واقع در قطعه10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1188844/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 
- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/273

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

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

، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2523 مورخ 1400/05/21 خانم اعظم رهبــرى نجف آبادى فرزند 
محمودنسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 104مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 952  اصلى واقع در قطعه 7 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/23 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/07/07 - 1189059 / م الف - حجــت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر 

عباسى /6/275

فقدان سند مالکیت
شــماره: 140085602030010135 - خانم زهره حبیب اللهــى نجف آبادى فرزند 
تقى بشماره ملى 1090274671  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 10 فرعى از 1546 اصلى واقع در قطعه 1 نجف آباد  بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق دفتر 227 امالك  صفحه 56 ذیل ثبت 50640 بنام طاهره پوربراتى 
نجف آبادى  فرزند محمد على مسبوق به  ثبت و سند مالکیت  بشماره 219511 بوده و 
نامبرده طى سند انتقال قطعى بشماره 98375 مورخ 1368/10/27 تمامت نیم دانگ 
را به زهره حبیب اللهى انتقال داده و سند مذکور مفقود شده است .  نحوه گم شدن یا از 
بین رفتن : بعلت جابجایى منزل چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/07/07، 1197958/م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف 

هداچاوشى /7/115

آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006003896 - تاریخ: 1400/06/25 - جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضــاء  کنندگان زیر در وقت مقــرر / فوق العاده در دبیرخانه 
هیأت تشکیل و پرونده کالسه 1399114402006002791 مربوط به تقاضاى آقاى/ 
خانم مهران لطفى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به 6 دانگ یکباب خانه . پالك 
شــماره فرعى 99 از اصلى 72 واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى  شهر تحت 

بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه 
شده با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل به موجب قرارداد واگذارى 
شهردارى مورد تقاضا به عبداالمیر حیدریان و بتول عمادى واگذار نموده و متقاضى به 
موجب سند وکالت 35368 مورخ 97/6/4 دفتر 301 از نامبردگان خریدارى نموده و طى 
دفتر 295 و 351 و 2 و 384 صفحه 479 و 155 و 14 و 315 تمامت پنجاه و هفت سهم 
و سى و هشت سهم شصتم سهم از 495 سهم ششدانگ و تمامت سیزده سهم سیزده 
و هجدهم مشاع از 495 سهم شهردارى و 123 سهم و یک دوم مشاع از 495 سهم به 
نام شهردارى و بیست و دو دوازدهم سهم مشاع از به نام شهردارى است مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم 
مهران لطفى به شناسنامه شماره 1271499207 کدملى 1271499207 صادره فرزند 
محمدعلى نسبت به 6 دانگ یکباب خانه .. به مساحت 200/14 مترمربع پالك شماره 
فرعى 990 از اصلى 72 واقع در دهکده فروشان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأئید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال. به طول 10/00 متر دیواریست به باقیمانده
شرقا.. به طول 20/00 متر دیواریست به باقیمانده

جنوبا... به طول 10/00 متر درب و دیواریست به گذر
غربا.. به طول 20/03 متر دیوار به باقیمانده 

در اجراى ماده .... 1 ........ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین  نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/07 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/07/22 - م الف: 1198978 - مجتبى پور على - عضو قضائى. 
مرتضى ملک زاده - قائم مقام رئیس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر 
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تاسیس
شرکت سهامى خاص فوکا دشت پاسارگاد درتاریخ 1400/06/22 به شماره ثبت 68715 به شناسه ملى 14010268196 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومى اعم از چوبى آجرى، سنگى، بتنى 
وفلزى، سازه هاى ساختمانى، محوطه هاى کوچک، دیوارکشى، اجراى پیاده روها، انجام، طراحى، محاسبه، نظارت و اجراء کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى و بتنى، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازى- تسطیح اراضى، گودبردارى، نازك کارى و سفت کارى و تعمیرات ساختمان، بازسازى ابنیه، تزیینات داخلى و خارجى 
ساختمانها، اجراى کلیه عملیات پیمانکارى و عمرانى مرتبط با ابنیه و ساختمانها پیمانکارى .نگهدارى و خدمات فضاى سبز شامل خدمات باغبانى ، آبیارى و زهکشى،جدول گذارى، دیوار چینى ، محوطه سازى ، رنگ آمیزى معابر و خدمات شهرى شهردارى ،امور پیمانکارى در زمینه جنگل کارى ، درخت کارى ، بهسازى و اصالح اراضى ، 
آبخیزدارى و آبخواندارى ، بیابان زدایى ، مالچ پاشى و تثبیت شن روان ، کاشت گیاهان دارویى ، بذر پاشى مراتع و عرصه هاى منابع طبیعى، کشاورزى شامل احیاء اراضى و کشت نباتات علوفه اى و غالت براى تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایى، ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدى به مواد قابل مصرف، 
طراحى و احداث و اجراى دامدارى هاى صنعتى ، رورش، تکثیر، نگهدارى و تولید گونه ها مختلف دام، طیور .طراحى محاسبه و اجرا و تجهیزو احداث مجتمع هاى گلخانه اى به منظور پرورش انواع گل و گیاه و سیفى جات و میوه جات گلخانه اى، تولید و توزیع و پخش انواع قارچ ، فروش کلیه محصوالت باغى و فرآورده هاى کشاورزى و دامى، 
واردات تجهیزات، ماشین آالت و خوراك دام و طیور ، خرید دام و طیور و خرید نطفه از داخل و خارج از کشور، فرآورى کلیه محصوالت کشاورزى، بسته بندى کلیه فرآورده هاى غذایى و کشاورزى و بازرگانى ،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات 
داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت 
 ،C مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر بهارستان، محله بلوك 229 ، خیابان الفت شرقى ، خیابان مجلسى ، پالك 1002 ، مجتمع فرمانیه ، بلوك
طبقه سوم ، واحد 39 کدپستى 8145138544 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 995 مورخ 1400/06/14 نزد بانک سپه شعبه شعبه بهارستان اصفهان با کد 
2190 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى على ایمانى به شماره ملى 1741453100 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم افسانه ایمانى به شماره ملى 1753494265 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بحران ایمانى به شماره ملى 1911315641 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
احسان آتش پوش به شماره ملى 3392462731 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى فرشید ایمانى به شماره ملى 4269628618 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1198780)
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ریزش مو یکى از دغدغه هایى اســت که هر فردى را مى تواند به وحشت 
انداخته و مضطرب کند. به گفتــه متخصصان چندین دلیل مى تواند وجود 

داشته باشد که در ادامه به برخى از آن ها اشاره شده است؛
ضربه یکى از عوامل مهم در ریزش موست که مى تواند جسمانى باشد مانند 
عمل جراحى یا تصادف رانندگى یا مى تواند احساسى باشد، مانند از دست 
دادن کسى که دوستش دارید؛ در هر صورت ضربه روحى و جسمى مى تواند 

بر موهاى شما تاثیر بگذارد.
دینه رابینسون، استادیار بالینى پوست در بیمارستان ییل نیوهاون توضیح 
مى دهد: شما مى توانید ریزش موى «شوکى» داشته باشید که محدود بوده و 

به خودى خود برطرف مى شود، اما مى تواند تا شش ماه طول بکشد.
مارینا پریدو، متخصص پوست در نیویورك هشــدار مى دهد ابزار داغ و یا 
استفاده از موادى مانند کراتین مى توانند نقش بسیارى در ریزش مو داشته 
باشند. حتى پیچاندن تارو مو دور انگشت هم مى تواند در ایجاد تنش نقش 

داشته و باعث نازك شدن مو شود.
پریدو مى افزاید: بستن موها به طور محکم و دم اسبى و پوشاندن دائمى موها 
مى تواند موجب سائیدگى و خراش روى پوست سر و شکنندگى موها شود. 
هرچه کمتر این کار را انجام دهید، براى موهاى شما بهتر است. تا زمانى که 
موهاى شما بهبود مى یابد، به سراغ رنگ و بافت طبیعى ترى بروید و شامپوها 
و نرم کننده هاى مالیم بدون سولفات را انتخاب کنید. اگر همیشه موهاى 
خود را بافته یا محکم به عقب مى کشید، آن ها را رها کنید تا تقویت شوند، 
همچنین مى توانید مکمل هاى روزانه مو حاوى بیوتین، ویتامین ها و مواد 

معدنى را امتحان کنید.
پریدو مى گوید: نازك شدن ناگهانى موها مى تواند نشانه کم خونى (تعداد کم 
گلبول هاى قرمز خون)، مشکالت هورمونى به ویژه مربوط به رویدادهایى 

مانند باردارى یا اختالل تیروئید باشد که همه در زنان بسیار شایع است. 

رویاپردازى در دوران کودکى کارى بســیار لذت بخش اســت که به نظر 
مى رســد یک غریزه طبیعى باشــد اما تداوم همین کار لــذت بخش، در 
بزرگسالى بسیار سخت اســت؟ محققان معتقدند این عمل براى تقویت 

مغز مفید است.
افکار ما نتیجه احساسات ما هستند و به همین دلیل ممکن است برخى از ما 

با افزایش سن، قدرت رویاپردازى را از دست بدهیم.
دکتر ارین وستگیت، استاد روانشناسى دانشگاه فلوریدا، در بیانیه اى در این 
رابطه توضیح داد که رویاپردازى بخشى از مجموعه ابزارهاى شناختى ما 
است که توسعه نیافته و این موضوع بسیار غم انگیز است. طبق مطالعات 

دکتر وستگیت، رویاپردازى سخت تر از آن است که به نظر مى رسد.
وى در این رابطه مى گوید: بــراى رویاپردازى در واقع شــما باید بازیگر، 
کارگردان، فیلمنامه نویس و مخاطب یک اجراى ذهنى باشید. اگرچه به نظر 
مى رسد که با رویاپردازى هیچ کارى در واقعیت انجام نمى شود اما این کار 

از نظر شناختى روى ما تاثیرگذار است.
نتایج مطالعات نشان مى دهد که مغز ما در تدوین افکار شاد مشکل دارد و به 
نظر مى رسد ما نمى دانیم چگونه براى داشتن یک تجربه مثبت به چه چیزى 
فکر کنیم. از آنجا که روند رویاپردازى به احساســات ارتباط دارد، محققان 
معتقدند توانایى رویاپردازى داراى مزایاى احساسى است و دکتر وستگیت 
و تیمش مى گویند رویاپردازى ممکن است به مردم در تقویت قدرت مغز، 
تحمل درد و حتى تحریک ســالمتى کمک کند. آنها در حال تالش براى 

کمک به مردم براى بازیابى توانایى رویاپردازى هستند.
اولین راه براى تسلط بر هنر رویاپردازى این است که موضوعات دلپذیرى را 
براى مغز ارجاع دهید. این کارى است که همه ما مى توانیم انجام دهیم اما در 
عین حال این عمل براى همه آسان نیست هرچند بخش دلگرم کننده مساله 

این است که همه ما مى توانیم براى رویاپردازى بهتر عمل کنیم.
در این مطالعه، شرکت کنندگان به چیزهاى ســطحى مانند لذت بردن از 

بستنى فکر کرده و افکار لذت بخش معنى دارى را به ذهن نیاوردند.
هنگامى که محققان آنها را با فهرستى از موضوعات متناسب با این قالب 
راهنمایى کردند، 50 درصد افزایش تفکر مثبت را گزارش کردند و موضوعاتى 
مانند اهداف آینده، رویدادهاى پیش بینى شــده و خاطرات مورد عالقه در 

لیست موضوعات مثبت آنها دیده شده است.
قابل توجه است که فقدان رویاپردازى مى تواند منجر به کسالت شده و باعث 

شود افراد پرخاشگر شده و حتى رفتارهاى خشونت آمیز از خود بروز دهند..
مطالعه مذکور نشــان مى دهد که اگرچه اکثر مــردم از برنامه ریزى لذت 
مى بردند اما وقتى این مفهوم بــا رویاپردازى روز آزمایش ترکیب شــد، 
دیگر یک رویداد خوشایند نبود. در نهایت، زمان بندى براى ورود به حالت 
رویاپردازى مهم اســت. با اینکه خیال پردازى براى ما آسان تر است اما در 
برابر کارهاى معمولى مانند مسواك زدن یا دوش گرفتن سخت تر خواهد 
بود بنابراین متخصصان توصیه مى کنند بهترین کار این است که افراد در 
سنین بزرگسالى باید توانایى خود را براى رویاپردازى تقویت کنند تا از طریق 

آن قدرت مغزشان را پرورش دهند.

دالیل عمده نازك شدننشانه هاى کم آبى در بدن
 ناگهانى موى سر

بالخره چپ دست ها باهوش ترند
 یا راست دست ها؟

تأثیر یک ساعت خواب اضافى
 براى سالمتى

قدرت مغز را با رؤیاپردازى 
افزایش دهیم

از دست دادن آب بدن منجر به از دست رفتن امالح معدنى مى شود که مسئول 
ریتم طبیعى قلب هستند. کمبود پتاسیم و منیزیم یکى از علل ریتم غیر طبیعى 
قلب است. کلید هضم و جذب ویتامین ها و مواد معدنى، دفع سموم، محافظت 
از بافت ها، مفاصل، نخاع و تنظیم حرارت بدن از طریق تعریق، و در نهایت هر 

گونه عملکرد بدن، آب است.
حتى اگر نشــانه هاى کم آبى در بدن را ندارید، باز خود را مجاب به نوشیدن 
کافى آب در طول روز کنید. عالوه بر این مصرف زیاد میوه هاى آبدار رسیده و 
سبزیجات باعث افزایش میزان آب بدن و همچنین افزایش جذب ویتامین ها 
و امالح معدنى مى شود. این نشــانه هاى کم آبى در بدن را جدى بگیرید و به 

محض مواجه شدن با 10 اخطار، نوشیدن آب را در اولویت قرار دهید:
یک علت عمده بد بو شدن تنفس، کاهش میزان بزاق و خشکى دهان است. 
بزاق عامل پاك کننده دهان از باکترى ها اســت و هنگامى که در نتیجه کم 
آبى بدن کاهش مى یابد، باکترى هاى دهان افزایش یافته و تنفس شما بدبو 

مى شود.
کم آبى باعث مى شود تا اعضاى بدن نتوانند گلیکوژن و سایر اشکال انرژى را 
آزاد کنند. چون براى آزاد کردن آن نیازمند آب هستند. این باعث مى شود تا بدن 
شما هوس خوردن مواد غذایى مخصوصا مواد شیرین را داشته باشد چرا که 
بدن نمى تواند گلیکوژن را تولید کند. قبل از اینکه سراغ چیز هاى شیرین بروید 

یک لیوان آب میل کنید. حتى مى توانید میوه یا سبزى میل کنید.
غضروف ها در مفاصل با وجود آب اســت که نقش یک روان کننده را بازى 
مى کنند. وقتى بدن کم آب مى شود، غضروف ها آب کافى براى خیس بودن 
خود را ندارند و این باعث مى شــود تا حالت چروك خورده پیدا کنند. همین 
باعث مى شود موقع حرکت مفاصل اصطکاك زیادى ایجاد شود که منجر به 

درد مفاصل خواهد شد. 
کم آبى باعث مى شــود تا بافت مغزى آب خود را از دســت بدهد. این باعث 
مى شود تا مغز از طرف جمجمه تحت فشار قرار بگیرد و نتیجه اى جز سردرد و 
سبکى سر نخواهد داشت. از طرف دیگر جریان خون کاهش پیدا مى کند، که 

باعث مى شود مقدار اکسیژنى که به مغز مى رسد کم شده، رگ هاى خونى گشاد 
شوند و سردرد بروز کند. در هنگام بروز سردرد سعى کنید به جاى مصرف چاى 

و یا سایر نوشیدنى ها، آب بخورید.
از دست دادن آب بدن منجر به از دست رفتن امالح معدنى مى شود که مسئول 
ریتم طبیعى قلب هستند. کمبود پتاسیم و منیزیم یکى از علل ریتم غیر طبیعى 

قلب است.
کمبود آب یکى از شایع ترین عالئم یبوست مزمن است. کم آبى بدن باعث 
مى شود روده بزرگ قادر به دفع مواد زاید نباشد. آب به تجزیه مواد غذایى کمک 
مى کند و مواد مغذى بهتر جذب مى شوند. ننوشیدن کافى آب منجر به عملکرد 

ضعیف گوارش خواهد شد.
وقتى دچار کم آبى مى شوید، بدن اولویت بندى مى کند و آب را به مهم ترین 
جاى ممکن مثال مغز مى فرستد. اولین قربانى کم آبى پوست است! کاهش 
انعطاف پذیرى پوســت در نتیجه کم آبــى بــدن، آن را در معرض چین و 

چروك هاى زودرس قرار مى دهد.
عدم توانایى در تمرکز، مشــکالت حافظه، خســتگى مغز، سردرد، خشم، 
افسردگى و مشکالت خواب از دیگر نشــانه هاى کم آبى در بدن هستند. 85 
درصد از مغز را باید آب تشــکیل دهد تا بتواند به درستى کار کند. آب به مغز 
انرژى الکتریکى مورد نیاز براى تمام توابع مغــز از جمله فرایند هاى تفکر و 
حافظه را مى دهد. کــم آبى خفیف منجر به کاهش توانایــى مغزى در تمام 

سنین مى شود.
ادرار تیره داراى غلظت باالى ســموم و یک نشــانه فورى است که به شما 
مى گوید باید فورا آب بنوشید. از دســت دادن آب بدن مى تواند باعث سنگ 

کلیه شود.
هنگامــى که بدن شــما بــه انــدازه کافــى آب نداشــته باشــد، حجم 
خون شــما کم مى شــود، فشــار خون تان افزایش مى یابد و قلب تان نیاز 
به فعالیت بیشــتر دارد و در نتیجه شــما دچــار خواب آلودگى بیشــترى 

خواهید شد.

مطالعات و پژوهش ها نشان مى دهد که چپ  دست یا راست  دســت بودن بر سطح هوش فرد 
تاثیرى خاصى ندارد.

باور عموم بر این است که چپ دســت ها از راست دست ها باهوش تر هستند اما این امر تنها یک 
افسانه است. در تاریخ بشر نابغه هاى چپ دستى مانند لئوناردو داوینچى وجود دارد اما این امر بدین 
معنا نیست که تمام نابغه هاى جهان چپ دســت بوده اند. درواقع برعکس این ماجرا به حقیقت 

نزدیک تر است.
در سال 2015 محققان هلندى با بررسى و تجزیه و تحلیل 30 مطالعه که شامل جمعیت آمارى 
نیم میلیون نفر مى شد، متوجه شــدند که هیچ ارتباطى میان چپ  دست یا راست  دست بودن و 

توانایى کالمى وجود ندارد.
تنها مزیت راست  دست  ها به چپ  دست ها عملکرد کمى بهتر آنها در توانایى  هاى فضایى (توانایى 

تجسم با چشم ذهنى) است.
نتایج یک مطالعه علمى دیگر حاکى از آن است که چپ  دستى در میان افرادى که ضریب هوشى 

پایینى دارند بسیار رایج تر از افرادى است که ضریب هوشى نرمالى دارند. 

یک مطالعه جدید نشان مى دهد که خوابیدن و استراحت در تعطیالت آخر هفته مى تواند خطر ابتال 
به افسردگى را به نصف کاهش دهد.

افسردگى یک اختالل خلقى است که با ناراحتى یا احساس غم همراه با برخى عالئم جسمى مانند 
انرژى کم، اختالل خواب و تغییرات اشتها مشخص مى شود.

کمبود خواب ناشى از بیمارى یا مشکالت شخصى مى تواند منجر به خستگى روز شود و افسردگى 
را بدتر کند؛ همچنین، ناتوانى در خوابیدن براى مدت طوالنى ممکن اســت سرنخ مهمى براى 

افسردگى فرد باشد.
چه کسى مى داند که دو ساعت خوابیدن مى تواند یک درمان مؤثر براى افسردگى باشد؟ این چیزى 

است که یک مطالعه جدید به آن دست یافته است.
بر اساس مطالعه دانشگاه یونســى در کره جنوبى، افرادى که آخر هفته خوب مى خوابند، میزان 

افسردگى کمترى نسبت به افرادى که این کار را نمى کنند، دارند.
در این مطالعه مشخص شد افرادى که آخر هفته ها فقط یک یا دو ساعت بیشتر مى خوابند، خطر 
کمترى در خصوص ابتال به افسردگى داشتند، اما میزان افسردگى در افرادى که بیش از دو ساعت 
به خواب خود اضافه کردند، بیشتر بوده است.دانشمندان دریافتند که دو ساعت خواب بیشتر به این 
معنى است که افراد 48 درصد کمتر در معرض بیمارى روانى قرار دارند. به طور مشابه، نتایج نشان 
داد کسانى که یک ساعت بیشتر در آخر هفته مى خوابند، خطر خود را تا یک سوم کاهش مى دهند.

با این حال، محققان دریافتند که مزایاى افزایش بهبود خلق و خو تنها در صورتى به دست مى آید 
که بیش از دو ساعت نسبت به خواب معمول خود اضافه نکنید. آنها دریافتند کسانى که بیشتر از 

این مى خوابند در واقع شانس افسردگى خود را 16 درصد افزایش مى دهند.
روزنامه انگلیسى «گاردین» در مورد این مطالعه اظهار کرد که مطالعات مختلف نتایج متفاوتى را 
ارائه مى دهند، اگرچه لزوماً متناقض نیستند. یک مطالعه خواب در سال 2019 نشان داد که دراز 
کشیدن در آخر هفته هیچ مزایاى متابولیکى براى سالمتى براى افرادى که در روز هاى هفته کمبود 
خواب دارند، ندارد. اما به نظر مى رسد تحقیقات دیگر نشان مى دهد که خواب جبرانى مى تواند 
میزان مرگ و میر طوالنى مدت افرادى را که به طور منظم از خواب ضعیف رنج مى برند، کند کند.

یک مطالعه قبلى نشان داد که خوابیدن 5 ساعت یا کمتر در هر شب خطر ابتال به زوال عقل را دو 
برابر مى کند. در حالى که علت دقیق آن ناشناخته است، اعتقاد بر این است که کمبود خواب ممکن 

است مانع از دفع سموم از مغز شود که به وخامت عملکرد شناختى کمک مى کند.

ســیب کمک مى کند که وزنمان را کم کنیم و حاوى پلى فنول، فیبر رژیمى، کاروتنوئید 
و بســیارى از مواد مغذى اســت که به بدن کمک مى کند تا چربى بیشترى بسوزاند. 
فنول ها ترکیبات ارگانیک در گیاهان هستند که خواص آنتى اکسیدانى قدرتمند دارند. 
رادیکال هاى آزاد را خنثى مى کنند و از فشار اکسیداتیو جلوگیرى مى کنند که عاملى 

براى چاقى هستند، پلى فنول ها در سیب اثرات ضد چاقى دارند.
سیب را باید ارگانیک خریدارى کنید و آن ها را با پوست بخورید. پوست سیب سرشار 
از فیبر و ویتامین است و 50 درصد فیبر داخل ســیب را تشکیل مى دهد. همچنین مواد 
شیمیایى موجود در پوست سیب اثرات بسیار مثبت دیگرى هم دارد. رژیم غذایى سرشار از فیبر 
به کاهش وزن بدن و بهبود تراکم آن کمک مى کند و فیبر باعث تنظیم اشــتها شده و باعث 

مى شود که ما کالرى کم ترى را در طول روز مصرف کنیم.
بهترین زمان براى خوردن سیب براى کاهش وزن، نیم ساعت قبل از یک وعده پر کالرى 
است پس با توجه به اینکه شب یا صبح وعده پرکالرى مصرف مى کنید باید سیب را قبل از 

آن میل کنید و نمى توان گفت شب یا صبح سیب بخورید تا الغر شوید چرا که غذاى مصرفى شما 
متفاوت است و ممکن است برخى از شما صبحانه پرکالرى داشته باشید و برخى دیگر شام پرکالرى.

سیب باعث تنظیم اشتها مى شود و فشار اکســیداتیو را محافظت مى کند و باعث مى شود کالرى 
کمترى در طول روز مصرف کنید.

بهترین زمان براى خوردن سیب قبل از یک وعده پر کالرى است بهترین زمان براى خوردن سیب 
در کاهش وزن 30 دقیقه قبل از مصرف وعده پرکالرى است. فیبر موجود در آن داخل معده مى رود 
و گرسنگى را کم مى کند. اگر یک لیوان آب هم بنوشید، نتیجه بهترى مى گیرید در نتیجه کمتر غذا 

مى خورید و احساس سیرى بیشترى خواهید داشت.
سیب همچنین از پکتین تشکیل شده اســت که یک نوع فیبر حالل بوده که هورمون گرسنگى را 
سرکوب مى کند و کاهش وزن را بهبود مى بخشــد و باعث جذب مقدار زیادى آب مى شود و توده 
بدنى را تنظیم مى کند و در نتیجه مدت زمان طوالنى ترى احساس سیرى مى کنیم و کالرى کم ترى 

مصرف خواهیم کرد.

سیب خوردن روزها باعث الغرى مى شود یا شب؟
ســیب کمک مى کند که وزنمان را کم کنیم و حاوى پلى فنول
و بســیارى از مواد مغذى اســت که به بدن کمک مى کند ت
فنول ها ترکیبات ارگانیک در گیاهان هستند که خواص آنتى
رادیکال هاى آزاد را خنثى مى کنند و از فشار اکسیداتیو جلوگ
براى چاقى هستند، پلى فنول ها در سیب اثرات ضد چاقى دارن
آن ها را با پوست بخو سیب را باید ارگانیک خریدارى کنید و
0از فیبر و ویتامین است و 50 درصد فیبر داخل ســیب را تشکیل
شیمیایى موجود در پوست سیب اثرات بسیار مثبت دیگرى هم دارد. ر
به کاهش وزن بدن و بهبود تراکم آن کمک مى کند و فیبر باعث تنظ

مى شود که ما کالرى کم ترى را در طول روز مصرف کنیم.
بهترین زمان براى خوردن سیب براى کاهش وزن، نیم ساعت قب
است پس با توجه به اینکه شب یا صبح وعده پرکالرى مصرف مى

سیب خوردن

بررسى هاى یک گروه تحقیقاتى از کانادا نشــان مى دهند آمار کودکانى که دچار 
حادثه بلعیدن باترى دکمه اى مى شــوند رو به افزایش بوده و براى کاهش 

آسیب هاى وارده به دستگاه گوارش آن ها، بایستى به طور اورژانسى 
به این کودکان عسل داد.

به گفته متخصصان کانادایى به کودکان باالى یک سالى که باترى 
دکمه اى بلعیده اند، بایستى در مســیر رفتن به بیمارستان عسل 
خورانده شود. آن ها مى گویند دادن عسل به مقدار 10 میلى لیتر 
هر 10 دقیقه یک بار و حداکثر در شش دوز مى تواند به جلوگیرى 
از آسیب رساندن باترى به بافت هاى داخلى کودك در زمان انتظار 

براى ارائه مراقبت هاى بیمارستانى کمک کند.
طبق گفته این محققان، باترى هــاى لیتیومى و آن هایى که 20 

میلى متر یا بیشتر قطر دارند، جزو خطرناك ترین موارد به ویژه 
در کودکان زیر شش سال هستند.

بر اســاس نظر پزشــکان کانادایى مجرى این تحقیق، 
فوریت رسیدگى به کودکانى که دچار چنین حادثه اى مى 
شوند، به محل استقرار باترى پس از بلع بستگى دارد. 
باترى هایى که در مرى کــودك قرار گرفته اند، باید 
بالفاصله توسط ارائه دهنده مراقبت هاى بهداشتى 

برداشته شوند تا از فرسایش بافت جلوگیرى شود. این موضوع به ویژه در کودکان 
زیر 5 ســالى که باترى هاى 20 میلى متر یا بزرگ تر را قورت داده باشند 

توصیه شده است.
در مواردى غیر از شرایط ذکرشده باال، مى توان کودك را به عنوان 
بیمار ســرپایى تحت نظر قرار داد تا وضعیت عبور باترى از لوله 
گوارشى او مشخص شود. اما نکته جالب توجه تر این پژوهش 
آن جا است که محققان توصیه کرده اند در صورت بروز چنین 
اتفاقى، یعنى قورت دادن باترى توسط کودك، باید عسل یا ماده 
سوکرالفات براى او تجویز شود. این کار مى تواند آسیب بافتى ناشى 

از بلعیدن باترى هاى دکمه اى را کاهش دهد.
این محققان توصیه کرده اند که چنیــن کودکانى را باید از 
نظر عوارض طوالنى مدت تحت نظر گرفت. چراکه 
علیرغم برداشــتن باترى، ممکن است عوارضى 
جدى در بدن کودك بروز نماید. لذا مراقبین باید 
انتظار عالئمى مثل خونریزى گوارشى و استفراغ 
را تا هفته ها یا حتى ماه ها پس از برداشتن باترى 
داشته باشــند و در صورت بروز، بالفاصله وارد 

عمل شوند. 

کودکتان باترى قورت داده؟ به او عسل بدهید!
ن مى دهند آمار کودکانى که دچار 

شاهش فزایش بوده و براى ک
تىبه طور اورژانسى

ک سالى که باترى 
یمارستان عسل 
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واند به جلوگیرى 
ك در زمان انتظار 
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برداشته شوند تا از فرسایش بافت جلوگی
0 ســالى که باترى هاى0 5زیر5

توصیه شده است.
در مواردى غیر از شرایط
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مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در نشست خبرى مدیران اداره کل 
بهزیستى استان اصفهان که به صورت مجازى و به مناسبت هفته 
جهانى ناشنوایان (از 8مهرماه) و روز جهانى سالمندان(9مهرماه) و روز 
جهانى نابینایان «عصاى سفید» (23 مهر ماه) برگزار شد با اشاره به 
اینکه این روزها بهانه اى است تا جامعه و افکار عمومى متوجه حضور 
افرادى با نیازهاى خاص در جامعه شــوند، اظهار کرد: رفع نیازهاى 
ویژه ناشنوایان و معلوالن ما گوش شنوا مى خواهد و دستگاه هایى که 
متولى حمایت از این افراد هستند باید براى رفع احتیاجات معلوالن، 

هم ببینند، هم بشنوند و هم اقدام کنند. 
دکتر ولى ا... نصر با اشاره به اینکه در سال هاى اخیر در رابطه با رفع 
نیازهاى معلوالن اصفهان اقدامات خوبى با همکارى شــهردارى و 
شوراى شهر اصفهان صورت گرفته، گفت: با اینکه در این زمینه راه 
خوبى پیموده شده است ولى متأسفانه هنوز مسافت بسیار زیادى تا 
رسیدن به حداقل ها و ایده آل ها در رابطه با رفع نیازهاى ناشنوایان، 
نابینایان و سایر معلوالن و سالمندان داریم و امیدواریم با همکارى و 
مشارکت همه دستگاه هایى که در این زمینه مسئولیت دارند اقدامات 

اساسى را در این زمینه انجام دهیم. 
وى در ادامه با اشاره به مهمترین مشکالت ناشنوایان و نابینایان در 
ایام شــیوع کرونا عنوان کرد: نابینایان و ناشنوایان ما پیش از شیوع 
کرونا در کالس ها و برنامه هاى هنرى اجتماعى شرکت مى کردند اما 
با شیوع ویروس کرونا به دلیل رعایت پروتکل هاى بهداشتى حضور 
این عزیزان در جامعه نسبت به گذشته کمرنگ تر شد و به خصوص 
ناشــنوایان به دلیل استفاده از ماسک، قســمتى از ارتباطات خود با 
جامعه که از طریق لب خوانى صورت مى پذیرفت را از دست دادند و 
حتى طراحى ماسک هاى طلقى نیز به علت بخارى که در آنها ایجاد 

مى شد نتوانست منجر به رفع مشکل این عزیزان شود.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در پاسخ به سئوال «نصف جهان» 
در خصوص اقدامات این اداره کل در زمینه اشتغال ناشنوایان اظهار 
کرد: توانمندسازى معلوالن در زمینه مسکن و اشتغال از مهمترین 

مشکالتى اســت که امروزه جامعه معلولین ما با آن مواجه است؛ اما 
در رابطه با اشتغال نابینایان و ناشنوایان، به این قشر توصیه مى شود 
از اســتخدام دولتى صرف نظر کرده و از ظرفیت وام اشتغال و بیمه 

کارفرمایى استفاده کنند. 
وى در ادامه با اشــاره به ناچیز بودن بحث 3 درصد استخدام دولتى 
معلوالن طبق قانون گفت: قبًال نابینایان ما در قسمت اپراتورها در 
ادارات دولتى استخدام مى شدند که این روزها با دیجیتال شدن این 
سیستم ها، این شانس هم کمرنگ شده؛ اما ما در بهزیستى به هریک 
از معلوالن و حتى افراد تحت پوشش معاونت اجتماعى بهزیستى و 

حتى معتادان ترك کرده واجد شرایط، وام اشتغال مى دهیم.
دکتر نصر با بیان اینکه بهزیستى امسال به هر یک از معلوالن 100 
میلیون تومان وام 4 درصد اشــتغال مى دهد، گفت: این وام اشتغال 
عالوه بر فرد معلول به پدر یا برادران و یا حتى بستگان درجه یکى که 
فرد معلول با آنها زندگى مى کند نیز تعلق مى گیرد به شرط اینکه این 
افراد تعهد محضرى بدهند که پس از راه اندازى کسب و کار، نسبت 

به رفع مایحتاج معلول و مشارکت او در سود کار اقدام کنند. 
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: عالوه بر 
این، بهزیستى به هر کارفرمایى که افراد معلول را در بخش غیردولتى 
به کار بگیرد 23 درصد هزینه بیمه سهم کارفرما و 50 درصد حقوِق 
معلوالن تا آخر عمر و تا پنج ســال براى جامعه هــدف دیگر اعطا 
مى کند، ضمن اینکه این کارفرمایان مى توانند از وام 100 میلیون 

تومانى اشتغال نیز بهره ببرند.

اصفهان، یکى از قطب هاى آموزش نابینایان مى شود
معاون امور توانبخشى بهزیستى استان اصفهان نیز در این نشست 
با بیان مجموعــه فعالیت هاى این معاونت در زمینه پیشــگیرى از 
معلولیت ها و تشــخیص به موقع معلولیت ها و همینطور اقدامات 
الزم توانبخشــى براى معلوالن اظهار کرد: بحث اصلى ما در حوزه 

توانبخشى ارائه خدمات بهنگام توانبخشى است.
دکتر پژمان پورشبانان در رابطه با آمار معلوالن تحت پوشش استان 

اصفهان نیز گفت: بیش از 123 هزار معلول تحت پوشش بهزیستى 
استان اصفهان هستند که بیش از 18 هزار نفر از آنها دچار معلولیت 
شنوایى بوده و بیش از 9000 نفر از این افراد با معلولیت بینایى مواجه 

هستند که آمار ما در این زمینه باالتر از آمار جهانى نیست.
وى در خصوص میزان توانمندى و حضور افراد دچار معلولیت بینایى 
در جامعه نیز بیان کرد: با همت بلند نابینایان و تالش وافر آنها، این 
افراد هم در عرصه هاى علمى، هــم در عرصه هاى هنرى و هم در 

زمینه اشتغال در بین سایر معلولین پیشرو هستند.
معاون امور توانبخشى بهزیستى استان اصفهان با اشاره اینکه بخش 
عمده خدماتى که در حوزه توانبخشى براى نابینایان انجام مى شود، 
خدمات آموزشى است، افزود: این خدمات آموزشى بهزیستى در دو 
مرکز دولتى «شهداى هفتم تیر» براى آقایان و «فاطمه زهرا» براى 
خانم ها ارائه مى شود و مرکز غیر دولتى «توکل» نیز در شهر اصفهان 
این خدمات را به مادر و کودك نابینا و نیمه بینــا ارائه مى کند و در 
فالورجان هم مرکز غیردولتى «تبسم» براى دو گروه ناشنوایان و 
نیمه شنوایان و نابینایان و نیمه بیناها خدمات آموزشى را ارائه مى کند.

وى با تأکید بر اینکه قســمت عمده فعالیت هاى ما بر برنامه هاى 
آموزشى براى توانمند کردن افرادى که مشکل بینایى دارند متمرکز 
شده، عنوان کرد: بخش دیگر فعالیت هاى ما این است که اصفهان 
را به یکى از قطب هاى فعال در زمینه آموزش نابینایان تبدیل کنیم 
که هماهنگى آن با سازمان بهزیستى کشور انجام شده و ان شاءا... تا 

پایان سال جارى این مهم را به نتیجه خواهیم رساند.
پورشبانان اضافه کرد: برنامه ما این اســت که ضمن فراهم کردن 
کمک هاى الزم براى توانبخشى مورد نیاز نابینایان، حمایت هاى 
الزم را از تشکل هاى نابینایان که در زمینه تولید نرم افزار براى این 
عزیزان فعال هستند و سایر تشکل ها که پیگیر کمک هاى معیشتى 
براى نابینایان هستند انجام دهیم که مجموعه این فرایند به توانمند 

شدن نابینایان منجر شود.
وى در خصوص اهمیت معلولیت شنوایى هم گفت: علیرغم اینکه 
ما بخش کمى(حدود 12 درصد) از مجموعه اطالعات خود از محیط 

پیرامونمان را از طریق حس شنوایى به دست مى آوریم اما معلولیتى 
که اختالل در این حس ایجاد مى کند خیلى زیاد (حدود 70 درصد) 
است چرا که اگر فردى مشکل شنوایى داشته باشد در گفتار و تعامل با 
محیط پیرامون نیز دچار مشکل مى شود. پورشبانان در همین رابطه 
افزود: به همین علت انجام برنامه هاى غربالگرى و تشخیص به موقع 
این معلولیت بهتر است از سن زیر یک ماهگى انجام شود و همینطور 
مداخالتى که در زمینه ارائه خدماتى بهنگام توانبخشــى که در این 
زمینه انجام مى شود مثل تجویز سمعک، کاشت حلزون، گفتاردرمانى 

و... همه براى این است که از معلولیت شدید و بارز جلوگیرى شود.
وى با اشاره به خدماتى که در حوزه توانبخشى سازمان بهزیستى به 
معلوالن ارائه مى شود، گفت: بخشى از خدمات ما در مراکز روزانه، 
شبانه روزى، ویزیت در منزل و مراکز مراقبت در منزل به معلوالن 
ارائه مى شود که هم اکنون 125 مرکز توانبخشى روزانه و 65 مرکز 
توانبخشى شــبانه روزى در اســتان اصفهان وظیفه ارائه خدمات 

متناسب با شرایط معلوالن را برعهده دارند. 

مناسب سازى بیش از 60 درصد معابر 
مسئول دبیرخانه مناسب سازى بهزیستى اســتان اصفهان نیز در 
این نشســت خبرى مجازى در واکنش به اقدامات این دبیرخانه در 
خصوص مناسب سازى براى معلوالن گفت: تاکنون اقدامات خوبى 
در دبیرخانه مناسب سازى بهزیستى استان صورت گرفته و ما وظیفه 
خود را انجام داده ایم؛ اما مشــکل اساسى این است که این موضوع 
هنوز به عنوان دغدغه اصلى مسئوالن اســتان به خصوص برخى 

دستگاه هاى تأثیرگذار مطرح نشده است. 
زهره مالیى عنوان کرد: مناسب سازى براى معلوالن کارى است که 
نیاز به مشــارکت عمومى دارد و همه دستگاه ها باید دخالت کنند تا 
این امر به خوبى انجام شود اما متأسفانه دستگاه هاى اثرگذار در این 

خصوص با روندى بسیار ُکند عمل مى کنند.
وى با اشاره به اینکه آنچه طى چند سال اخیر در این زمینه اتفاق افتاده 
این است که معلولین ما به عنوان مطالبه گر اصلى بیشتر در صحنه 

حاضر شدند، گفت: در همین خصوص، اولین مؤسسه مناسب سازى 
که از گروه معلولین تشکیل شده در کشــور و کامًال تخصصى کار 
مى کنــد را در اصفهان تأســیس کردیم کــه این گــروه پیگیر 

مناسب سازى اماکن و و فضاهاست.
وى با بیان اینکه در بحث مناسب سازى معابر و اماکن عمومى طبق 
آمارى که شهردارى اصفهان به ما ارائه کرده بیش از 60 درصد معابر و 
فضاى شهرى مناسب سازى شده، افزود: این مناسب سازى ها شامل 
مناسب سازى خیابان ها و پیاده روهاست که در بین شهردارى هاى 

سراسر کشور نمونه است. 
مالئى ادامه داد: طبق ارزیابى و بازرســى که طى مدت پنج ســال 
اخیر توســط تیم هاى آموزش دیده ما انجام شده بیش از 70 درصد 
ســاختمان هاى ادارات مرکز اســتان از نظر دسترســى معلوالن 
مناسب سازى شده اما مهمترین مشــکل ما در حال حاضر موضوع 

مناسب سازى وسایل حمل و نقل عمومى است. 

مدیرکل بهزیستى استان در نشست خبرى مدیران اداره کل بهزیستى استان اصفهان تشریح کرد؛

اقدامات بهزیستى  در راستاى اشتغالزایى براى معلوالن
مرضیه غفاریان

در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، مدیرعامل و جمعى از بســیجیان آبفاى استان 
اصفهان با حضور بر مزار شهید مدافع حرم محســن حججى، یاد و خاطره او را گرامى 

داشتند.
در این مراسم معنوى که پدر شــهید حججى نیز حضور داشت، بسیجیان شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان با غبار روبى و گلباران مزار شــهیدان دوران دفاع مقدس و 

مدافعان حرم، از مقام شامخ شهیدان تجلیل کردند.
مدیرعامل آبفاى استان اصفهان در سخنانى، این ایام را یادآور رشادت ها و ایثارگرى هاى 
شــهداى دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان امنیت و شهداى سالمت دانست 
و گفت: ثمره روزى حالل و لقمه پاك، پرورش جوانانى مثل شهید حججى است که از 

جان شیرین خود گذشتند تا هموطنانشان در آسایش و آرامش باشند.
هاشم امینى گفت: همانگونه که شهید محسن حججى با اقتداء به سرور آزادگان جهان 
حضرت اباعبدا... الحسین «علیه السالم»، ســر خویش را براى دفاع از حریت، آزادگى 
و انســانیت فدا کرد، کارکنان آبفاى اســتان اصفهان نیز که افتخار سقایى را به دوش 
مى کشــند با اقتداء به حضرت ابوالفضل العباس (ع) تالش مــى کنند تا وظیفه خطیر 

آبرسانى به مردم را به خوبى انجام دهند.
وى گفت: تجدید میثاق با شهیدان به این معناســت که باید به گونه اى وظایف خود را 

انجام دهیم که در پیشگاه خداوند شرمنده شهدا و خانواده آن ها نباشیم.

تجلیل مدیرعامل و بسیجیان آبفاى استان اصفهان از مقام شهید محسن حججى 

از ابتداى سال تا کنون بیش از یک میلیارد و 279 میلیون 
کیلووات ساعت انرژى خالص از سوى واحد هاى بخارى 

نیروگاه اصفهان تولید و به شبکه سراسرى تحویل شد.
عباس کریمــى مدیرعامل شــرکت مدیریــت تولید 

برق اصفهــان گفت:  تا پایان شــهریور ســال جارى، 
به میزان یــک میلیــارد و 279 میلیــون و 556 هزار 
کیلووات ســاعت انرژى خالــص در واحد هاى بخارى 
نیروگاه اصفهان ، تولید و به شــبکه سراسرى تحویل

 شده است.
این نیروگاه حرارتى و داراى پنج واحد بخارى مولد برق 
با ظرفیت هاى متنوع و مجموع توان تولید اسمى 835 

مگاوات برق است.

تولید یک میلیارد کیلووات برق در نیروگاه اصفهان 

حبیب قاسمى - شهردار شهرضا

شهردارى شهرضا در نظر  دارد به استناد ردیف بودجه شماره 40814 سال 1400 نسبت به  عملیات احداث پل 
بتنى واقع در بلوار شهید سلیمانى ، از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید.

متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشــار آگهى جهت دریافت اسناد مناقصه به شــهردارى مراجعه و یا با تلفن 
53241010 داخلى 241  مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است مهلت اخذ 

پیشنهادات به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهى نوبت دوم مى باشد.
*آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن : ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/07/17  دبیرخانه محرمانه 

شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى 
*تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 در محل شهردارى شهرضا

*به پیشنهادات مخدوش ، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشــنهاد دهندگان باید حداقل 5٪ مبلغ پایه مناقصه را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد واریزبه حساب 

سپرده3100000052002 نزد بانک ملى و رسید مربوطه در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول ، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى 

ضبط مى گردد. 
* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

حسین امیرى: مدیر امور مالى 
اقدام کننده : امور قراردادها

مناقصه عملیات احداث پل بتنى واقع در
 بلوار شهید سلیمانى مرحله اول(نوبت اول)

م الف: 1199712


