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از مصرف جو دوسر غافل نشویدمراکز واکسیناسیون اصفهان 3 شیفته مى شوندجذب مخاطب با ترفند گریم «آنجلینا جولى»برگه سبز خودرو، نقطه جدال دفترداران و پلیس بازگشت ایران به صدر آسیا سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آب آلبالو 
چه مزایایى 

دارد؟

راه اندازى اولین کالنترى سیار در اصفهان
3

5

شهرداران اصفهان 
و نجف آباد
منصوب شدند

برخى تحقیقات نشان داده اند که آنتوسیانین هاى موجود درآلبالو 
مى توانند به مبارزه با باکترى ها کمک کنند. این مى تواند با مقابله 

با بیمارى هاى جزئى مانند سرماخوردگى ، به حمایت از سیستم 
ایمنى بدن کمک کند. آنتوسیانین ها از منابع طبیعى، ممکن است 

خاصیت ضد میکروبى داشته باشند...

وزیر کشــور در احکامــى جداگانه شــهرداران 
پیشنهادى شوراهاى دو شهر اصفهان و نجف آباد 
را منصوب کــرد. بر اســاس احــکام جداگانه 
صادر شده از ســوى احمد وحیدى وزیر کشور، 
على قاسم زاده و عبدالرســول امامى کوپایى به 
ترتیب شهردار شــهرهاى اصفهان و نجف آباد 
شدند. شــهردار اصفهان از هفته جارى به طور 
رســمى فعالیت خود را آغاز مى کند. قاسم زاده 
روز چهارم شهریور با رأى تمامى اعضاى شوراى 

اسالمى شهر اصفهان به ...

امکان دسترسى دانش آموزان اصفهانى به شبکه باند پهنامکان دسترسى دانش آموزان اصفهانى به شبکه باند پهن
همکارى مخابرات و آموزش و پرورش اصفهان به منظور تسهیل در آموزش مجازىهمکارى مخابرات و آموزش و پرورش اصفهان به منظور تسهیل در آموزش مجازى
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استقرار یک اتوبوس با امکانات و تجهیزات کامل و مجهز به سیستم هاى هوشمند در شهر

گل ترابى، نامزد بهترین گل 
مرحله یک هشتم نهایى

گل مهدى ترابى به تیم استقالل تاجیکستان به عنوان یکى از 5 گل 
برتر مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد.

حاال کاربران سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب خواهند کرد که 
از بین 5 گل انتخاب شده ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

با حکم وزیر کشور؛

رانندگان 
ناوگان مسافرى

 اصفهان در مسیر 
تغییر شغل 

80 درصد فرهنگیان استان اصفهان واکسینه شدند
3

5

جذب میالد جذب میالد 
ضعف خط دفاعى آاك ضعف خط دفاعى آاك 

را برطرف کردرا برطرف کرد

آگهی تجدید مزایده (نوبت دوم) واگذاري غرفه هاي
 خدماتی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد غرفه هاي خدماتی 
مستقر در سایت دانشگاه را به تفکیک به شرح ذیل از طریق برگزاري 
مزایده عمومی (نوبت دوم) ، براي مدت یکسال به اشخاص حقیقی و 
حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعــوت می شود 
جهت دریافت اسناد مزایده، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ 
انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف 
آباد به آدرس iaun.ac.ir (قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت 

به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
1- غرفه اغذیه فروشی و بوفه مرکزي دانشگاه (تریا زیتون).

3- غرفه اغذیه فروشی و بوفه آالچیق (جنب سلف سرویس مرکزي).
3- غرفه اغذیه فروشی جنب ساختمان اندیشه (ویژه خواهران)

4- غرفه مواد غذایی خوابگاه خواهران.
5- غرفه مواد غذایی خوابگاه برادران.

6- غرفه تریا دونات (جنب دانشکده کامپیوتر)
7- واگذاري مکان جهت استقرار دستگاه هاي فروش اتوماتیک.

8- غرفه فروش لوازم کامپیوتري و جانبــی موبایل در محل ورودي 
دانشجویان.

9- غرفه کافی نت دانشگاه در مجاورت دانشکده فنی و مهندسی.

10- غرفه نمایندگی خدمات بیمه اي
11- غرفه نمایشگاه و فروشگاه گل و گیاه

12- غرفه نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی
شرایط مزایده :

* هر متقاضی واجد شرایط می تواند به اختیار خود در مزایده یک یا 
چند مورد از غرفه هاي فوق شرکت نماید و پیشنهاد قیمت جداگانه 

بدهد.
* مبلغ واریزي بایت خرید هر یک از اسناد مزایده مکان هاي مذکور 

1/000/000 ریال می باشد
* مبلغ ضمانت شرکت در مزایده در اسناد مزایده هر غرفه مشخص 

شده است.
* مطابق ضوابط دانشگاه، در صورت استمرار بیماري کرونا و عدم حضور 
دانشجویان، هزینه اجاره بهاي پیشنهادي متناسب با شرایط موجود 

تعدیل شده یا اخذ نمی گردد.
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

* دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.
آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد، بلواردانشگاه، دانشگاه 

آزاد اسالمی نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزي
تلفن دبیرخانه کمیسیون : 42292020 - 031      

Email:monaghese@iaun.ac.ir

آگهی تجدید مناقصه (نوبت دوم) واگذاري خدمات 
طبخ و توزیع غذاي دانشجوئی در سلف سرویس مرکزي 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد در نظر دارد انجام امورات مربوط به طبخ و توزیع غذاي دانشجوئی در سلف 
سرویس مرکزي دانشگاه را با شــرایط قید شده در اســناد، از طریق برگزاري مناقصه عمومی براي مدت یکسال به 
شرکت هاي واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه، حداکثر 
ظرف مدت ده روز کاري پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس

 www.iaun.ac.ir  (قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
شرایط مناقصه:

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*  دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مختار است .

* مبلغ واریزي بابت خرید اسناد مناقصه مذکور مبلغ 000/ 1/000 ریال می باشد.
* مبلغ ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه مشخص شده است.

* با توجه به استمرار شیوع بیماري کرونا، فعالیت سلف سرویس مرکزي منوط به آغاز فعالیت حضوري دانشجویان و 
اجازه فعالیت از طریق ستاد ملی کرونا و یا مراجع ذیربط در دانشگاه آزاد اسالمی می باشد.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد ، 
ساختمان کتابخانه مرکزي 

Email:monaghese@iaun.ac.ir                      031 - 42292020 : تلفن دبیرخانه کمیسیون

روابط عمومى شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد خدمات حمل و نقل خود 
اعم از درون شهرى و برون شهرى و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود 
را براى مدت هشت ماه از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان محترم درخواست مى گردد جهت 
دریافت اســناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1400/07/3 از 
ساعت 8 الى 16 به نشــانى اصفهان، خیابان کاوه، جنب خیابان استاد 

فالطورى (جنب بانک ملت) مراجعه نمایند. 031-34921066 

آگهى شرکت در مناقصه عمومى
 دو مرحله اى

نوبت دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را از 
طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 

ـ تعداد 10 پالك مسکونى در شهرك الوند گلپایگان 
ـ تعداد سه پالك کارگاهى در روستاى سعیدآباد گلپایگان به افراد 

بومى ساکن روستا با ارائه معرفى نامه از شوراى اسالمى روستا. 
متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ شنبه 
       www.bonyadmaskan-isf.ir 1400/6/27 به آدرس اینتــرنتى

          مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده عمومى چاپ  اول
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پاسخ عضو شوراى شهر پاسخ عضو شوراى شهر 
اصفهان به نماینده شهرکرداصفهان به نماینده شهرکرد

بخشى از آبى که بخشى از آبى که 
در استان شماست در استان شماست 

مهریه زنان مهریه زنان 
اصفهانى استاصفهانى است

محرزمحرز
 دلیل تأخیر  دلیل تأخیر 

در تولید در تولید 
واکسن ایرانى واکسن ایرانى 

را اعالم کرد را اعالم کرد 

4

در سینماى هنددر سینماى هند
 نقش  نقش 
سیاهى لشکر همسیاهى لشکر هم
 به من نمى دهند! به من نمى دهند!

پشت پرده پشت پرده 
فراموش شدن بازیگران فراموش شدن بازیگران 
از نگاه مجید مظفرى؛ از نگاه مجید مظفرى؛ 

و 
بله 

ت 

3
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رئیس جمعیت هــالل احمر از ورود ســومین محموله 
سنگین واکســن کرونا تهیه شده توســط این جمعیت 
خبر داد و گفت: با ورود یک محمولــه 5 میلیون دوزى 
دیگر به ایران، به طور کلى این جمعیت از اردیبهشــت 
ماه تاکنون 35 میلیون و 390 هزار دوز واکسن به کشور 

وارد کرده است.
کریم همتى با اعالم اینکه پنج میلیون تا محقق شــدن 
وعده 20 میلیونى واردات واکسن توسط هالل احمر در 
شــهریورماه مانده، بیان کرد: پس از اینکه فرایند وارد 
کردن 20 میلیون دوز واکسن کرونا توسط هالل احمر 
در شهریور ماه به پایان برسد، در فواصل زمانى معین 70 

میلیون دوز دیگر واکســن طى دو ماه آینده وارد کشور 
خواهیم کرد.

وى افزود: از این 70 میلیون دوز واکســن وارداتى 10 
میلیون مخصوص ســنین 12 تا 18 سال است تا دانش 

آموزان نیز در مقابل کرونا ایمن شوند.
این مقام مســئول با اعالم اینکه تمام اطالعات براى 
واردات واکسن  هاى مناسب براى گروه سنى زیر 18 سال 
آماده و تحویل سازمان غذا و دارو شده است، تصریح کرد: 
در صورت تأیید این ســازمان و صدور مجوز، با واردات 
یکى از این دو واکسن سوبرانا2 یا سینوفارم در مهرماه، 

واکسیناسیون گروه سنى زیر 18 سال آغاز مى شود.

سخنگوى سازمان هواپیمایى کشــورى از تعیین مجدد 
قیمت بلیت پروازهاى اربعین خبر داد.

محمدحسن ذیبخش اظهار داشت: بر اساس تصمیم اخیر 
سازمان هواپیمایى کشورى با همکارى شرکت فرودگاه ها 
و انجمن شرکت هاى هواپیمایى، براى ایام اربعین امسال، 
قیمت بلیت پرواز از اصفهان، شیراز، تبریز و تهران به نجف 
رفت و برگشت 5 میلیون تومان و یک طرفه 3 میلیون و 200 

هزار تومان تعیین شد.
وى افــزود: قیمت بلیت پرواز مشــهدـ  نجف هم رفت و 
برگشت 6 میلیون تومان و یکطرفه 4 میلیون تومان تعیین 

شده است.

سخنگوى سازمان هواپیمایى کشــورى با اشاره به اینکه 
امروز جلسه ســتاد اربعین در سازمان هواپیمایى کشورى 
بابت تعیین نرخ بلیت عراق تشکیل شد، اظهار کرد: در این 

جلسه نماینده اى از سازمان حج و زیارت حضور داشت.
ذیبخش ادامه داد: افرادى که در سامانه سماح ثبت نام کرده 
و از داشتن ویزاى خودشان اطمینان قطعى دارند مى توانند 
نسبت به خرید بلیت اقدام کنند. در واقع زائران اربعین باید 
ویزا داشته باشند تا بتوانند نسبت به خرید  بلیت اقدام کنند.

وى افزود: در صورت اینکه زائران بلیت را خریدارى کنند 
اما ویزا را نتوانند تهیه کنند کنســلى آن بر اساس مقررات 

پروازهاى خارجى صورت مى گیرد.

آمادگى براى واکسیناسیون 
دانش آموزان 

قیمت  جدید بلیت
 پروازهاى اربعین  

با لوح تقدیر 
یک عدد نان هم نمى دهند!

علیرضا افتخــارى، خواننده و    ایران آرت|
آهنگساز شناخته شده، از رویکرد زاویه دار نسبت به 
فرهنگ و هنر و سهم کم موسیقى از بودجه کشور 
انتقاد کرد. این خواننده در یادداشــتى در روزنامه 
«جام جم» نوشت: یک هنرمند با لوح و تقدیرنامه 
نمى تواند حتى یک عدد نان بخرد. آهنگساز بزرگى 
چند وقت پیش با من تماس گرفت و پولى به قرض 
خواست براى درمان کرونایى که به آن مبتال شده  
بود یا مى شناسم هنرمندانى که براى درمان بیمارى 
سازشان را مى فروشــند. هنرمندان این مملکت 
آبرودار هستند و سکوت مى کنند اما همه مى دانیم 

در شرایط سخت معیشتى به سر مى برند.

استیلى بسترى شد
سرمربى ســابق پرســپولیس در    رکنا |
بیمارستان بسترى شد. تصویرى از حضور حمید 
استیلى در تخت بیمارستان موجب ایجاد نگرانى 
شــده بود اما مشخص شــد علت بسترى شدن 
سرمربى سابق پرسپولیس در بیمارستان درگیرى 
او با ویروس کرونا نبوده اســت. حمید اســتیلى 
مدت ها بود با مشــکل از ناحیه مینیسک پا روبرو 
بود و ســال ها قبل باید تحت عمل جراحى قرار 
مى گرفت که این اتفاق در حــال حاضر رخ داده 
است و علت بسترى شدن او در بیمارستان همین 

موضوع است.

خاطرات و نوحه هاى 
آهنگران رونمایى مى شود

آیین تجلیل و رونمایــى از «کتاب    صبا |
آهنگران»  روز دوشنبه 29 شــهریورماه ساعت 
17 برگزار مى شــود. اســماعیل قضات لو رئیس 
فرهنگســراى خاوران در تهران با اعالم این خبر 
گفت: «کتاب آهنگران» مجموعــه خاطرات و 
نوحه هاى حاج صادق آهنگران است در سال هاى 
دفاع مقدس که توسط انتشارات یازهرا جمع آورى 
شده و در قالب دو کتاب و سه لوح فشرده به چاپ 

رسیده است.

احتمال مهاجرت بزرگ
  ایسنا| ملــک فاضلى، نماینــده مردم 
سراوان استان سیســتان و بلوچستان در مجلس 
شوراى اسالمى در تذکر شفاهى در جلسه علنى 
مجلس در هشدارى به وزیر نیرو گفت:  اگر براى 
آب حوزه انتخابیه تدبیرى اندیشیده نشود، طى دو 
سال جمعیت 200 هزار نفرى مجبور به مهاجرت 

خواهند شد.

مرکز گسترش کرونا 
سرپرست دانشگاه علوم    اعتمادآنالین|
پزشــکى تهران گفت: بیش از 60 درصد بیمارى 
کرونا در تهران، به روز، منتشر و جابه جا مى شود 
و به همین دلیل این کالنشهر باید مورد توجه قرار 
گیرد تا از این طریق بتوان از انتشــار و جابه جایى 
ویروس جلوگیــرى و در نهایت بیمارى را کنترل 
کرد. حســین قناعتى اظهارکرد: تهران به مرکز 
گسترش کرونا در کشــور تبدیل شده است و اگر 
شــیوع این بیمارى در این کالنشهر کنترل شود 

در حد قابل قبولى مى توان بیمارى را مهار کرد.

آماده ایم
سرپرست وزارت آموزش و پرورش    مهر |
گفت: با تمام وجــود آماده بازگشــایى مدارس 
هســتیم و با اتحاد، همدلى و همصدایى همه از 
جمله خانواده ها ســال تحصیلى را آغاز مى کنیم. 
علیرضا کاظمى تصریح کرد: بــا مدارس بزرگ 
مى توان با رعایت پروتکل هاى بهداشــتى زمینه 
حضور حداقلى دانش آمــوزان را تجربه کنیم تا 
دانش آموزان مهارت هاى زندگى را یاد بگیرند و به 
سبک زندگى واقعى برگردند و از رفتارهاى معلمان 

درس فراگیرند.

شتر مجنون
  روزنامه کیهان| آمریــکا از تحریم هــا به 
عنوان یک اهرم براى مقابله با ایران اســالمى بهره 
مى گیرد و بدیهى است که حاضر به از دست دادن این 
اهرم فشار نیست. از این روى ادامه چالش هسته اى 
فقط اتالف وقت و تحمیل هزینه گزاف به ملت و نظام 
است. فراز و نشــیب هاى چالش بلندمدت هسته اى 
به وضوح نشــان مى دهد که آژانس- به قول مالى 
رومى، شــتر مجنون اســت که هرگز به کوى لیلى

 نمى رود...

پول هاى مسئوالن سابق
بانک مرکزى طالبان اعالم کرد حدود    بهار |
12 میلیون و 300 هزار دالر پول نقد و شــمش طال 
در خانه هاى رهبران دولت پیشین این کشور کشف 
و مصادره شــده اســت. طالبان این خبر را به عنوان 
نمونه اى از فســاد و عدم شــفافیت دولتمردان مورد 
حمایت غــرب توصیف کرده اســت. در بیانیه بانک 
مرکزى طالبان آمده اســت: «این اموال نزد رهبران 
عالیرتبه حکومت پیشین، مانند امرا... صالح (معاون 
اشرف غنى) و شــمارى از نهادهاى امنیتى که پول 
نقد و طــال در دفاتر خود نگهــدارى مى کردند، پیدا 

شده است.»

چندین بار نابود کردن جهان 
رئیس جدید پیمــان منع جامع آزمایش    بهار |
هسته اى در ســازمان ملل گفت: در حال حاضر 13 
هزار و 400 ســالح هســته اى وجود دارد که براى 
چندین بار نابود کردن جهان کافى است. پایان دادن به 
آزمایش هاى هسته اى مؤثرترین روش براى جلوگیرى 
از تولید سالح هسته اى و یا توسعه سالح هاى موجود 
اســت. من امید دارم که مى توانیم جهان را از شــر 

سالح هاى هسته اى خالص کنیم.

گاف روى گاف
«جو بایدن» طی سخنرانی در مراسم    فارس|
اعالم معاهده سه جانبه با لندن و کانبرا، نام «اسکات 
موریسون» نخست وزیر اســترالیا را فراموش کرد و 
گفت: «می خواهم از ... آن دوستمان هم تشکر کنم. 
خیلی ممنونم رفیق». وي پیــش از این نیز در گافی 
جدید جمعیت آمریکا را 350 میلیون نفر اعالم کرد، 
در حالی که بر اساس آماري که همین چند روز پیش 
منتشر شــده جمیعت آمریکا 331 میلیون نفر است. 
رسانه هاي آمریکا بارها گاف هاي بایدن را برشمرده و 

آن را منتشر کرده اند.

واکنش آمریکا به یک تغییر
«ند پرایس»، سخنگوى وزارت خارجه    ایرنا |
آمریکا در پاسخ به ســئوالى درباره تغییر تیم مذاکره 
کننده ایران گفت: اینکه ایران بخواهد چه کسى را به 
 عنوان نماینده خود انتخاب کند، به خود دولت ایران 
بستگى دارد. سیاست ما در قبال ایران براى پیشبرد 
منافعمان صرف نظر از اینکه چه کسى چه سمتى دارد، 

طراحى شده است.

مدیران صدا و سیمایى 
در وزارت میراث؟

با انتخاب عزت ا... ضرغامى که بیش    ایسنا|
از 10 سال ریاست سازمان صدا و ســیما را به عهده 
داشــت، به عنوان وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دســتى، گمانه زنى هایى براى حضور دیگر 
مدیران صدا و ســیما در این وزارتخانه مطرح شــده 
است. حاال با جدى شدن برخى از گزینه ها این سئوال 
مطرح اســت که آیا قرار اســت مدیران صدا و سیما 
زمام کار در این وزارتخانه را به دســت بگیرند؟ على 
دارابى، معاون امور اســتان هاى سازمان صدا و سیما 
از جمله گزینه هاى احتمالى است که براى قائم مقامى 
وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
مطرح شده و برخى منابع غیررسمى از انتخاب او به 
عنوان معاون میراث فرهنگى این وزارتخانه ســخن 

مى گویند. 

خبرخوان

آنها که طرفدار پر و پا قرص ســینماى آمریکا هستند، 
احتماًال مى توانند با شواهدى از فیلم هاى هالیوودى به 
شما نشان بدهند که شــهروندان آمریکایى تا چه اندازه 
مصرف گرا هستند: فروشــگاه هاى زنجیره اى حتى در 
شهرهاى کوچک این کشــور هم به چشم مى خورند، 
دور ریز گســترده غذا امرى عادى اســت، بســیارى از 
خانواده ها بیش از یک اتومبیل دارند، کسى پول پس انداز 

نمى کند، همه با کارت اعتبارى شان خرید مى کنند و… .
اما ظاهراً نقطــه مقابل آمریکایى ها چینى ها هســتند: 
فرهنگ مالى و اقتصادى چینى ها به گونه اى است که آنها 
امروز بزرگ ترین وام دهندگان جهان و در واقع بزرگ ترین 
ذخیره کنندگان پــول در جهان اند. آنهــا آنقدر پول در 
بانک هاى شان ذخیره کرده اند که حاال جاه طلبانه ترین 

طرح هاى اقتصادى جهان را در سر مى پرورانند.
اما ایرانى ها چگونه با پول برخورد مى کنند و اگر بخواهیم 
دقیق تر بحث کنیــم، چه الگوى پس انــدازى را دنبال 
مى کنند؟ پاســخ به این پرســش، بر خالف ســادگى 
ظاهرى اش، حرف هاى بسیارى در مورد شکل و شمایل 

اقتصاد ایران و حتى آینده آن در پى دارد.
ظاهر ماجرا این اســت که وضعیت پس انــداز در ایران 
مدت هاســت که خط قرمز را رد کرده و شرایط بحرانى 
شده اســت. با این همه، برخى معتقدند این تنها ظاهر 
ماجراست و شاید کاسه اى زیر نیم کاسه باشد. به عبارت 
ســاده، ظاهراً ایرانى ها پس اندازهایــى دارند که «رو 

نکرده اند».
آمارها نشــان مى دهند که پس انداز و سرمایه گذارى در 
اقتصاد ایران در طول دهه 1390 خورشــیدى به شدت 

سقوط کرده است.
بخش تکان دهنــده ماجرا اما اینجاســت: بر اســاس 
آمارهاى بانک مرکزى، در سراســر دهه 1390 نه تنها 
سرمایه گذارى جدیدى براى ایجاد اشتغال و تولید ثروت 
صورت نگرفته، که با عدم تزریق سرمایه جدید به بنگاه ها 
و نوسازى ماشین آالت، ساختار تولید در کشور فرسوده 
شده است. به عبارت ســاده، روزهاى تلخ تر براى تولید 
در ایران هنوز حتى فرا نرســیده اند و فــردا تاریک تر از 

امروز است!
یک آمار دیگر: بر اســاس داده هایى که «پژوهشــکده 
آمار» منتشر کرده، میزان تشکیل سرمایه در کشور طى 
ســال هاى 1384 تا 1399 خورشیدى، حدود 18 درصد 
آب رفته است. در واقع، تحریم ها موجب شده که موتور 
سرمایه گذارى در ایران خاموش شود و بخش بزرگى از 
سرمایه یا وارد بازار هاى غیرمولد (ارز، مسکن و طال) شود 

و یا اینکه در قالب «فرار سرمایه»، از ویال ها و خانه هاى 
مسکونى در کشــور هایى مانند ترکیه سر در آورد. با این 
همه، شاید بشود ماجرا را از زاویه اى دیگر هم بررسى کرد.
«رکســانه فرمانفرماییان»، تاریخ نگار مشهور ایرانى، 
در کتاب «جنگ و صلــح در ایران دوره قاجار» (نشــر 
مرکز) مى نویســد که یکى از عوامل بحرانى شدن وضع 
اقتصاد ایران در زمان قاجاریــه، «احتکار خانگى طال» 
از سوى مردم ایران بوده که موجب شده حکومت قاجار 
از سر بى پولى، به اعطاى امتیازات به خارجى ها (مثًال در 

ماجراى «تنباکو») روى بیاورد.
از آن سو، همین چند روز پیش، در خبرها به نقل «فریال 
مستوفى»، رئیس مرکز خدمات ســرمایه گذارى اتاق 
بازرگانى تهران آمده بود که طى یک دهه گذشته حدود 

100 میلیارد دالر سرمایه از ایران خارج شده است.
این در حالى است که «مسعود خوانسارى»، رئیس اتاق 
بازرگانى تهران، در زمستان سال 1399 همین آمار را تنها 
مربوط به دو سال 1398 و 1399 دانسته بود! همزمان، 
تخمین زده مى شود که شهروندان ایرانى معادل حدود 
40 میلیارد دالر اسکناس در خانه داشته باشند، ذخایرى 

که به «دالر خانگى» معروف شده است.
از آن ســو، «محمد کشــتى آراى»، عضو هیئت مدیره 
اتحادیه طال و جواهر تهران، حدود سه سال پیش گفته 

بود «بر اساس برآوردهاى این اتحادیه» مردم ایران حدود 
200 تن ذخایر خانگى طال دارند. به قیمت روز، این حجم 
از طال حدود 9٫4 میلیــارد دالر (معادل حدود 250 هزار 
میلیارد تومان) ارزش دارد. این در حالى است که نشریه 
«بیزینس اینسایدر» هم چند سال پیش مدعى شده بود 
ایرانى ها یکى از 10 ملت در جهان هستند که بیشترین 

میزان ذخایر خانگى طال را دارند.
بر این اساس، مجموع دارایِى «زیر تشِک» شهروندان 
ایرانى (تنها در قالب طال و دالر)، سر به حدود 50 میلیارد 
دالر مى زند که با دالر 27 هزار تومانى، چیزى در حدود 
«1250 هزار میلیارد تومان» یا حدود «1250 تریلیون» 

تومان ارزش دارد.
اگر بخواهیم جمع بندى کنیم، ظاهراً مقاطعى در تاریخ 
ایران وجود داشــته که ایرانى ها، دور از چشم حکومت، 
پس اندازهاى سنگینى داشته اند که مى توان آن را «ذخیره 
روز مبادا» در نظر گرفــت. این شــکل از پس انداز در 
بررسى هاى مرسوم اقتصادى وارد محاسبات نمى شود 
و به همین علت، شاید بتوان سقوط نگران کننده میزان 
پس انداز و سرمایه گذارى در ابعاد ملى در اقتصاد ایران را 
با الگویى بومى بررســى کرد که به نتایج متفاوتى ختم 

مى شود.
ایرانى ها در طول تاریخ یــاد گرفته اند که پس اندازهایى 

براى «روز مبادا» داشــته باشــند و این بــا فرهنگ ما 
عجین شده است. زنان از گذشته دور در ایران طال جمع 
مى کردند؛ در برخى نقاط ایران، هنوز هم کاشت دندان 
طال به چشم مى خورد و اگر سرمایه تبدیل شده به ملک 
را هم به حساب بیاوریم، داستان به کلى متفاوت مى شود.
«عباس آخوندى»، وزیر اسبق راه و شهرسازى، چند سال 
پیش گفته بود که تنها حدود 250 میلیارد دالر ســرمایه 
شــهروندان ایرانى در قالب خانه هاى مسکونى خالى و 
بى متقاضى در کشــور حبس شده است. (سرمایه اى که 
نه مورد اســتفاده مصرفى قرار مى گیرد و نه به جریان 

مى افتد.)
 به این ترتیــب، ظاهــراً آنچنانکه مــدام مى گویند و 
مى شنویم، در ایران به اندازه کافى «پول هست». با این 
همه، وضعیت بى ثبات اقتصادى ایران، به ویژه در دهه 
1390 خورشیدى، موجب شده سرمایه هاى پنهان مردم 

هر چه بیشتر و بیشتر از دسترس تولید خارج شود.
الگوى پس انــداز ایرانى هــا هم ظاهراً شــبیه الگوى 
پس انداز چینى ها و ژاپنى هاســت و ما هر چه را داریم، 
خرج نمى کنیم. مى توان امیدوار بود که با عقالنى شدن 
رویکردهــاى سیاســى و اقتصــادى در ایــران، این 
پس اندازهاى «زیر تشــک» هم روزى دوباره به چرخه 

اقتصاد برگردند. امیدوارى فعًال تنها راه چاره است.

پیروى از الگوى پس انداز چین و ژاپن

سرمایه ایرانى ها «زیر تشک» است

روزنامه «شرق» با مینو محرز، مسئول کارآزمایى بالینى 
واکســن کروناى کوو ایران برکت گفتگو کرده است. او 
معتقد است که تحریم، ساخت واکسن ایرانى را به تأخیر 
انداخت. محرز  که یکى از طرفداران اســتفاده از واکسن 

برکت است مى گوید:
■ واکسن وارداتى حتماً باید مجوز سازمان بهداشت جهانى 
را داشته باشد، هنوز اسپوتنیک این مجوز را ندارد و ما چه 
مى دانیم که چه ساخته اند! اما واکسن برکت زیر نظر من 
ساخته شده است. اظهارات آن دوران من با حساب و کتاب 

بود، وقتى واکسنى از کشور دیگر وارد مى شود، حتمًا باید 
مجوز سازمان جهانى بهداشت را داشته باشد و این مجوز 
براى واردات الزم اســت. همانطور که مجوز اضطرارى 
برکت تنها براى داخل است و اگر قرار باشد به کشور دیگرى 
صادر شود، حتماً باید مجوز سازمان جهانى بهداشت را داشته 
باشد؛ اما اسپوتنیک را بدون مجوز سازمان جهانى بهداشت 
و تنها با مجوزهاى داخلى صادر مى کنند. من از ابتدا مخالف 

این موضوع بودم.
■  براى تهیه یکى از ماده هاى واکسن، نیاز بود تا تحریم ها 
دور زده شود و تا مسیر دورزدن تحریم ها انجام شد، زمان 

برد و تولید واکسن به تأخیر افتاد.
■  مطالب زیادى درباره اثرگذارى واکسن برکت در فضاى 
مجازى مطرح مى شود که به نظر من در انتشار و بازنشر این 
مطالب دست هایى در کار است. اکثر این مطالب حقیقت 
ندارد و صرفاً باعث سردرگمى مردم مى شود. واکسن برکت 
تاکنون اثربخشى بسیار خوبى داشته و کارآزمایى و مطالعات 
بالینى این واکسن با استانداردهاى بین المللى انجام شده 

است و مردم بدانند که این واکسن مورد تأیید من است.

 محرز، دلیل تأخیر در تولید واکسن ایرانى را اعالم کرد 

نماینده مردم مالیر در مجلس با اشاره به مشکل تأمین گاز در فصل زمستان 
گفت: موضوع تأمین سوخت زمستانى مورد نیاز کشور هم در بخش صنعتى 
و هم در حوزه هاى خانگى، یکى از دغدغه  هاى اصلى مجلس و وزارت نفت 

بوده است.
در سال هاى گذشته تأمین سوخت زمستانى بیشتر با محدود کردن خوراك 
پتروشیمى ها و البته کاهش گازرسانى به نیروگاه  ها انجام مى شد و نیروگاه  ها 
نیز در فصل سرد ســال، به  جاى گاز از سوخت هاى جایگزین مانند گازوئیل، 

مازوت و... استفاده مى  کردند. 

بیگى نژاد در ادامه گفت: بر اســاس اعالم وزیر نفت کشور زمستان 1400 
با کمبــود 200میلیون متر مکعب گاز روبه رو اســت. در راســتاى حل این 
کمبود، دولــت برنامه ریزى براى خرید گاز از ترکمنســتان توســط بخش 
خصوصى را در دستور کار قرار داده تا کشــور در فصل زمستان براى تأمین 
گاز مشکلى نداشته باشــد. بر اســاس اعالم وزیر نفت در کمیسیون انرژى 
مجلس رونــد مذاکرات بخش خصوصــى براى خرید گاز ترکمنســتان در 
جریان اســت و به زودى قراردادهاى الزم در این خصــوص منعقد خواهد

 شد.

زمستان 1400 با کمبود 200میلیون متر مکعب گاز

کشمکش میان نیروى انتظامى و کانون سردفتران بر سر 
ثبت نقل و انتقال وســایل نقلیه در دفاتر ثبت رسمى اسناد 
همچنان ادامه دارد و صحبت بر سر چندمیلیارد پولى است که 
سردفتران خیال گذشتن از آن را ندارند. در مقابل پلیس هم به 
تالش براى منتفع شدن از این تغییر قانون متهم شده است.  
اخیراً حجت االسالم منتظرى دادستان کل کشور طبق رأى 
دیوان عدالت ادارى، اعالم کرده که مردم براى نقل و انتقال 
خودرو نیازى نیست که به دفتر اسناد بروند و سند جدید بزنند 
و برگ سبزى که هنگام تعویض پالك دریافت مى کنند، 
کفایت مى کند. این سخنان اعتراض کانون سردفتران را به 
همراه داشت. زیرا طبق قانون دفتر اسناد رسمى وظیفه دارد 
که سند رسمى براى خریدار خودرو تنظیم کند و به موجب 

آن هزینه اى را هم براى این کار دریافت کند.
رئیس کانون ســردفتران در ادامه این دعوا اعالم کرد که 
این صنف بخشنامه دادســتان را قبول ندارد. على خندانى 
با اشاره به اینکه طبق قانون، تنظیم سند باید در دفاتر انجام 
شــود گفت: همکاران ما از عدم تنظیم اسناد خودرو آسیب 
خواهند خورد. ما را به زراندوزى متهم نکنید، فقط یک ششم 

هزینه تنظیم سند براى دفتر است. مثًال از هزینه 2/7میلیونى 
ثبت سند پژوپارس، فقط 504 هزارتومان به دفتر مى رسد و 

باقى اش جزو حقوق دولتى است.
این درگیرى ده ساله نیروى انتظامى و دفتر اسناد رسمى، 
درحالى با یک بخشنامه به نفع نیروى انتظامى پایان یافت 
که کانون ســردفتران اعالم کرده اســت این بخشنامه را 
نمى پذیرد و مردم براى ســند رسمى، طبق قانون کماکان 

باید به دفتر اسناد رسمى مراجعه کنند.
نیروى انتظامى مى گوید هدف ما کاهش هزینه مردم در این 
روند است، زیرا مردم در مراکز تعویض پالك که برگه سبز 
هم دریافت مى کنند چیزى حدود 300 هزار تومان پرداخت 
مى کنند و بعد که به دفتر اســناد رسمى مى روند براى سند 
زدن ممکن اســت حتى چند میلیون تومان هم پرداخت 
کنند. سردفتران اما معتقدند که قانون با یک بخشنامه تغییر 
نمى کند و نیروى انتظامى مى خواهد با خارج کردن دفاتر 
اسناد رسمى، اهداف دیگرى را دنبال کرده و حتماً این هزینه 
را خودشان در مراکز تعویض پالك به نحوى دیگر از مردم 

دریافت کنند.

برگه سبز خودرو،  نقطه جدال دفترداران و پلیس
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شهرداران اصفهان و نجف آباد 
منصوب شدند 

وزیر کشـور در احکامى جداگانه شهرداران پیشنهادى 
شوراهاى دو شهر اصفهان و نجف آباد را منصوب کرد. بر 
اساس احکام جداگانه صادر شده از سوى احمد وحیدى 
وزیر کشور، على قاسم زاده و عبدالرسول امامى کوپایى 
به ترتیب شهردار شهرهاى اصفهان و نجف آباد شدند. 
شـهردار اصفهان از هفته جارى به طور رسمى فعالیت 
خود را آغاز مى کند. قاسم زاده روز چهارم شهریور با راى 
تمامى اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان به عنوان 

شهردار این خطه انتخاب شده بود.

شور عاطفه ها شروع شد 
رویداد ملى شـور عاطفه ها همزمان با سراسر کشور از 
روز 25 شهریور در اصفهان آغاز شـد. مدیرکل کمیته 
امداد استان اصفهان گفت: این رویداد بزرگ نیکوکارى 
با روش هاى مشـارکت الکترونیکى تـا 11 مهر برگزار 
مى شود. کریم زارع گفت: دفاتر و مراکز نیکوکارى این 
نهاد در سراسر استان نیز آماده دریافت کمک هاى مردم 

نوعدوست اصفهان هستند.

واکسیناسیون سربازان سپاه 
معاون بهداشت و درمان سـپاه حضرت صاحب الزمان 
(عج) اصفهـان گفت: مرحله نخسـت واکسیناسـیون 
سربازان وظیفه سـپاه حضرت صاحب الزمان (عج) در 
اصفهان در حال انجام است. سرهنگ اسماعیل براتى 
اظهار داشـت: در مجموعه سـپاه صاحب الزمان (عج) 
براى آن دسته از پایورانى که بیشترین مراجعه کننده را 
داشتند و همچنین براى سربازان وظیفه واکسیناسیون 

کرونا صورت گرفت.

13 متخلف شکار دستگیر شدند 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت استان اصفهان 
گفـت: 13 شـکارچى غیـر مجـاز در یـک هفتـه در 
زیسـتگاه هاى اسـتان اصفهان شناسـایى و دسـتگیر 
شـدند. مرتضى جمشـیدیان افـزود: ایـن متخلفان در 
شهرستان هاى کاشان، اردستان،  فریدونشهر و نایین 
دستگیر شدند. وى اظهار داشت: از این متخلفان ادوات 
شکار شامل 2 دستگاه ساچمه زنى، چهار قبضه سالح 
تک لول کالیبر 12، 2 قبضه سالح 2 لول، اسلحه گلوله 
زنى ،2 قبضه سـالح قاچاق و توقیف 2 خودرو و سـایر 

ادوات شکار کشف و ضبط شد.

حفر چاه جدید  
در مجتمـع بلطـاق و روسـتاى قلعه اخـالص بویین و 
میاندشـت چاه جدید حفر مى شـود. به گـزارش روابط 
عمومى آّبفاى بویین و میاندشت، با هدف رفع مشکل 
تنش آبى در این روستا ها با جمعیت بالغ بر 5 هزار نفر، 
مقرر شد عالوه بر حفر این چاه ها، مطالعات کف شکنى 
چاه هاى روسـتاهاى نوغـان علیا، بلطـاق و جابجایى 
چاه روستاهاى نوغان سفلى انجام شود و همچنین در 
روند اصالح شبکه توزیع آب روسـتاى بتلیجه تسریع 

مى شود.

شستشوي شبکه فاضالب   
از ابتداي سـال تانیمه اول شـهریور ماه جارى، بیش از 
110 کیلومتر از شـبکه فاضالب شاهین شهر شستشو 
والیروبی شد.  این عملیات با هدف جلوگیري از ریزش 
شبکه فاضالب و پس زدگی در منازل انجام شد و 110 
کیلومتر از شبکه فاضالب شـاهین شهر وگز شستشو 

والیروبی شد.

رشد 75 درصدى 
حجم صادرات    

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
حجم صادرات استان اصفهان امسـال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 75 درصد رشد پیدا کرده است. ایرج 
موفق بیان کرد: سال گذشته حدود یک هزار و 417 قلم 

کاال از استان اصفهان به 100 کشور جهان صادر شد.

خبر

سخنگوى ستاد مقابله با کروناى استان اصفهان گفت: 
آنچه مشــخص اســت از قله موج پنجــم کرونا عبور 
کرده ایم اما این روند با یک شــیب مالیم نزولى است 
که براى سرعت بخشیدن آن باید رعایت بیش از پیش 

دستورالعمل هاى بهداشتى صورت گیرد.
حجت اله غالمى  اظهار داشت: آنچه مشخص است از قله 
موج پنجم کرونا عبور کرده ایم اما این روند با یک شیب 
مالیم نزولى است که براى ســرعت بخشیدن آن باید 
رعایت بیش از پیش دستورالعمل هاى بهداشتى صورت 
گیرد.سخنگوى ســتاد مقابله با کروناى استان اصفهان 
افزود: تعداد ترخیصى هاى اســتان بیشتر از بسترى ها و 

تست هاى مثبت رو با کاهش است اما با این وجود مرگ 
و میر کرونا درروزهاى اخیر کاهشى نیست.

وى با اشــاره به اینکه هفت درصد ظرفیت واکســن به 
استان اختصاص یافته است گفت: سرعت بخشیدن به 
واکسیناسیون ضرورى است و بر اساس برنامه ریزى یک 
ماهه تعداد مراکز واکسیناسیون تجمیعى استان اصفهان 

افزایش خواهد یافت.
غالمى شــمار کنونى مراکز واکسیناســیون را 64 باب 
عنوان کرد و گفت: به کلیه شهرستان ها اعالم شده است 
که مراکز واکسیناسیون خود را تجهیز و واکسیناسیون را 

2 یا سه شفیت کنند و سرعت فعالیت را باال ببرند.

رییس هیات مدیره انجمن صنفى حمل و نقل مســافر 
اصفهان گفت: کرونا و کاهش مسافر موجب تغییر شغل 
30 درصد رانندگان حمل و نقل عمومى این استان شده 
است.امیرحسین ســیامکى افزود: در 20 ماه گذشته با 
شیوع ویروس کرونا تعداد مسافر و میزان سفرها کاهش 
یافت و این اتفاق موجب تغییر شغل رانندگان شده است.

 وى بیان کــرد: کاهــش 35 درصدى تعداد مســافر و 
محدودیت ها در ظرفیت اتوبوس و تاکســى بر معیشت 
فعاالن عرصه حمل و نقل اثر گذاشته است و آنان براى 
جبران این مشکل به رانندگى در حمل و نقل بار و یا  دیگر 

عرصه ها مشغول شده اند.

سیامکى ادامه داد: این تغییر شغل موجب کاهش خودرو 
و راننده شده است.

وى همچنین بــه افزایش هزینه  حــوزه حمل و نقل و 
کرایه هاى پایین اشاره کرد و گفت: چنین وضعى شرایط 
ســختى را به شــرکت ها و فعاالن حمل و نقل مسافر 
تحمیل مى کند.وى افزایش ســن ناوگان اتوبوس بین 
استانى را از دیگر چالش هاى حمل و نقل مسافر دانست 
و گفت: واردات و تولید اتوبوس در گذشــته موجب شده 
بود که عمر ناوگان به 12 سال برســد اما  متوسط سن 
اتوبوس ها به دلیل گرانى و نبود خودرو با کیفیت  به 16 

سال رسیده است.

رانندگان ناوگان مسافرى 
اصفهان در مسیر تغییر شغل 

مراکز واکسیناسیون اصفهان 
3 شیفته مى شوند

معاون هماهنگ کننده فرماندهى انتظامى استان 
اصفهــان از راه انــدازى اولین کالنترى ســیار با 
امکانات و تجهیزات کامل و مجهز به سیستم هاى 
هوشمند در فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان 
خبر داد.سرهنگ ایوب گرامى اظهار داشت: با توجه 
به اینکه الزم بود تا در بعضى مواقع و زمان ها پلیس 
استقرار مقطعى در برخى نقاط شهر داشته باشد با 
تالش کارشناســان و تکنسین هاى مجرب پلیس 
استان، اتوبوســى با دارا بودن امکانات و تجهیزات 
کامل پلیسى و مجهز به سیستم هاى هوشمند تهیه 
شد که این اتوبوس در حقیقت همان کار کالنترى 

را به صورت سیار انجام مى دهد.
وى افزود: کالنترى ســیار حکم یک بیمارستان 
صحرایى و موقت را دارد و همانطور که به مشکالت 
مردم در کالنترى رسیدگى مى شود در این اتوبوس 
هم همان کارهــا انجام گرفته و مــردم مى توانند 
هرکجا که اتوبوس مذکور را مشاهده کردند براى 

رفع مشکل خود به آن مراجعه کنند.
معاون هماهنگ کننده فرماندهى انتظامى استان 
اصفهــان در خصوص اینکه چه تعــداد کالنترى 
سیار طراحى و ساخته شــده خاطر نشان کرد: فعًال 
یک مورد از این اتوبوس ها تهیه شده و ما در تالش 

هستیم که آن را توسعه دهیم.
این مقــام انتظامى در خصوص نحوه اســتفاده از 
کالنترى سیار نیز گفت: این اتوبوس هم اکنون در 

اختیار فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان است 
که بر حسب ضرورت در یکى از نقاط شهر استقرار 

پیدا خواهد کرد.
سرهنگ گرامى در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه 
چرا با وجود افزایش جمعیت و گسترده شدن یک 
محله تعداد کالنترى هم در آن محله افزایش پیدا 
نمى کند گفت: براى احداث، توسعه و ارتقا ساختار 
یک کالنترى به 3 مؤلفــه میزان وقوع جرم، تعداد 
جمعیت و گســتره جغرافیایى یــک محله توجه 

مى شود.
وى با بیان اینکه میزان وقوع جرم بیش از دو مؤلفه 
جمعیت و جغرافیا در احداث، توسعه و ارتقاى ساختار 
کالنترى یک محله تأثیر دارد افزود: ممکن است 
یک شهرستانى 200 هزار نفرجمعیت داشته باشد 
اما به دلیــل پایین بودن میزان وقــوع جرایم یک 
کالنترى هم براى آن شهرســتان جوابگو باشــد 
چون معتقدیم که جامعه امن نیاز به افزایش نیروى 

پلیس ندارد.
معاون هماهنگ کننده فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان با انتقاد از برخى افرادى که درخواســت 
احداث کالنترى در محله خــود را مى کنند گفت: 
احــداث کالنتــرى نیازمنــد یــک کار علمى و 
بررسى هاى همه جانبه است و این طور نیست که 
جمعیت هر منطقه اى افزایــش پیدا کرد بالفاصله 

نسبت به احداث کالنترى در آن اقدام شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان 
گفت: خط کشى مســیر دوچرخه چهارباغ عباسى 
به علت ســنگ فرش بودن این پیاده راه وضوح و 

ماندگارى کافى و الزم را ندارد.
مســعود بنده خدا با بیان اینکه خط کشــى مسیر 
دوچرخه چهارباغ عباســى به علت ســنگ فرش 
بودن این پیاده راه وضوح و ماندگارى کافى و الزم 
را ندارد، گفــت: بنابراین دوســتان و همکاران ما 

به دنبال یافتن گزینه هاى دیگــر براى تردد ایمن 
دوچرخه سواران هستند.

وى اجراى طرح مســیر دوچرخه در سه دهه پیش 
را یادآور شد و افزود: سال 1376 طرح ایجاد مسیر 
دوچرخه براى عبور و مرور ایمن دوچرخه سواران 
اجرا شد، اما به علت عدم پذیرش و نبود آمادگى به 
سرانجام نرسید، تا پارســال که مجددا اجراى این 

طرح در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل اداره حج و زیارت استان اصفهان از سهمیه 
دو هزار و 500 نفرى این استان براى اربعین 1400 

خبر داد.
علیرضــا صادقیان در خصوص ســهمیه اســتان 
اصفهان براى اربعین 1400 اظهار داشت: سهمیه 
کل اســتان اصفهان براى اربعین 1400 دو هزار و 
500 نفر است که این تعداد از کل 30 هزار ظرفیت 
فعلى اســت که اگر موکب داران دو دوز واکســن 
را نزده باشند و از ســهمیه خود استفاده نکنند این 

سهمیه به استان ها داده مى شود.
وى در پاسخ به اینکه ســهمیه اصفهان شامل چه 
کسانى مى شــود، ابراز داشــت: این تعداد کسانى 
هســتند که در پیش ثبت نام اقدام کرده اند و براى 
آنها پیامک ارسال شده است که مى توانند با مراجعه 
به یک دفتر زیارتى بــا تحویل گذرنامه که حداقل 
شش ماه اعتبار داشته باشد، ثبت نام خود را تکمیل 
کنند که دفتر زیارتى نیز با مراحعــه به اداره حج و 

زیارت مدارك متقاضیان را ارائه مى کند.
وى با بیان اینکه بیش از هشت هزار متقاضى پیش 
ثبت نام ســفر اربعین را در اســتان اصفهان انجام 
دادند، تاکید کرد: سامانه «سماح» در وضعیت فعلى 
تنها براى کسانى باز است که پیش ثبت نام را انجام 
و پیامک دریافت کرده اند و پیش ثبت نام و ثبت نام 

براى افراد جدید انجام نمى شود.
صادقیان خاطر نشان کرد: مسئولیت بلیت و خرج 
زائران به عهده خود آنهاست و سازمان حج و زیارت 
تنها وظیفه دریافت ویزا براى زا ئر را به عهده دارد، 
اما بر اساس اعالم سازمان هواپیمایى قیمت بلیت 
رفت و برگشــت پنج میلیون تومان و هزینه بلیت 

رفت سه میلیون و 200 هزار تومان است.
وى در خصوص زمان اعزام زائرین گفت: ما از 28 
شهریور عملیات اعزام زائران را آغاز خواهیم کرد، 
اما کسانى که قبل از این تاریخ به عراق سفر خواهند 

کرد جداى از برنامه هاى ما هستند.

معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: تعدادى از فرهنگیان 
به دالیل مختلــف ماننــد بیمارى و غیــره هنوز 

واکســن دریافت نکرده اند و براســاس آمارى که 
ما داریم 80 درصد از همکاران ما واکســن تزریق

 کرده اند.
آذر کیــوان امیرپــور عنوان کــرد: در ایــن رابطه 
ســامانه اى را ترتیب دادیم و حــدود 70 هزار نفر 
در این ســامانه اطالعاتشــان را وارد کردند که از 
ایــن 70 هزار نفــر 57 هزار نفر واکســینه شــده

 بودند.
وى افزود: همکارانى که واکسن برکت و سینوفارم زده 
بودند دز اول و دوم و همکارانى که واکسن آسترازنکا 
تزریق  کرده بودند و تعدادشــان اندك است با توجه 
به اینکه فاصله زمانى بیــن دز اول و دوم باید حدود 
2 ماه و نیم باشد از اواسط مهر ماه دز دوم را دریافت 

خواهند کرد.

راه اندازى اولین کالنترى سیار در اصفهان

مسیر دوچرخه چهارباغ عباسى تغییر مى کند

2500 اصفهانى به کربال مى روند

80 درصد فرهنگیان استان اصفهان واکسینه شدند 

مجید نادراالصلى، عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان 
در پاســخ به نماینده مردم شــهرکرد در مجلس، از او 
خواست تا نسبت به رعایت شرعیات که یک نمونه از آن 
رعایت حق آبه و سهم آبه هاى مردم پایین دست است، 

رعایت بیشترى داشته باشد.
بنا بر این گزارش، احمد راستینه، نماینده شهرکرد، بن 
و سامان در مجلس شوراى اســالمى گفته بود: اجازه 
حفر تونل بهشــت آباد در این اســتان را نخواهیم داد! 
وى همچنین از پیشــرفت 80 درصدى پــروژه انتقال 
آب بن – بروجن خبر داده و از شرکت آب منطقه اى آن 
استان خواسته تا سریعا این پروژه اجرایى و محل آبگیر 

آن مشخص شود.
به گزارش پایگاه خبرى احوال نیوز، مجید نادراالصلى 
، در پاسخ به برخى شــبهه افکنى هاى که در خصوص 
پروژه هاى انتقال آب از حوضه هــاى آبریز بختیارى 
وزاگرس و سرشــاخه هاى آن توســط برخى افراد به 

عنوان نماینده و یا مســئول اســتانى مطرح مى شود ، 
اظهار داشــت: هرچند که مردم دو اســتان اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى همواره ارتباطى تعاملى و همسو 
داشته و دارند و این تعامالت عمیق و ریشه دار به صورت 
منطقه اى و محلى اســت، ولى برخــى از مدیران و یا 
مسئوالن نمى خواهند این تعامالت تقویت شود و تالش 
مى کنند تا با بیان برخى اظهارنظر هاى خالف واقع، در 

این زمینه خلل وارد کنند.
وى اظهار کرد: ایجاد اختــالف در قالب قومى گرایى 
هرگز زیبنده نظام جمهورى اســالمى ایــران نبوده و 
نیست و مهم تر از آن این که، این نماینده مردم شریف 
و انقالبى شــهرکرد در مجلس با یک ادبیات نا مناسب 
حق قانونى و شرعى مردم اصفهان تحت عنوان حق آبه 
و سهم آبه را نادیده مى گیرد. در حالى که بخشى از این 
حقى که امروز وى از آن ســخن مى گوید، مهریه زنان 
اصفهانى است و این یعنى این که شما به شرعیات هم 

بى توجهى مى کنید.
رئیس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شوراى 
اســالمى شــهر اصفهان با اشــاره به این که هرچند 
اصفهان براى برون رفت از این بحران در صدد طراحى 
طرح هاى جدید نیز هســت، یادآور شد: بهتر است این 
نماینده مردم در مجلس مطلع باشد که امروز اصفهان در 
حالى در عطش کم آبى مى سوزد که با مناعت طبع نیمى 
از آب شرب این استان به اســتان همجوار خود انتقال 
یافته و هیچگاه براى مردم و هیچ یک از مســئوالنش 

خط و نشان نکشیده اند .
نادراالصلى همچنین با اشاره به این که قوم بختیارى از 
اقوام پر افتخار ایران اسالمى است، خاطرنشان ساخت: 
بهتر است دوســتان و بزرگان و متنفذین قوم بختیارى 
وارد عمل شده و خودشان راسًا با چنین ادبیاتى برخورد 
کنند و اجازه ندهند یک نماینده بخاطر برخى مســائل 

غیر مربوط چنین روابط و تعامالتى را دچار چالش کند.

پاسخ عضو شوراى شهر اصفهان به نماینده شهرکرد

بخشى از آبى که در استان شماست 
مهریه زنان اصفهانى است

طى نشســتى دو جانبه با ح ضور مدیران مخابرات و آموزش و پرورش استان اصفهان، 
تفاهم نامه همکارى به امضاى مسئولین دو مجموعه رسید.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اســماعیل قربانى مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان در این نشست که با حضور محمد اعتدادى مدیر کل آموزش و پرورش 
استان و جمعى از مدیران دو مجموعه در اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد؛ با اشاره 

به هدف انعقاد این تفاهمنامه گفت: با توجه به فرارسیدن ایام بازگشایى مدارس و شروع 
سال تحصیلى جدید و در راستاى تامین نیازهاى ارتباطى اداره کل آموزش و پرورش 
و جامعه فرهنگیان استان، تفاهم نامه اى فى مابین اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان و مخابرات منطقه اصفهان منعقد شــد که ثمره آن توســعه زیرساخت هاى 
ارتباطى آموزش و پرورش و تســهیل و تسریع سرعت دسترســى به شبکه باند پهن 

خواهد بود.
وى افزود: با عنایت به درخواست و هماهنگى قبلى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان و معاونت تجارى مخابرات منطقه اصفهان مبنى بر اتصال نقاط اصلى آموزش 
و پرورش در سطح استان به شبکه فیبر نورى، مقرر گردید در خصوص امکان سنجى 
کلیه نقاط بصورت موازى و اجراى آن در قالب ده فاز و حداکثر تا پایان سال 1400 اقدام 
شود و در واگذارى سرویس هاى درخواستى آن ســازمان بر بستر فیبر نورى، حداکثر 

تخفیف مجاز در اختیار استان لحاظ گردد.
قربانى با تشریح دیگر بندهاى این تفاهمنامه عنوان کرد: به منظور سهولت دسترسى 
دانش آموزان، معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به شــبکه هاى آموزش مجازى و 
اینترنت مقرر گردید حداکثر به میزان 10 هزار ســرویس اینترنت پرسرعت مخابرات 
منطقه اصفهان در قالب طرح پویا و بر اساس اولویت ثبت نام در فاصله زمانى طرح به 

ذینفعان مذکور واگذار شود.
مدیر مخابرات استان از آمادگى این مجموعه در راســتاى تامین سیم کارت مورد نیاز 
دانش آموزان خبر داد و بیان کرد: مخابرات منطقه اصفهان آمادگى دارد ســیم کارت 
مورد نیاز دانش آموزان را در قالب طرح سیم کارت دانش آموزى انارستان به کلیه دانش 

آموزان در سطح استان اهدا نماید.
قربانى خاطرنشان کرد: در راستاى سهولت دسترســى به محتواهاى آموزشى موجود 
آموزش و پرورش و در نتیجه کاهش هزینه اینترنــت مصرفى دانش آموزان، در آینده 
نزدیک امکان انتقال این اطالعات به دیتا ســنتر مخابرات و ایجاد قابلیت استریمینگ 

فراهم خواهد شد.

امکان دسترسى دانش آموزان اصفهانى به شبکه باند پهن
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این شب ها «گیلســو» یا همان مادر ابراهیم نقش اصلى سریال «در 
کنار پروانه ها» است. مادرى که طى تصادفى پسرش را از دست داده 
و اعضاى بدن او را اهدا کرده اســت. اما آنچه نقش گیلســو را از سایر 
سریال هایى که درباره اهداى عضو ساخته شده اند متفاوت مى کند، این 
است که گیلسو قلب پسرش را به ضارب او در تصادف اهدا کرده است و 
همین موضوع تعلیق عمیقى در داستان ایجاد کرده است که مخاطب 
را تا پایان قسمت هاى این سریال همراه مى کند. «پروانه معصومى» 
با 50 سال تجربه در سینما و تلویزیون این روزها بعد از ایفاى نقش هاى 

مختلف، نقش «گیلسو» را در این سریال بازى مى کند. «معصومى» با 
اینکه سالها است در شمال کشور زندگى مى کند اما هنوز هم از زندگى 

در این خطه راضى است و معتقد است آرامش خاصى دارد. 

 اولیــن نکته اى که به محض دیدن بازى شــما 
در ســریال «در کنار پروانه ها» آن هم در فضاى 
سرسبز شمال در ذهن مخاطب تداعى مى شود 
این اســت که خودتان هم مدتى است در شمال 

کشور ساکن هستید و زندگى مى کنید.
بله من 26 سال است که به شمال کشور رفته ام و تصمیم گرفتم همان 

جا زندگى کنم.
دورى از خانواده و فرزندان سخت نیست؟

یک فرزند پســر دارم که او هم همراه من به اینجا آمده اســت. مابقى 
خانواده خواهرهایم هستند که از شــروع کرونا تا االن نتوانستم آنها را 
از نزدیک ببینم. البته روزهایى در تهران تصویربردارى داشــتیم که به 
دلیل اینکه ما در جمع کار مى کردیم باز هم نشد به دیدار خانواده بروم.

به خاطــر آرامش و دور از هیاهــو بودن تهران، 
زندگى در شمال را به تهران ترجیح دادید؟

حقیقتش این اســت که در تهران خانه اى نداشتم و با موجودى که آن 
زمان داشتم شاید مى توانســتم یک آپارتمان خریدارى کنم. آپارتمان 
نشینى را دوست ندارم و دوست دارم در هر موقعیتى که هستم آسمان 
باالى سرم را ببینم. از کودکى در خانه هایى بزرگ شده بودم که همه 
حیاط داشتند و اگر آسمان را نبینم برایم خیلى سخت است. براى همین 
تصمیم گرفتم به شــمال بیایم و زمینى بگیرم و پسرم که معمار هست 
خانه اى برایم بسازد. از سویى به شمال آمدم تا استراحت کنم و آرامشم 

را داشته باشم.
درباره قبول نقش در ســریال در کنار پروانه ها 
برایمان بگویید. با توجه به گزیده کارى شما در 
این سالها، قصه شما را درگیر کرد یا نقش گیلسو 

برایتان جذاب بود؟
زمانى که قصه را خواندم خیلى دوســتش داشــتم اما با توجه به شیوع 
کرونا که االن دو سال و خرده اى است که کار نمى کنم با آقاى یارى 
– کارگردان-  صحبت کردم و به او گفتم قصه را دوســت دارم اما یک 
شرط دارم آنهم اینکه لوکیشن نزدیک خانه ام باشد که شب ها به منزلم 
برگردم که البته نشــد و گروه االن الهیجان هستند و من صومعه سرا 
هستم و دو ساعت راه دارم تا به خانه برسم. اما خوشبختانه با وجود اینکه 

از خانه دور هستم اما زمان آفیش هایم خیلى زیاد و خسته کننده نبود.
بیشتر از نیمى از این سریال در شمال کشور مقابل 

دوربین رفته اســت. چقدر این تغییر فضا در کار 
بازیگران تاثیر داشته است؟

بازیگران ما حضور در شمال را خیلى دوست داشتند به اضافه اینکه وقتى 
ما در الهیجان هستیم بیشتر سکانس هایمان در فضاى آزاد و فضاى 
باز هست. با اینکه در همان فضاى باز تمام گروه ماسک مى زدند اما ما 
بازیگران ماسک نمى زدیم و همین موضوع نگرانى ما را از شیوع کرونا 

کمتر مى کرد.
 شما خیلى کم و گزیده کار مى کنید. این خواسته 
خودتان است یا نقش هاى پیشنهادى آنطور که 

باید نیستند؟
دوست دارم وقتى خودم هم سریالى را مى بینم آنچه که تماشا مى کنم 
به دلم بنشــیند در عین حال فکر مى کنم مردم هم همینطور هستند و 
وقتى مى بینند من در ســریالى یا فیلمى بازى مى کنم پیش خودشان 
مى گویند احتماال باید کار خوبى باشد. نمى توانم هر نقشى را بازى کنم 
و پولش هم برایم مهم نیست چون اگر اهمیت داشت باید خیلى پر کار 
باشم که نیستم. به همان کمى که دارم قانع هستم و دوست دارم مردم 
نوع دیگرى به من بازیگر نگاه کنند و احترامــى که به من مى گذارند 

برایم خیلى مهم است.
 شما سالها است که مشغول به بازیگرى هستید. 
بیشتر دوست دارید در قالب چه نقش هایى قرار 

بگیرید؟
زمانیکه فیلم نامه را مى خوانم اگر نقشــى که به من پیشنهاد شده را از 
قصه حذف کنم و هیچ اتفاقى در فیلم نامه رخ ندهد یعنى آن نقش وجود 
ندارد. حتى اگر آن نقش فقط در یک سکانس بازى داشته باشد. معتقدم 
آدم در دو کار بازى کند اما در ذهن مخاطب بماند ارزشش بیشتر از این 

است که در صدها کار بازى کند و مخاطب هیچ از او به یاد نیاورد.
ماندگار ترین شخصیت و کارى که تا به حال بازى 

کردید کدام بود؟
نقشى که در سریال امام على (ع) و ناخدا خورشید بازى کردم را خیلى 

دوست داشتم.

پروانه معصومى:

 نمى توانم هر نقشى را بازى کنم و پولش هم برایم مهم نیست
پشت پرده فراموش شدن بازیگران 

از نگاه مجید مظفرى؛ 

در سینماى هند 
نقش سیاهى لشکر هم 

به من نمى دهند!
مجید مظفرى، بازیگر پیشکسوت عرصه سینما و 
تلویزیون کشــورمان دالیل فراموش و به حاشیه 
رانده شدن برخى از بازیگران را مختلف مى داند 
و مى گوید: در اینجا تمام بازیگرانى که سنشــان 
از یک حدى باالتر مى رود، فراموش مى شــوند؛ 
در صورتى که هیچ جاى دنیا اینطور نیســت و هر 
هنرپیشه اى در تمام دنیا به یک جا و یک دفترى 
وابسته اســت که برایش کار جور مى کنند؛ آن ها 
سندیکا دارند، نمى گذارند بیکار باشند و فراموش 
شــوند. االن یکسرى از هنرپیشــه هاى قدیمى 
هالیوود را گهــگاه در فیلم ها مــى بینیم. این ها 
حمایت دولتى، سندیکایى و انجمنى مى شوند اما 

در سینماى ایران اینطور نیست. 
او در همین زمینه سینماى هند را هم مثال زده و 
توضیح مى دهد: یکى از ویژگى هاى سینماى هند 
این است که به هیچ عنوان نمى توانید به راحتى 
واردش شوید. باید دوره اى را بگذرانید و وابسته به 

انجمنشان شوید.
 من اگر بروم هند بگویم مى خواهم بازیگر شــوم 
حتى نقش ســیاهى لشــکر هم به من نمى دهند 
چون نظام مشخصى دارند. یکى از هنرپیشه هاى 
معروف ما اوایل دهه شــصت رفت هند اما به او 
نقشــى ندادند؛ زیرا عضو سندیکا نبود. حتى رفت 
کارهاى اکشن انجام دهد و کارگردانى کند اما باز 
هم نگذاشــتند زیرا باید وارد سندیکا مى شد ولى 
اینجا هر کسى از در خانه اى خارج شود و فکر کرد 
مى تواند بازیگر شود، یک هفته بعد جلوى دوربین 

مى رود حاال یا با ارتباط یا با پول.
این هنرمند با اشــاره به برخى افراد غیرحرفه اى 
که با پرداخت پــول براى خود نقــش مى خرند، 
عنوان مى کنــد: االن یکى از مشــکالت بزرگ 
سینماى ما این اســت که ما تهیه کننده نداریم، 
بلکه سرمایه گذار داریم. تهیه کننده هاى خوب ما 
تعدادشان به اندازه انگشتان دست هم نیست. فیلم 
اگر تهیه کننده داشته باشد خودش مى داند چکار

 کند.
 فیلم هایى که دهه شصت، هفتاد و هشتاد ساخته 
مى شدند، اکران دوم و سوم در تهران و شهرستان 
داشتند اما االن یک اکران بیشتر نمى رود. االن هم 
در تئاتر و هم در سینما کمتر از بازیگران دو نسل 
قبل یا یک نسل قبل استفاده مى شود و به نظر من 

این به وزارت ارشاد برمى گردد. 
وقتى طرف به عنوان تهیه کننده، لیست مى دهد 
که من مى خواهم با این آدم هــا کار کنم، وزارت 
ارشــاد اصال نمى پرســد که ایــن آدم ها کارت 
خانه ســینما دارند یا نه، اصال این کاره هستند یا

 نیستند. 
چه در تلویزیون و چه در ســینما مــواردى داریم 
که پول مى دهند تا بازى کنند و کسى هم نیست 
که جلوى این قضایــا را بگیرد بــه همین دلیل 
اســت که خیلى از بچه هاى ما بیکارند. شــاهد 
بودم که طرف شغلش، شغل شــریف چلوکبابى 
بوده و به تهیــه کننده پول داده اســت تا جلوى 

دوربین برود.

فریبا کامران بازیگر سینما و تلویزیون درباره جدیدترین فعالیت هاى خود گفت: ابتداى 
امسال بود که بازى در فیلم سینمایى «فصل آلوچه هاى سبز» به کارگردانى على بیات 
را به پایان رســاندم و این کار در حال حاضر مراحل فنى را پشت سر مى گذارد. بازى 
من در این فیلم از اسفندماه سال گذشته آغاز شد که البته پروژه به علت شدت گرفتن 
بیمارى کرونا مدتى تعطیل شــد اما با بهتر شدن شرایط فیلمبردارى کار دوباره ادامه 

پیدا کرد تا اینکه در فروردین به پایان رسید.
او افزود: فیلم سینمایى «نگار» به کارگردانى رامبد جوان آخرین اثرى بود که از من 
در سینماها به نمایش درآمد همچنین فیلم سینمایى «کاناپه» به کارگردانى کیانوش 
عیارى را نیز آماده اکران دارم اما این فیلم بنا به دالیلى هنوز راهى به پرده پیدا نکرده 

است.
کامران درباره اینکه بازیگرى گزیده کار است، توضیح داد: من همیشه تمام تالش خود 
را مى کنم تا در انتخاب هایم کیفیت و دیگر مالك هاى کارى که دارم را رعایت کنم و 

هیچگونه عدولى هم از آن نداشته باشم.
این بازیگر درباره شرایط کار کردن با کیانوش عیارى توضیح داد: بازى در فیلم هاى 
عیارى دلچسب و راحت است. شاید کسانى که براى اولین بار با او کار مى کنند تا حدى 
این موضوع برایشان سخت باشــد اما به محض این که با ویژگى هاى کارى او آشنا 

شوند متوجه تسلط او بر فیلم شده و به راحتى با او کار مى کنند.
کامران تاکید کرد: من خود را بازیگر تئاتر مى دانم براى همین حاضر نیســتم در هر 
کارى حاضر شوم. با این توضیح پیشنهاد هایى که مى شود را رد مى کنم و بعد نیز متوجه 

مى شوم چه کار درستى انجام داده بودم.
او در پایان بیان کرد: رد پیشنهادهاى بازى در فیلم و سریال ها به این معنا نیست که 
من نیاز مادى ندارم چراکه اینگونه نیست، اما به شخصه حاضرم کمى سخت تر زندگى 

کنم، اما در کارى که دوست ندارم بازى نکنم.

این روزها و درحالى که ســینما و تلویزیون ماموریت 
ساخت آثار عروسکى را به فراموشى سپرده اند، سریال 
«نارگیل» به شــبکه نمایش خانگى آمده است. این 
سریال به کارگردانى ابراهیم عامریان و حمزه صالحى 

ساخته شده است.
این سریال با خلق سه کاراکتر «نارگیل خان»، «لنگه» 
و «لیوه» تالش کرده عروســک هــاى جدیدى را 
به حافظــه تصویرى کودکان اضافه کنــد، البته این 
عروســک ها خیلى در ظاهر جدید و جذاب نیستند و 

صداپیشگى آنها نیز یادآور قسمتهایى از خندوانه است 
که با عدم حضور جناب خــان روى آنتن رفت و البته 
نگرفت! هرچند انتشار پوستر سریال و شباهت گریم 
یکى از بازیگران به یکــى از فیلم هاى آنجلینا جولى 
منجر به شبهات بسیارى شد، اما پس از انتشار اولین 
قسمت ســریال، بتوان گمانه زنى کرد که با اثرى در 
مدیوم تلویزیون مواجه هســتیم که باید دید در میان 
خالء جدى چنین آثارى در تلویزیون موفق به جذب 

مخاطبان کودك خواهد شد یا خیر.

شاید باور نکنید اما انیو موریکونه هیچ گاه نمى خواست موسیقى دان شود. این پدر  بود که مجبورش کرد نوازنده ترومپت شود، و نامحسوس 
او را به سمت تبدیل شدن به آهنگسازى بى بدیل سوق داد.

تمام این نکات جذاب در مستند«انیو» به کارگردانى دوست قدیمى  او جوزپه تورناتوره ثبت شده است. مستندى 135 دقیقه اى 
که خارج از بخش مسابقه جشنواره ونیز براى دوستداران ماسترو به نمایش درآمد.

تورناتوره، کارگردان فیلم هاى خاطره انگیزى مانند «سینما پارادیزو»(1988) در کنفرانس مطبوعاتى «انیو» در ونیز 
گفت:«من به چنین فهمى رسیده ام که نه تنها همیشه به موسیقى او گوش خواهند سپرد بلکه همیشه او را مورد 
مطالعه و تحقیق قرار خواهند داد.»در مستند «انیو» زندگى روزمره  استاد موسیقى ایتالیا به تصویر کشیده شده که 
شامل نرمش هاى روزانه  او در خانه مى شد. اما او همچنین با تمام  شکوهش نشان داده مى شود، غرق در اندیشه 
و در استودیوى اش که   کاغذ ها او را احاطه کرده اند، زیرا  موریکونه نبوغ خود را روى کاغذهاى نت مى لغزاند.
سپس از روى مبل راحتى، موریکونه در گفتگوى طوالنى با دوســتش(تورناتوره) صمیمى ترین خاطرات 
قدیمى خود را به یاد مى آورد.موریکونه در رم فاشیســتى بزرگ شد، زیرا مستقیماً به سمت تراژدى حرکت 
کرد. در آن زمان خیال  مى کرد  قرار است پزشک شود، اما پدرش  این تصورات را بهم زد ویک ترومپت  در 
دستان او گذاشت. انیو کوچک مانند پدرش یک موسیقیدان مى شــد. انیو مى گوید که اشک مى ریخت 
وقتى مجبور شد براى  سیر کردن شکم براى ســربازان  نوازندگى کند، "تحقیر“،  باعث شد دلبستگى به 
ساز را از دست بدهد. با این وجود ، اشتیاق او به موسیقى جمع شد و او را در حرفه خود به جلو برد و موریکونه 

خود یکى از بزرگان شد.
موریکونه بیش از پانصد موسیقى متن در طول زندگى خود ساخت همانند موسیقى متن خاطره انگیز «خوب، 
بد، زشت» ساخته سرجئو لئونه. او در دورانى که تورناتوره مشغول تدوین مستند بود در ژوئن سال 2020 
دارفانى را وداع گفت.تورناتوره مى گوید وقتى کودك بود موسیقى موریکونه را کشف کرد: «شاید هشت یا 
ده ساله بودم. مى خواستم فیلمى وسترن تماشا کنم . بخاطر چند مشت دالر را دیدم.به طور خاص موسیقى 
در خاطرم ماند. چند روز بعد در ساحل بودم.دوره جعبه موسیقى jukebox  بود. یکى از آن دستگاه هاى 

پخش موسیقى شروع به پخش موسیقى متن بخاطر چند مشت دالر کرد. بشدت تحت تاثیر قرار گرفتم که 
موسیقى متن فیلم مى تواند بدون فیلم به حیات خود ادامه بدهد از آن پس به موریکونه عالقمند شدم.»

نویسنده مشهور جیمز باند را به عنوان یک قهرمان از مد افتاده و کهنه مى شناسد.
لى چایلد، نویســنده کتاب هاى مشهور جک ریچر عقیده دارد زمان آن رســیده است که 007 از بین برود 
زیرا احساس مى کند که جاسوس "پادزهر افول و ســقوط امپراتورى بریتانیا“ بود و ”دیگر جایى در دنیاى 

مدرن ندارد.
لى - که شانس نوشتن ماجراهاى جدید براى جیمزباند را رد کرد ، مى گوید: ”جیمز باند نماینده اى بود که 
متعلق به نوع خاصى از مردم انگلیسى در دوران سخت در دهه 1959 به شمار مى رفت . اما آن روزها حاال 

تمام شده اند.
لى ادعا مى کند که دوبار فرصت نوشتن رمان جدید باند را در دهه 2000 رد کرد زیرا فکر مى کرد 007 - که 

توسط یان فلمینگ خلق شد - پاسخى به "ناتوانى نسبى بریتانیا در دهه 1950" بود. 
چایلد همچنین عقیده دارد که نوشتن داستان باند "استفاده غیر اقتصادى از وقت او خواهد بود زیرا مجبور 

بود حق امتیاز کتاب را به صورت سهامى در اختیار داشته باشد.

به مناسبت پخش مستند «انیو» ساخته «جوزپه تورناتوره»

استاد جاودان 
«جیمزباند» کهنه و از مد افتاده است

زنده ترومپت شود، و نامحسوس 

5مستندى 135 دقیقه اى 
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فریبا کامران: جذب مخاطب با ترفند گریم «آنجلینا جولى»

بازى در فیلم هاى عیارى برایم دلچسب است
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گل مردود مهدى طارمى به اتلتیکو در ال چیرینگیتو مورد 
آنالیز دقیق قرار گرفت و یکى از کارشناسان، ضمن تاکید 

روى درست بودن گل، به یوفا حمالت تندى را وارد کرد.
پورتو چیزى تا پیروزى بــر اتلتیکومادریــد، آن هم در 
وندامتروپولیتانو فاصله نداشت. این اولین بازى دور گروهى 
لیگ قهرمانان دو تیم  بود و پورتو با مهدى طارمى نمایشى 
قابل قبول داشت و حتى الیق پیروزى هم بود اما داور و 

وى اى آر مانع شدند.
گل فرصت طلبانه مهدى طارمى ســتاره ایرانى پورتو به 
 VAR اتلتیکومادرید با تصمیــم داور رومانیایى و تیم

مردود شد تا جنجال بزرگى در این باره شکل بگیرد.
در دقیقه 76 بازى اتلتیکو مادرید - پورتو ، مهدى طارمى با 
یورشى سریع به سمت یه توپ سرگردان آن را از اوبالك 
دروازه بان آتلتیکوى میزبان گذراند اما درشرایطى که او 

تازه جشن این گل اروپایى را آغاز کرده بود داور رومانیایى 
بازى اویدیو هاتگان این گل را مردود اعالم کرد.

در این صحنه طارمى با اســتفاده از تعلــل و تعارف بین 
اوبالك گلر آتلتیکو و مدافع وســط این تیم در شرایطى 
مشابه بازى پارسال یوونتوس در موقعیت گلزنى قرار گرفت 
و در حالتى نامتعادل توپ را از خط دروازه حریف عبور داد اما 
داور با کمک تیم ویدئو این برخورد را خطا تشخیص داد تا 
این گل زیباى سه امتیازى در هیچ جاى تاریخ ثبت نشود.

روى این صحنه تردیدهاى زیادى وجود دارد. در پرتغال 
معتقدند پورتــو قربانى داورى شــد و هــواداران پورتو 
اعتراضات زیادى در شــبکه هاى اجتماعى داشــته اند. 
بین داوران نیز در این زمینه دودستگى وجود دارد و برخى 
معتقدند گل به درستى مردود شــده است. این مساله در 

اسپانیا نیز محل ایراد بوده است.

ال چرینگیتو دو ساعت زودتر از همیشه شروع شد. مطابق 
معمول شب هاى لیگ قهرمانان،  این برنامه معروف در 
کانال یوتیوب خود پخش زنده دو بازى رئال-اینتر و پورتو-
اتلتیکو را براى بینندگان خود داشت. البته تصویرى از دو 
بازى پخش نمى شد و ضمن گزارش بازى، کارشناسان 
بــه تحلیل فنى هنــگام برگــزارى دو بازى مشــغول

 بودند.
دقیقه 76 بود که صداى فریاد خوشحالى کارشناسان رئالى 
برنامه به گوش رسید چرا که مهدى طارمى توانسته بود در 
وندا متروپولیتانو دروازه اتلتیکو را باز کند. چهره کارشناسان 
اتلتیکویى گویاى همه چیز بود و کامال غمگین و شوکه 
به نظر مى رسیدند اما کمى بعد مشخص شد که وى اى 
آر در مورد گل تصمیم نهایى را خواهد گرفت و در ادامه، 
خوشحالى اتلتیکویى ها از رد گل مشهود بود. تصمیمى که 

با اعتراض کارشناسان رئالى و بارسایى حاضر در برنامه 
مواجه گشت.

کیم دومنک کارشناس هوادار بارسلونا تندترین انتقادات 
را داشت و مدعى شــد که نفوذ خیل مارین نایب رئیس 
اتلتنیکو که اخیرا به عنــوان معاون ناصر الخلیفى رئیس 
اتحادیه باشگاه یوفا انتخاب شده، اینجا خودش را نشان 
داده است. دومنک معتقد بود که یوفا پس از جنجال هاى 
ســوپرلیگ، به پى اس جى و اتلتیکو نگاه ویژه اى دارد و 
لطف داورى بیشتر شامل حال این دو باشگاه خواهد شد در 
حالى که رئال مادرید و بارسلونا دیگر نباید هیچ امیدى به 

داورى داشته باشند.
پس از اتمام بازى، کارشناسان داورى برنامه به آنالیز گل 

مردود طارمى پرداختند.
رافا ِگِررو کمک داور بین المللى ســابق اسپانیا همراه با 

خوانفه سانز به کارشناسى این صحنه پرداختند و هر دو 
متفق القول، تصمیم وى اى آر را درســت دانستند. ِگِررو 
گفت:« نظر شخصى من این است که گل طارمى درست 
بوده ولى قوانین جدید چیز دیگرى مى گویند. طارمى در 
هنگام سقوط، حالت عادى نداشت و زمین خوردن او کامال 
طبیعى بود. بدون هیچ عمدى توپ به دست او برخورد کرد 
و وارد دروازه شد. من این گل را صحیح مى دانم ولى قانون 
مى گوید که ورود توپ به دروازه با کمک دست چه عمد 
باشد و چه اتفاقى، خطاست و گل باید مردود شود. بارها 
این صحنه را دیدم و معتقدم طارمى کنترلى روى خودش 
نداشت و برخورد توپ به دست او اتفاقى بود اما تصمیم وى 

اى آر نیز درست بود.»
خوانفه ســانز نیز گفت:« قانون جدید مى گوید که توپ 
تحت هر شــرایطى اگر به کمک دست وارد دروازه شود، 

گل باید مردود اعالم شود. طارمى هیچ عمدى نداشت ولى 
بدشانس بود که توپ به دستش برخورد کرد.»

در این لحظه کیــم دومنک بــه کنار مانیتــور رفت و 
گفت:«اینجا هیچ چیز واضح نیست. من حتى یک تصویر 
واضح از برخورد توپ به دست طارمى ندیدم و برایم عجیب 
اســت که وى اى آر بدون هیچ تصویر مشخصى راى به 
برخورد توپ به دست مهاجم پورتو داده باشد. این گل نباید 

مردود اعالم مى شد.»
ادو آگیره دوســت صمیمى رونالدو و از کارشناسان رئالى 
برنامه نیز با تایید حــرف هاى دومنک گفت که حتى اگر 
توپ به دست طارمى خورده باشد نیز نباید گل را مردود 
اعالم مى کردند. مشخص اســت که یوفا از این پس به 
اتلتیکو لطف بیشترى خواهد داشت و این از هفته اول لیگ 

قهرمانان شروع شده و تازه آغاز ماجراست.

جنجال گل مردود اعالم شده طارمى در اسپانیا

گل درست بود؛ یوفا حق پورتو و طارمى را خورد!

دروازه بان فصل گذشته سپاهان  در اردوى تهران حضور نداشته و زمزمه هایى در خصوص جدایى او از این 
تیم به گوش مى رسد.

تمرینات تیم فوتبال سپاهان در تهران زیر نظر محرم نویدکیا انجام شــده و این سرمربى جوان تیمش را 
در شرایطى آماده مسابقات لیگ بیست و یکم مى کند که به صورت موازى در کالس هاى مربیگرى هم 

شرکت داشته است. 
از نکات قابل توجه این اردوى طالیى پوشان اصفهانى غیبت حجت صدقى گلر فصل 
گذشته طالیى پوشان اصفهانى است؛ صدقى دو فصل پیش در لیگ یک عملکرد 
بسیار خوبى داشت و به واسطه همین نمایش به ســپاهان رفت ولى در حضور 
نیازمند فرصت بازى پیدا نکرد و حاال نیز با خرید میرزازاد و اضافه شدن کریستوفر 
کنت شانس زیادى براى قرار گرفتن در ترکیب ندارد و به  همین دلیل شاید آخرین 

جداشده اردوى سپاهان پیش از شروع فصل لقب گیرد.

محمــد قاضى مهاجــم کهنه کار 
فصل گذشته مس رفسنجان پس 
از مذاکره با باشگاه هوادار تهران، در 
نهایت با این باشگاه به توافق رسید 
و با عقد قراردادى یک ساله، به تیم 

فوتبال هوادار تهران پیوست.
هوادار کــه فصل گذشــته با رضا 

عنایتى به رقابت هاى لیگ برتر صعود 
کرده بود، براى تقویت خــط حمله خود با 

گزینه هاى مختلفى به مذاکره نشســت که در 
نهایت، با محمد قاضى به توافق رسیده و این مهاجم 

را جذب کردند.
محمد قاضى، بازیکن نجف آبادى فوتبال ایران سابقه بازى در 

تیم هاى فجر سپاسى، عقاب، هما، فوالد، ذوب آهن، پرسپولیس و 
استقالل، صباى قم، نفت تهران، شهر خودرو، پیکان و نساجى را  
نیز در کارنامه خود دارد و به همین دلیل از سوى هواداران فوتبال 
لقب مارکوپولو را به خود اختصاص داده است. نایب قهرمانى در 
لیگ قهرمانان آسیا 2010 و نایب قهرمانى در نهمین دوره لیگ 
برتر به همراه تیم ذوب آهن و همچنین سابقه 10 بازى و 3 گل 
ملى براى تیم ملى فوتبال ایران نیز از جمله افتخارات ورزشى 

این مهاجم 37 ساله است.

یک بازیکن سپاهان در آستانه جدایى
دروازه بان فصل گذشته

تیم به گوش مى رسد.
تمرینات تیم فوتبال سپا
در شرایطى آماده مسابقا
شرکت داشته است.
ازن

کن
جداشده اردوى

ـد قاضى مهاجــم کهنه کار 
گذشته مس رفسنجان پس 
ره با باشگاه هوادار تهران، در 
با این باشگاه به توافق رسید 
د قراردادى یک ساله، به تیم 

 هوادار تهران پیوست.
 کــه فصل گذشــته با رضا 
رقابت هاى لیگ برتر صعود  به

براى تقویت خــط حمله خود با  ود،
هاى مختلفى به مذاکره نشســت که در 

 با محمد قاضى به توافق رسیده و این مهاجم
ب کردند.

 قاضى، بازیکن نجف آبادى فوتبال ایران سابقه بازى در 
ى فجر سپاسى، عقاب، هما، فوالد، ذوب آهن، پرسپولیس و
نفت تهران، شهر خودرو، پیکانو نساجىرا ل، صباىقم،
به همیندلیل ازسوىهواداران فوتبال کارنامه خود دارد و
رکوپولو را به خود اختصاص داده است. نایب قهرمانى در
0هرمانان آسیا 2010 و نایب قهرمانى در نهمین دوره لیگ
3 بازى و 3 گل  همراه تیم ذوب آهن و همچنین سابقه 10
جمله افتخارات ورزشى ایران نیز از  براىتیم ملىفوتبال

7 مهاجم 37 ساله است.

یک باز

مهاجم اسبق ذوب آهن 
شاگرد عنایتى شد 

یک سرمربى لیگ برتر روسیه اعالم کرد که سردار آزمون 
بهتر از مهاجم کنونى ُرم است و مى تواند در سرى A ایتالیا 

بازى کند.
تاالالاِف گفت: الدور شــومورودوف (مهاجم آنــدر 

ازبکســتانى رم) یک مهاجم بسیار 
خوب و سرعتى است. هر تیمى به 

چنین بازیکنانى نیاز دارد.  
به نظرم او در ُرم موفق 
مى شود. هرچند معتقدم 
سردار آزمون از نظر سطح 
بازى برتر از شومورودوف است. به همین 
دلیل اگر سردار آزمون به تیم خوبى در سرى 
A ایتالیا انتقال یابد باید در آنجا خودش را 
نشان دهد. او مى تواند در این لیگ بازى کند. 

در فصل تابستان خبرهاى زیادى در رسانه هاى 
ایتالیایى مبنى بر تمایل ُرم به جذب سردار آزمون، مهاجم 
زنیت منتشــر شــده بود. رم در نهایت ترجیح داد تا الدور 

شومورودوف، مهاجم موفق روستوف را استخدام کند.

گل مهــدى ترابى به تیم اســتقالل تاجیکســتان به عنــوان یکى از 
5 گل برتر مرحله یک هشــتم نهایــى لیگ قهرمانان آســیا انتخاب 

شد.
حاال کاربران سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب خواهند کرد که از 
بین 5 گل انتخاب شده کدام یک زیباتر بوده است. سایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در مورد گل مهدى ترابى مى نویسد:« بیشترین تماشاگران 
حاضر در لیگ قهرمانان آســیا 2021 به امید اینکه استقالل ناامیدى 
بزرگى به نایب قهرمان دو دوره مســابقات تحمیل کند، در ورزشــگاه 
ملى تاجیکستان در شهر دوشنبه حاضر شــدند. این 17 هزار هوادار اما 
حیرت زده ضربه گل دقیقه پایانى مهدى ترابى شدند تا پرسپولیس پیروز 

بازى باشد.»
پرسپولیس در ادامه مسیر باید در عربستان بازى هاى خود را دنبال کند 
و امیدوار است یک بار دیگر به عنوان تیم برتر غرب آسیا انتخاب و راهى 
بازى پایانى شود. و اما اسامى 5 گل زن برتر دیدارهاى مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان آسیا که سه گل از بازى هاى غرب انتخاب شد و 

دو گل از بازى هاى شرق.
1- بافتمبى گومیس (الهالل در دیدار با استقالل)

2- یاکوب سویرژوك (ناگویا گرامپوس در دیدار با دائجو)
3- مهدى ترابى (پرسپولیس در دیدار با استقالل تاجیکستان)

4- وینست ابوبکار (النصر در دیدار با تراکتور) 
5- تراسیل دانگدا (پتوم یونایتد به چونبوك موتورز)

یک کارشــناس فوتبال یونان به جذب 
میالد محمدى توسط تیم آاِك واکنش 

نشان داد.
کوستاس کتســت زوگلو گفت: میالد 
محمدى، بازیکن ایرانى از همان ابتدا هم 
یکى از اهداف تیم  آاِك آتن در خریدهاى 
تابستانى بود. آاِك پس از به وجود آمدن 
این فرصت آن را از دست نداد تا به هدف 

خود برسد.
این کارشناس فوتبال یونان افزود: آاِك 
با جذب میــالد محمدى ضعف ترکیب 
اصلى اش در جناح چــپ دفاعى اش در 
فصل جدید را برطرف کرد. بسیارى از 
بازیکنان اصلى آاِك در ســالیان اخیر 
جدا شــدند و باید به تــازه واردها براى 

هماهنگى زمان داد.
بر اســاس این گزارش، میالد محمدى 
پس از فسخ قراردادش با خنت بلژیک 
به طور رسمى به تیم  آاِك آتن پیوست. 
تیمى که دو بازیکن ایرانى دیگر شامل 
کریم انصارى فرد و احسان حاج صفى را 

در اختیار دارد. 

محمــ
گ فصل
از مذاکر
نهایتب
با عقد و
فوتبال
هوادار
عنایتى
کرده بو
گزینه ه
نهایت،
را جذب
ق محمد
تیم هاى
استقالل
نیز در ک
لقب مار
لیگ قه
برتر به
ملىب
این

پولیس پیروز پر د د رابى  مهدى

 عربستان بازى هاى خود را دنبالکند 
وان تیم برتر غرب آسیا انتخاب و راهى 
ل زن برتر دیدارهاى مرحله یک هشتم 
ه گل از بازى هاى غرب انتخاب شد و 

دیدار با استقالل)
مپوس در دیدار با دائجو)

دیدار با استقالل تاجیکستان)
ر با تراکتور) 

ه چونبوك موتورز)

جذب میالد 
ضعف خط دفاعى آاك 

را برطرف کرد
در تازه ترین رده بندى تیم هاى فوتبال ملى جهان، تیم ملى ایران با چهار پله صعود 

در رده بیست ودوم جهان و اول آسیا قرار گرفت.
فدراسیون جهانى فوتبال (فیفا) تازه ترین رده بندى تیم هاى ملى فوتبال جهان را 
اعالم کرد که بر این اساس تیم ملى ایران با کسب 1538 امتیاز و چهار پله صعود 
در رده بیست ودوم جهان ایستاد. شاگردان دراگان اسکوچیچ همچنین با کنار زدن 

ژاپن بار دیگر برترین تیم آسیایى این رده بندى لقب گرفتتد.
رده بندى 5 تیم برتر آسیا

1- ایران 1538 امتیاز (بیست ودوم جهان)
2- ژاپن 1520 امتیاز (بیست وششم جهان)
3- استرالیا 1493 امتیاز (سى ودوم جهان)

4- کره جنوبى 1479 امتیاز (سى وششم جهان) 
5- قطر 1445 امتیاز (چهل وسوم جهان)

بازگشت ایران به صدر آسیا

گل ترابى، نامزد بهترین گل 
مرحله یک هشتم نهایى

پرسپولیس با پیروزى مقابل استقالل تاجیکستان به سى و هفتمین برد 
خود در ادوار لیگ قهرمانان آسیا رسید.

  با این حال سرخپوشان هنوز در بین تیم هاى ایرانى از این حیث رکورددار 
نیستند. سپاهان نیز درست مثل پرسپولیس 37 برد در آسیا دارد و از این 
جهت هر دو تیم با هم برابر شدند. اگر پرسپولیس بتواند در بازى مرحله 
یک چهارم نهایى پیروز شود به سى وهشتمین برد رسیده و از این حیث 

رکورددار مى شود.

رقابت آسیایى 
پرسپولیس با سپاهان

آزمون بهتر از مهاجم ُرم است
ه سردار آزمون 
Aسرى A ایتالیا

دوف (مهاجم 
ک مهاجم بسیار 
ت. هر تیمى به 

 دارد.  
ق 
م 

ى 
زمون، مهاجم 
یح داد تا الدور 

خدام کند.
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008002032 تاریخ ارسال نامه: 1400/06/22 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 4115 فرعى از یک اصلى که در دفتر 522 صفحه 367 
بنام محمد مهدى مجاهدى ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده: 140021702008008935ـ  1400/6/7 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 7476- 1400/4/6 به گواهى دفترخانه شماره 347 
شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابه جائى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1193507 - مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شهرضا از طرف محمد حسن صمصامى /6/285

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008002060 تاریخ ارســال نامه: 1400/06/24 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 57- دویستم سهم مشاع از یکصد و هفتاد و یکـ  سیصدم سهم مشاع 
از ده سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 1554 فرعى از 2- اصلى که در دفتر 528 صفحه 
400 بنام فرزانه اسکندرى ثبت و سند صادر گردیده سپس به موجب سند شماره 24549-
99/7/29 دفتر 11- شهرضا مالکیت خود را به نگین ممیز انتقال نموده اینک نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008004591ـ  1400/3/26 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 95476-1400/3/26 به گواهى 
دفترخانه شماره چهار شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابه جائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1193580 - مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شهرضا از طرف محمد حسن صمصامى /6/286 

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

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

تقدیم نمایند 
راى شماره 1595 مورخ 1400/03/26 آقاى اکبر معینى فرزند قنبر على نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 74/50 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 467  اصلى واقع در 
قطعه 9 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192451 
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/287

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

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

تقدیم نمایند 
آراى شــماره 1894 و 1895 مورخ 1400/4/9 آقاى اکبر معینى فرزند قنبر على نســبت 
به دو دانگ مشاع و خانم الهه رســتگارى نجف آبادى فرزند عبدالمحمود نسبت به چهار 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 40 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 788  اصلى واقع در قطعه 8 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/11 - 1189091/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/289

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

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

تقدیم نمایند 
راى شــماره 2814 مورخ 1400/6/9 آقاى على ایرجى فرزند محمود نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 126/15 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 2  فرعى از 51 اصلى 
واقع در قطعه9 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 
1192805/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى /6/291

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

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

راى شماره 2575 و 2576 مورخ 1400/05/26 آقاى سعید خلیلیان نجف آبادى فرزند على 
نسبت به یک دانگ مشاع و خانم فضیلت مهدیه نجف آبادى فرزند سلطانعلى نسبت به پنج 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 168/59 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 10  فرعى از 858 اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192432/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/293

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

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

تقدیم نمایند 
راى شماره 2846 مورخ 1400/6/7خانم فاطمه صادقى ملک آبادى فرزند یداله نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 162/30 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 391  اصلى 
واقع در قطعه6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 
1192468/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/295

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

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

تقدیم نمایند 
آراى شماره 2564 مورخ 1400/05/25خانم لیال درستى نجف آبادى فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 190/40مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 4  
فرعى از 554 اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/11 - 1192506 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/297

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1703 مورخه 1400/03/28 آقاى حمید فاضل نجف آبادى فرزند قربانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 92/30مترمربع مجزى شده از پالك شماره 0  
فرعى از 141 اصلى واقع در قطعه6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/11 - 1192814/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/299

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراء شــماره 1813 و 1816 مورخه 1400/04/07آقاى حمید فاضــل نجف آبادى فرزند 
قربانعلى نسبت به  سه دانگ مشــاع و خانم محبوبه جاللى فرزند قاسمعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 283/51 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 1061 اصلى واقع در قطعه7 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/11 - 1192776/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/301

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2698 مورخه 1400/6/6 خانم زهرا جاللى نجف آبادى فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 225/80 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 212  اصلى 
واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192559/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/303

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2815 مورخ 1400/4/9 آقاى مرتضى کاظمى فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 83/17 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 5  فرعى از 641 اصلى 
واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192605/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/305

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2756 مورخ 1400/6/7 آقاى محمد حجتى نجف آبادى فرزند مشهدى علیرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 350/95مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 1  فرعى از 655 اصلى واقع در قطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/11 - 1192577 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/307

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1595 مورخ 1400/3/26 خانم شــهناز ابراهیم نجف آبادى فرزند على محمد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 240/08مترمربع مجزى شده از پالك شماره 624  
اصلى واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 
1192484/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/309

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

برابر آراء صــادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 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 
آراى شــماره 2553 و 2554 مورخ 1400/05/25خانم عاطفه معینى فرزند ابراهیم نسبت به 
چهار و هشتصد و هشتاد و چهار - هشتصد و هشتاد و نهم دانگ مشاع و آقاى احمد عمو اکبرى 
سارى فرزند على نســبت به یک و پنج - هشتصد و هشــتاد و نهم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 108/11 مترمربع مجزى شده از پالك شــماره 909  اصلى واقع در 
قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192869 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف

 سید روح اله موسوى /6/311

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2528 مورخ 1400/05/21خانم فریبا امینى نجف آبادى فرزند جعفر نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 303/83مترمربع مجزى شده از پالك شماره 1026  
فرعى از 6 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 
1192902 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى /6/313

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 2565 و 2566 مورخ 1400/05/25 آقاى مجید نصیران نجف آبادى فرزند 
سلطانعلى نسبت به سه دانگ مشاع و خانم ناهید فاضل فرزند محمدرضا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 150/77 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 367  
اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 
1192888 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/6/315

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2577مورخ 1400/05/26خانم الهام حسنى فرزند محمد على نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 178/30مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 118  اصلى واقع در 
قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192789/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/317

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2551 و 2552 مورخ 1400/05/24 آقاى اکبر کامرانیان نجف آبادى فرزند 
قربانعلى نسبت به سه دانگ مشاع و خانم زهره کامرانیان نجف آبادى فرزند حسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 103/75مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 1015  اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/11 - 1192674 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى / 6/319

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2693 مورخ 1400/6/6 خانم اکرم اسرافیلیان نجف آبادى فرزند غالمرضا نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 144/53 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 107  اصلى 
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192652 
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/321

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2585 مورخ 1400/05/26 خانم آرزو حبیب الهى نجف آبادى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 186/95 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 594  اصلى 
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192845/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/323

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 1015 و 1014 مورخ 1400/02/22 و آراى اصالحى شماره 2525 و 2526 
مورخ 1400/05/21 آقاى  عباســعلى فتاحى فرزند غالمعلى نسبت به چهار دانگ مشاع و 
خانم رضوان فالحیان نجف آبادى فرزند محمد رضا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 160/56 مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 1 و 2  فرعى از 959 
اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 
1192911 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/325

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140060302027003720 مورخ 1400/03/19 نوراله فرامرزى فرزند تیمور 
بشماره شناسنامه 74 صادره از فارسان بشــماره ملى 4679560738 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 277 فرعى از اصلى 15201 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 43/51 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/07/11 - م الف: 1193453 - 

مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/328
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دانشمندان مى گویند مى توان بى خوابى را بدون مصرف دارو هاى 
خواب آور و با روش هاى طبیعى درمان کرد.

عناب یکى از میوه هاى گرمسیرى داراى خواص بى شمار است؛ این 
میوه بومى کشور هاى آسیایى به ویژه چین به طور گسترده براى تهیه 
انواع پیش غذا ها و ساالد ها مورد استفاده قرار مى گیرد. در کشور هاى 

آسیایى از عناب در تولید شکالت ها و دسر استفاده مى شود.
فارغ از طعم دلنشین این میوه، کمتر کسى بر خواص سحرآمیز آن 
آشنایى دارد. تحقیقات نشان داده است عناب مى تواند کیفیت خواب 
را بهبود بخشــیده و باعث کاهش اضطراب و نگرانى شــود. میوه 
خشــک عناب داراى کالرى کم و در عوض میزان باالیى از فیبر، 

ویتامین و مواد معدنى است.
میزان باالى پتاسیم موجود در عناب نقشى مهم در کنترل ماهیچه ها 
و توانایى ایجاد آرامش در زمان خــواب ایفا مى کند. مطالعات روى 
حیوانات در محیط آزمایشگاهى نشان مى دهد مصرف عناب به طور 
چشــمگیرى باعث بهبود الگوى خواب و تقویت سیستم عصبى، 

ایمنى و گوارشى مى شود.
دانشــمندان چینى در تحقیقات خود روى موش ها مشاهده کردند 
فالونوئید ها و ســاپونین ها استخراج شــده از عناب باعث کاهش 
بیدارى و بى قرارى شــده و افزایش طول خواب را به همراه دارد. 
محققــان مى گویند مصرف عناب یــک روش طبیعى براى بهبود 

کیفیت خواب در افرادى است که از بى خوابى رنج مى برند.
دانشمندان تحقیقات مشابهى روى تاثیرات مصرف عناب بر روى 
مغز انجام دادند. نتایج این تحقیقات نشان داد این میوه باعث ایجاد 
آرامش در بخش هیپوکامپ مى شود. هیپوکامپ قسمتى از دستگاه 
لیمبیک مغز و مرکز یادگیرى اســت که تحریک بیش از اندازه آن 

مى تواند فرآیند به خواب رفتن را به تاخیر بیاندازد.
در حقیقت فالونوئید ها و ســاپونین ها موجود در عناب باعث تاثیر 
آرامش بخش به بخش هیپوکامپ شده و به خوابى آرام و دلنشین 
در فرد کمک مى کند؛ همچنین این دو ماده فیتوشــیمیایى (ماده 
شیمیایى گیاهى) باعث طوالنى تر شــدن خواب و آرامش سیستم 

عصبى مرکزى مى شود.
یکى از متخصصان در این باره مى گوید: یکى از قدرتمندترین خواص 
عناب توانایى آن براى ایجاد آرامش در ذهن، کاهش فعالیت عصبى 

و کمک به القا و حفظ خواب در افراد است.
از دیگر خواص عناب مى توان به کمک آن به هضم غذا در افرادى 
که از سندرم روده تحریک پذیر رنج مى برند اشاره کرد. فیبر باالى 
موجود در عناب عــالوه بر کمک به فرآیند گــوارش، مانع از بروز 

یبوست مى شود.

 متخصص گوش و حلق و بینى گفت: صدا و توانایى صحبت کردن 
یکى از ابزارهاى مهم ارتباطى است.

دکتر پیمان دبیر مقدم افزود: همه افراد همه روزه به نحوى به صداى 
خود نیاز دارند و تا زمانى که این توانایى دســتخوش اختالل نشود و 

مشکلى پیش نیاید معموًال مراقبت خاصى از صدا انجام نمى دهند.
وى با عنوان این مطلب که صدا توسط حنجره و به صورت دقیق تر 
تارهاى صوتى تولید مى شــود، ادامه داد: حنجره که به عنوان ارگان 
تولید صوت شناخته مى شود و در قسمت جلوى گردن قرار مى گیرد 
در واقع فقط در تولید صدا نقش ندارد و در زمینــه بلع غذا و کنترل 

تنفس هم دخالت مى کند.
دبیر مقدم گفت: هنگامى که حنجره دچار مشــکل مى شود معموًال 
اولین عالمت گرفتگى صدا اســت. در حقیقت توانایى تولید صداى 
حنجره ظریف ترین و حســاس ترین عملکرد آن است و با هر گونه 
آسیب هر چند جزئى ممکن است دچار اختالل شود و به صورت تغییر 

صدا و گرفتگى صدا خود را نشان دهد.
وى با عنوان این مطلب که علت گرفتگى صدا از یک عفونت ویروسى 
ساده مانند سرماخوردگى تا بیمارى هاى جدى مانند سرطان حنجره 
متفاوت اســت، افزود: براى گرفتگى صدا علت هاى مختلفى وجود 

دارد.
این فوق تخصص حنجره از کالیفرنیا، به شایع ترین علل گرفتگى صدا 
اشاره کرد و گفت: الرنژیت حاد که به دنبال عفونت هاى ویروسى یا 

فشار زیاد و ناگهانى به حنجره (مانند فریاد زدن) اتفاق مى افتد.
وى ادامه داد: استفاده نادرست از حنجره مانند صحبت زیاد و طوالنى، 
بلند صحبت کردن و فریاد زدن، صحبت با فشــار زیــاد و همراه با 
استرس باال و یا در محیط هاى شلوغ و پر ســر و صدا که در آن فرد 
مجبور است بلندتر از معمول صحبت کند. این عوامل در درازمدت 

موجب تغییر بافتى تارهاى صوتى و آسیب آن مى شود.
دبیر مقدم گفت: تماس با مواد محرك مانند سیگار و دخانیات، الکل، 
تریاك و ترکیبات آن، تماس شغلى با مواد آسیب رسان مانند ذرات 
چوب، نیکل و آزبســت و آلودگى هوا، مى توانند از دیگر علل شایع 

گرفتگى صدا باشند.
وى به آلرژى، ریفالکس و برگشــت محتویات معده به داخل گلو و 
حنجره به عنوان دیگر علل گرفتگى صدا اشاره کرد و افزود: آسیب 
وارد شده به حنجره که موجب گرفتگى صدا شده است، ممکن است 
در حد تورم تارهاى صوتى و برگشت پذیر باشد ولى احتمال مشکالت 

جدى مانند تومورها و سرطان حنجره را هم باید در نظر داشت.
این متخصص گــوش و حلق و بینى، تاکید کرد: ســرطان حنجره 
معموًال در سن باالى 50 سال اتفاق مى افتد و احتمال آن در افرادى 

که سیگار و دخانیات، الکل و تریاك استفاده مى کنند، بیشتر است.
دبیر مقدم گفت: شایع ترین عالمت ســرطان حنجره هم گرفتگى 
صدا است. پزشــک با معاینه تارهاى صوتى علت گرفتگى صدا را 

مشخص مى کند.
وى به عالئم دیگر آسیب حنجره اشاره کرد و افزود: گلو درد مزمن، 
احساس گیر کردن جسم خارجى در گلو، بلع دشوار و دردناك و تنگى 
نفس، از دیگر عالئم آسیب حنجره هستند که در صورت وجود این 

عالئم نیز بررسى حنجره توسط پزشک ضرورى است.
دبیر مقدم اظهار داشــت: به گرفتگى صدا بایســتى به عنوان یک 
عالمت مهم و جدى دقت کرد و اگر بیش از 2 هفته طول کشید حتمًا 

به پزشک مراجعه کرد تا حنجره بررسى شود.

ذهن خود را 
به چالش بکشید تا ...

میوه اى جادویى براى خالصى 
از بى خوابى و اضطراب

گرفتگى صدا را 
دراین زمان جدى بگیرید!

شاید یکى از ترس هاى پیر شــدن، حداقل براى بسیارى از ما، مبارزه 
روزافزون براى به خاطر سپردن افراد و خاطراتى است که یک زمانى 
بسیار ساده و راحت در خاطر داشتیم و گمان مى کنیم در این دوران دیگر 

توانایى داشتن آن را نداریم.
آلزایمر بیمارى هنوز ناشناخته است که سلول هاى مغزى گاهى از کار 
مى افتند و ارتباطات بین مراکز مغزى ضعیف شــده و منجر به ضعف 

حافظه و توانایى تفکر مى شود.
در حال حاضر بیش از 55 میلیون نفر در سراســر جهان با زوال عقل 
زندگى مى کنند و ساالنه نزدیک به 10 میلیون مورد جدید گزارش و 
به این جمعیت افزوده مى شود، در ایران نیز حدود 700 هزار نفر آلزایمر 
دارند و با توجه به روند پیرى در جمعیت کشور، زنگ خطر ابتال به این 

بیمارى به صدا در آمده است.
تحقیقات نشان داده است عواملى مانند افسردگى، فشار خون باال، عدم 
تحرك بدنى، دیابت، چاقى، چربى خون باال، رژیم غذایى نامناســب، 
سیگار کشیدن، انزواى اجتماعى و تنهایى، مصرف زیاد الکل، اختالالت 
خواب و از دست دادن شنوایى، به عنوان عوامل بروز زوال عقل و آلزایمر 

شناخته شده اند.
برخى از پزشکان بر این باورند که تاکنون هیچ درمانى براى آلزایمر یا 
ســایر انواع زوال عقل وجود ندارد، اما بهبود عوامل مختلف سالمت، 
شیوه زندگى و عوامل اجتماعىـ  فعالیت بدنى، رژیم غذایى، افسردگى، 
تحصیالت و تنهایى در دوران جوانى و بزرگسالى و بدون توجه به سن، 

مى تواند از یک سوم موارد زوال عقل جلوگیرى کند.
مهدى افســرى روانپزشــک در این زمینه مى گوید: با افزایش سن 
تغییراتى در حافظه ایجاد مى شود که طبیعى اســت، اما نشانه هاى 
بیمارى آلزایمر چیزى بیش از فراموشــى هاى موقتى و ســاده بوده، 
افرادى که به بیمارى آلزایمر دچار مى شوند، مشکالتى را در برقرارى 
ارتباط، یادگیرى، تفکر و اســتدالل تجربه مى کنند. این مشکالت بر 
وضعیت شــغلى، فعالیت هاى اجتماعى و زندگى خانوادگى فرد تاثیر 

مى گذارد.
وى تصریح مى کند: بیمارى آلزایمر شــایعترین علت دمانس است، 
بیمارى پیشرونده و تحلیل برنده که با تغییراتى که در مغز افراد مبتال 
ایجاد مى کند، موجب ضعف حافظه و اختالل در عملکردهاى شناختى 
و رفتارى مى شود، به مرور حافظه و تواناییهاى ذهنى دیگر مانند تفکر، 
اســتدالل و قضاوت فرد را تحت تاثیر قرار مى دهد و فرد مبتال را در 

انجام وظایف روزانه زندگى با مشکل مواجه مى کند.
این روانپزشک اظهار مى دارد: تغییر شیوه زندگى شامل افزایش فعالیت 
بدنى، به چالش کشیدن ذهن و انتخاب غذاهاى رنگارنگ، مى تواند به 

جلوگیرى یا حداقل تاخیر درآلزایمر کمک کند.
وى مى افزاید: خوردن غذاهاى حاوى فالونوئیدها مى تواند به شاداب و 
تیز نگهداشتن ذهن کمک کند. میوه ها و سبزیجاتى مانند سیب، توت 
سیاه، زغال اخته، کرفس، گیالس، گریپ فروت، پرتقال، گالبى، فلفل 
و توت فرنگى حاوى فالونوئید باال هستند و قوى ترین اثر محافظتى 
در میوه ها و سبزیجات زرد و نارنجى دیده مى شــود. فالونوئیدها در 
پیشــگیرى از کاهش مهارت هاى ذهنى و فکرى کــه معموًال بر اثر 

افزایش سن ناشى مى شود، نقش قوى و موثرى دارند.
افسرى تاکید مى کند: فعالیت بدنى متوســط، مانند پیاده روى سریع 
روزانه، باعث بهبود ســالمت کلى جســمى و روحى، بهبود خواب، 
کاهش عالئم افسردگى و ارتقاى عملکرد شناختى مى شود و فعالیت 
بدنى منظم به رشد عروق خونى مغز و حفظ سالمت آن کمک کرده، 
سطح گلوکز خون در مغز را افزایش مى دهد، از کاهش ماده خاکسترى 
مغز جلوگیرى و به توجه، ســازماندهى افکار و دستیابى به اهداف در 

بزرگساالن جوان و بزرگسال کمک مى کند.
این روانپزشــک مى گوید: افرادى که در ســنین میانسالى وضعیت 
سالمتى ضعیف ترى دارند، فعالیت فیزیکى کمى دارند، رژیم غذایى 
آنها نامناسب است و فشار خون باال دارند، بیش از دو برابر افراد دیگر 
با خطر ابتال به آلزایمر مواجه هستند. همچنین، افرادى که در سن 18 
تا 30 سالگى از سالمت نسبى برخوردارند و فشار خون باال، قند خون 
و کلسترول داشتند، در مقایسه با افرادى که در این سنین در وضعیت 
سالمتى خوبى قرار دارند، در چهل و پنجاه سالگى نمره هاى عملکرد 

شناختى پایین ترى مى گیرند
افسرى مى افزاید: چالش ذهنى مى تواند به حفظ حافظه و مهارت هاى 
تفکر خوب کمک کند. فعال ماندن از نظر ذهنى مانند نوشــتن نامه، 
انجام معماها، حل پازل یا مطالعه مى تواند سبب شود عالئم زوال عقل 

و آلزایمر 5 سال دیرتر آغاز شود.
وى تاکید مــى کند: گاهــى اوقات مشــاوره کمکى بــزرگ براى 
خانواده هایى است که درگیر مراقبت از یک فرد مبتال به آلزایمر هستند، 
چنین کمکى ممکن اســت از طرف گروه هــاى حمایت کننده، یک 

مددکار اجتماعى، یک پرستار، یک روانشناس یا یک پزشک باشد.

همه ما دوست داریم در روز کمى اوقات فراغت داشته باشیم، اما به نظر مى رسد که داشتن بیش از حد آن در واقع خوب نیست چراکه به گفته محققان سبب نارضایتى، خستگى و 
بى حوصلگى مى شود.

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، افراد اگر روزانه بیش از هفت ساعت وقت آزاد داشته باشند، کمتر خوشحال و راضى هستند.
تحقیقات محققان انجمن روانشناسى آمریکا نشان داد پس از دو ساعت زمان آزاد، احساس سالمتى و رضایت افراد افزایش مى یابد، اما پس از پنج ساعت این خصیصه ها کاهش 
یافتند. «ماریسا شریف» نویسنده اصلى این مطالعه، مى گوید: مردم اغلب از مشغله زیاد شکایت دارند و اظهار تمایل بیشترى براى برخوردارى از اوقات فراغت مى کنند، اما آیا زمان 

آزاد بیشتر در واقع با شادى بیشتر ارتباط دارد؟
وى افزود: ما دریافتیم کمبود ساعات فراغت در روز به بروز استرس بیشتر و رفاه ذهنى کمتر منجر مى شود، درحالى که داشتن زمان آزاد بسیار کم، بد است داشتن اوقات فراغت 
بیشتر نیز همیشه خوب نیست. نتایج آزمایش ها نشان مى دهد داشتن اوقات فراغت زیادى در روز نه تنها خوشحالى و رضایت به بار نمى آورد بلکه موجب بروز احساس خستگى 
و بى حوصلگى نیز مى شود. این مطالعات نشان دادند که احساس سالمتى و خوشحالى افراد پس از دو ساعت زمان آزاد در روز افزایش، اما این احساس پس از پنج ساعت زمان 

فراغت کاهش مى یابد.

آب آلبالو یک نوشیدنى محبوب با چندین مزیت سالمتى از جمله تقویت سیستم 
ایمنى بدن، بهبود حافظه و کمک به بهتر به خواب رفتن است.از مزایاى احتمالى 
آب آلبالو مى توان به عالئم نقرس کمتر، بهبود بینایى و سیستم ایمنى قوى تر 

اشاره کرد. برخى از مزایاى سالمتى نوشیدن آب آلبالو:

1-عالئم کمتر نقرس
نقرس نوعى ورم مفاصل است که معموًال در یک زمان به یک مفصل مبتال 
مى شود. باعث ایجاد درد ، تورم و قرمزى مى شود. در یک مطالعه مشخص شد 

افرادى که عصاره آلبالو مى خورند، حمالت مکرر نقرس ندارند.

2-آنتى اکسیدان ها
آنتوسیانین ها آنتى اکسیدان هستند. آنتى اکسیدان ها موادى هستند که ممکن 

است برخى از انواع آسیب هاى سلول ها را متوقف یا کند کنند.

3-سیستم ایمنى قوى تر
برخى تحقیقات نشان داده اند که آنتوسیانین هاى موجود درآلبالو مى توانند به 
مبارزه با باکترى ها کمک کنند. این مى تواند با مقابله با بیماریهاى جزئى مانند 
سرماخوردگى ، به حمایت از سیستم ایمنى بدن کمک کند. آنتوسیانین ها از 
منابع طبیعى، ممکن است خاصیت ضد میکروبى داشته باشند. این بدان معنى 
است که مى توانند ارگانیسم هاى کوچکى به نام میکروب ها را از بین ببرند، 

مانند باکترى هایى که باعث بیمارى مى شوند.

4- بهبود بینایى
آنتوسیانین هاى موجود در آلبالو ممکن است به بهبود افرادى که مبتال به گلوکوم 
هستند کمک کند. گلوکوما نوعى فشار مایع در داخل چشم است که مى تواند 

باعث از بین رفتن بینایى شود.

5-بهبودى التهاب بعد از ورزش
پس از انجام ورزش قابل توجه ، برخى از افراد التهاب را در مجارى هوایى خود 
تجربه مى کنند. نوشیدن آب آلبالو به جلوگیرى از عالئم التهاب کمک مى کند.

6-تقویت حافظه کوتاه مدت
مصرف آب آلبالو سبب پیشرفتهاى جزئى در حافظه کوتاه مدت مى شود. 

7- خواب بهتر
آب آلبالو به کیفیت خواب و مدت زمان خــواب کمک کند. آب آلبالو مى تواند 
میزان مالتونین را در بدن باال ببرد. مالتونین مولکولى است که به حفظ خواب 

طبیعى کمک مى کند.

جو دوسر یکى از غالت سبوس دار است که به دلیل فواید زیادى که براى بدن دارد، مشهور 
شده است. جو دوسر یکى از غالت کامل است که در صورت مصرف منظم مى تواند یک 

صبحانه ایده آل، سالم، سریع و مغذى باشد. 
1- منبع انرژى

خوردن یک وعده جو دوســر براى صبحانه مقدار زیادى انرژى را براى شما در طول روز 
فراهم مى کند و به شما کمک مى کند بدون خستگى به انجام کار هاى روزانه خود بپردازید.

این ناشى از محتواى باالى فیبر غذایى، یکى از کربوهیدرات هاى پیچیده است که به تنظیم 
سطح قند خون کمک مى کند، احساس سیرى را افزایش مى دهد و براى مدت طوالنى 
انرژى بیشترى مى بخشد. جو دو ســر حاوى مقدار زیادى ویتامین B است که به ارتقاء 

فرآیند هاى تولید انرژى در بدن کمک مى کند.
2- کاهش خطر چاقى

یکى از فواید جو دوسر به عنوان وعده غذایى روزانه، کاهش خطر چاقى است. این به دلیل 
محتواى باالى فیبر غذایى است که به پر شــدن معده و افزایش احساس سیرى کمک 

مى کند.
در مقایســه با غالت صبحانه که از دانه هاى ذرت تهیه مى شوند، جو دوسر دیرتر هضم 
مى شود، بنابراین احساس گرسنگى و تعداد وعده هاى غذایى را کاهش مى دهد و از افزایش 

وزن و چاقى جلوگیرى مى کند.
3- پیشگیرى از دیابت

جو دوســر از دیابت نوع 2 جلوگیرى مى کند، زیرا داراى شــاخص گلیسمى پایین است. 
وقتى شاخص گلیسمى غذا پایین است، این بدان معناســت که روند تخلیه معده کندتر 
مى شود و بنابراین این امر بر ســطح قند خون تأثیر مى گذارد و حساسیت به انسولین را

 بهبود مى بخشد.
4- ارتقاء سالمت قلب

یکى از فواید جو دوسر به عنوان وعده غذایى روزانه، افزایش سالمت قلب است. بسیارى 
از مطالعات مصرف جو دوســر را با افزایش ســالمت قلب، به دلیل محتواى باالى فیبر 
غذایى و همچنین منبع غنى ویتامین ها و مواد معدنى مهم بــراى تنظیم عملکرد قلب 

مرتبط دانسته اند.
در مطالعه اى مشخص شد که خوردن وعده هاى غذایى غالت کامل خطر بیمارى عروق 
کرونر قلب را کاهش مى دهد. همچنین نشان داده شده که بتا گلوکان، یکى از مهمترین 

فیبر هاى محلول موجود در جو دوسر، بر کاهش کلسترول تأثیر مثبت دارد.
5- تقویت سالمت پوست

جو دوسر یکى از غذا هاى ایده آل براى ارتقاء و مراقبت از سالمت پوست است. آکادمى 
پوست آمریکا، جو دوسر را براى بیمارى هاى مختلف پوستى، از جمله اگزما توصیه مى کند.

6- ارزش غذایى عالى
جو دوســر منبع بســیار زیادى از مواد مغذى مختلف مورد نیاز براى سالمت بدن مانند 
کربوهیدرات هاى پیچیده، پروتئین هاى گیاهى و چربى کمى؛ بســیارى از مواد معدنى و 

ویتامین هاى مهم مانند آهن، مس، فسفر، کلسیم و روى است.
7- کاهش خطر ابتال به آسم در کودکان

مطالعات نشان داده است که تغذیه نوزادان زیر 6 ماه با جو دوسر خطر ابتال به آسم در دوران 
کودکى را کاهش مى دهد.
8- کاهش یبوست

مطالعات نشان داده است که سبوس جو دوسر یبوست را در افراد مسن کاهش داده و نیاز 
آن ها به استفاده از ملین ها را کاهش داده است.

آب آلبالو چه مزایایى دارد؟

از مصرف جو دوسر غافل نشوید

اوقات فراغت زیادى هم خوب نیست!

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140060302027005793 مورخ 1400/05/16 حسین زارعى فرزند 

مصطفى بشماره شناسنامه 16420 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283864691 در سه 
دانگ یکباب خانه مخروبه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 14 و 15 فرعى 
از اصلى 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 554/12 مترمربع. خریدارى 

مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى محى الدین کاشفى.
2- راى شــماره 140060302027005794 مــورخ 1400/05/16 ســید بهــرام 
ماهرانى برزانى فرزند ســید رضا بشماره شناســنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1290198802 در سه دانگ یکباب خانه مخروبه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 14 و 15 فرعى از اصلى 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 554/12 
مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رســمى محى الدین کاشفى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - م الف: 
1193322 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ستایش خداوندى را سزاست که سرانجام خلقت و پایان کارها به او 
باز مى گردد. خدا را بر احسان بزرگش و برهان آشکار و فراوانى 
فضل و آنچه بدان بر ما منت نهاده است مى ستاییم، ستایشى که حق او را 
ادا کنــد و شــکر شایســته او را بــه جــا آورد، به ثــواب الهــى مار ا 
نزدیک گرداند و موجب فراوانى نیکى و احســان او شــود. از خدا 
یارى مى طلبیم، یارى خواســتن کســى که به فضل او امیدوار و به 

موال على (ع)بخشش او آرزومند است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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مجتمع طالى موته

مجتمع طالى موته در نظر دارد "تهیه، طبخ و توزیع غذاى پرسنل مجتمع طالى موته" را از طریق 
سامانه تدارکات  الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2000001546000004و با جزئیات مندرج 
در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 1,416,109,000ریال (یک 
میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون و یکصد و نه هزار )  ریال بصورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى) 

برگزار نماید.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 1400/06/24

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14روز شنبه مورخ 1400/07/17

- تاریخ بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1400/07/18
عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با 

شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و 27313131-021و 1456-021 تماس 
حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir  مراجعه فرمایند.

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى همراه با
 ارزیابى کیفى (فشرده) شماره 1400/518

نوبت دوم

م الف:1192922

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/07/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/07/11

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت دوم

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

اصالح و توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه سه اصفهان (با 400-3-138
13,815,950,348544,500,000جارىارزیابى کیفى)

عملیات لوله گذارى و اصالح خط لوله فاضالب خیابان شهید 400-3-139
23,816,855,378844,500,000جارىمدرس منطقه شاهین شهر (با ارزیابى کیفى)

432,000,000  10،063،446،794جارىتهیه مصالح و تکمیل ساختمان و سوله شیرآالت ایمان شهر400-3-140

اجراى خط انتقال فاضالب محله لنج و باقیمانده شبکه جمع 101-2-400/4
29،588،035،7351,020,000,000جارىآورى فاضالب زیباشهر(با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/06/27

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد قطعات رایانه خود را ، از طریق 
مناقصه عمومى خریدارى نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج  این آگهى به مدت 10 

روز کارى جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1- ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 500/000/000 ریال و یا واریز به حساب 
سیبا بانک ملى به شماره 0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 

(خوراسگان) با شناسه واریز 14000235 بابت سپرده شرکت در مناقصه
2- واریز فیش بانکى بــه مبلغ 500/000 ریال به حســاب ســیبا بانک ملى به شــماره 
0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه 

واریز 14000235 بابت خرید اسناد مناقصه
3- کلیه کسورات قانونى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد نسبت به برو نسپاري نگهداري 
و تعمیرات کلیه تاًسیسات مکانیکی و الکتریکی خود ، مطابق اسناد و مدارك مناقصه و شرایط 
ذیل به شرکت هاي واجد شرایط که در این زمینه تجربه و امکانات کافی دارند واگذار نماید . لذا 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز کاري جهت دریافت اسناد مناقصه 

به حوزه عمرانی دانشگاه مراجعه نمایند.
تلفن کارشناس مربوطه جهت کسب اطالعات : 09131052599

1- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به میزان 000 / 000 / 500 ریال 
2- واریز فیش بانکــی به مبلغ 000 / 500 ریال به حســاب ســیبا بانک ملی به شــماره 
0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه 

واریز 14000667 بابت خرید اسناد مناقصه
3- شرکت هاي واجد شرایط در مناقصه بایستی حداقل داراي رتبه 5 تأسیسات داشته باشند.

4- کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
5- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

       6- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى(نوبت دوم)

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 

دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان (خوراســگان) در نظر دارد تعداد 10 دستگاه یونیت صندلی 
دندانپزشکی جهت کلینیک دانشکده دندانپزشکی خود را ، از طریق مناقصه عمومی اشخاص حقوقی 
و حقیقی واجد شرایط خریداري نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز 

کاري جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
تلفن جهت کسب اطالعات : 03135354053-03135354056 - 09133136440

1- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه و یا واریز مبلغ  به میزان 000 / 000 / 700 میلیون ریال 
به حساب سیبا بانک ملی به شــماره 0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اصفهان (خوراسگان) به شناسه واریز 99213001  بابت ضمانت شرکت در مناقصه
2- واریز فیش بانکی به مبلغ 000 / 000 / 1 ریال به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0223255621008 
بنام حوالجات دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان (خوراسگان) به شناسه واریز 99213001  بابت 

خرید اسناد مناقصه
3- کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
          5- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 

دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان (خوراســگان) در نظر دارد تابلو هاي راهنماي 
محیطی خود را ، از طریق مناقصه عمومی خریــداري نماید. لذا متقاضیان می توانند 
از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز کاري جهت دریافت اســناد مناقصه به سایت

 www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 500,000,000 ریال و یا واریز به 
حساب سیبا بانک ملی به شماره 0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه واریز 14000343 بابت سپرده شرکت در مناقصه

2- واریز فیش بانکی به مبلغ 500,000 ریال به حســاب ســیبا بانک ملی به شماره 
0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با 

شناسه واریز 14000343 بابت خرید اسناد مناقصه
3- کلیه کسورات قانونی و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

      4- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

مبلغ پایه ماهیانهعنوانردیف

بهره بردارى از تعداد 9 عدد تابلوى تبلیغاتى با 1
151,000,000ریالابعاد 5×3 (بیلبورد) در قالب اجاره بها

بهره بردارى از تعداد 50 عدد تابلوى تبلیغاتى 2
183,500,000ریالبا ابعاد 4×3 (استرابورد) در قالب اجاره بها

احمد رضا پرى تبار- سرپرست شهردارى شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 888/ ش مورخ 1400/05/03 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از 
تابلوهاى تبلیغاتى به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومى به واجدین شرایط به مدت 5 سال واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و 
پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/07/10 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختاراست.

آگهى مزایده عمومى  (نوبت اول)چاپ دوم

م الف: 1188392


