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بعد از
خوردن
 پیتزا ...

تخت فوالد به محل گردشگرى تبدیل شده است
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صدور سند هتل عباسى در 
دستور کار است

اصالح شبکه آب 
میدان امام على(ع) 

تا میدان امام (ره)

حضور در مدرسه فعًال در 
حد پیشنهاد است
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بهره بردارى
 از تقاطع

 شهید سلیمانى
 تا پایان سال

بى تردید پیتزا یکى از بدترین غذا ها براى سالمت بدن است. 
بسیارى از عالقه مندان به پیتزا اگر بدانند چه اتفاقى پس از 

خوردن این فست فود در بدنشان رخ مى دهد، احتماًال حاضر 
به پذیرش این حقیقت خواهند بود. در 10 دقیقه نخست: باور 
کنید یا نه، چربى موجود در پیتزا کمى براى بدن خوب است...

معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان با 
اشاره به اینکه پروژه شــهید سلیمانى در پنج پل 
غیرهمسطح ساخته مى شــود، اظهار کرد: 450 
میلیارد ریال هزینه آزادســازى این پروژه است 
و براى اجرا نیز به 1370 میلیارد ریال اعتبار نیاز 
دارد که پیش بینى مى شــود تا پایان سال جارى 
بهره بردارى شود. ایرج مظفر با اشاره به آخرین 
تحوالت در یکى از مهمترین پروژه هاى عمرانى 
شــهر اصفهان اظهار کرد: رینگ چهارم شــهر 

اصفهان به عنوان یکى از...
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شهردار اصفهان همزمان با افتتاح پروژه هاى آرامستان تاریخى ایران:

قرار نبود «رحمت» در 
«پایتخت» ماندگار شود

اصًال چى شدى پسر؟
 در هیاهوى خبر فســخ قرارداد حجت حق وردى با پیکان، یک بازیکن دیگر 
هم از جمع خودروسازان جدا شد و او مهدى شــریفى بود. شریفى زمانى از 
مهمترین استعدادهاى فوتبال ایران به شمار مى آمد و اوج درخشش او 
در لیگ سیزدهم با پیراهن سپاهان بود، اما پس از گذراندن خدمت 
ســربازى در تراکتور، این بازیکن هرگز ســایه اى از آن مهاجم 

تیزچنگ قبلى هم نشان نداد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مشکل کمبود روغن 
خودرو هاى دیزلى 

در اصفهان

مقصر اصلى آلودگى هوا کیست؟
استاد دانشگاه اصفهان پاسخ مى دهد

2

سرنوشت طارمىسرنوشت طارمى
 مقدر شده است مقدر شده است

سازمان حمل ونقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان باستناد مصوبه هیئت مدیره 
در نظر دارد جهت  بهبود وتوســعه خدمات حمل ونقل در شهرستان فالورجان دو دستگاه 
مینى بوس خود رااز طریق مزایده با مبلغ پایه کارشناسى به مدت یکسال به متقاضیان واجد 
شرایط اجاره دهد.لذا از متقاضیان واجد شرایط وداراى تجربه کافى دعوت مى شوداز تاریخ 
نشر آگهی تا پایان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخه 99/11/1 جهت دریافت اسناد مزایده 
به  این سازمان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل 

نمایند،سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ات مختار است. 
نشانی: اصفهان – فالورجان-بلوار بسیج-خیابان شهداى نیکان تلفن: 031-37423147 

WWW.falavarbus.ir :دورنگار: 37431023-031                سایت اینترنتی

آگهی مزایده 

سازمان حمل ونقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجانسازمان حمل ونقل جمعى شهردارى هاى شهرستان فالورجان

چاپ دوم
شهردارى سین در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 407613 مورخ 99/06/31 سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان بر اساس طرح توسعه و 
بهبود شبکه حمل و نقل درون شهرى به مبلغ 8/672/000/000 ریال (هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال) جهت پروژه تهیه و اجراى روکش 
و لکه گیرى آسفالت معابر شهر سین از محل اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى و منابع داخلى شهردارى براساس فهرست بهاى پایه راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1399 که بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح مى باشــد از طریق مناقصه و با شرایط پیوست به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت 
کنندگان در مناقصه جهت اخذ اوراق مناقصه حداکثر تا تاریخ 99/11/01 به شهردارى سین مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 99/11/02 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى تحویل نمایند.
تلفن تماس: 45834517- 031 

www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهردارى

آگهى مناقصه نوبت اول

محمد طرمه فروشان طهرانى- شهردار سین

چاپ دوم

م.الف:1072104

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

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهانشرکت آب وفاضالب استان اصفهان

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل 

تامین اعتبار
برآورد
 (ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

99-4-210
اجراى شبکه جمع آورى فاضالب روستاى زفره فالورجان - 

قسمت دوم (با ارزیابى کیفى)
44,662,598,4921,430,000,000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  99/11/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 99/11/05

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031

نام روزنامه: نصف جهان(داخلی 395 )
تاریخ انتشار: 1399/10/22

نوبت دوم

 شرکت بازیافت لنجان قصد دارد نسبت به فروش یک دســتگاه خودرو نیسان وانت مدل 1384 
به قیمت کارشناســى از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید. اشــخاص حقیقى و حقوقى 
مى توانند جهت بازدید خودرو مذکور به آدرس زرین شهر، بلوار شهید فهمیده، شرکت بازیافت 

لنجان از ساعت 8 صبح الى 14 مراجعه نمایند.

آگهى تجدید مزایده نوبت دوم

سبحان نظرى سبحان نظرى – – مدیر عامل شرکت بازیافت لنجانمدیر عامل شرکت بازیافت لنجان

چاپ اول 

زمان و مکانشرحردیف

مراجعه به دفتر شرکت بازیافت به نشانى: توزیع اسناد مزایده1
زرین شهر، بلوار شهید فهمیده، شرکت بازیافت لنجان

تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/11/11 مهلت تحویل اسناد2
دبیرخانه شرکت بازیافت لنجان

روز یک شنبه مورخ 1399/11/12 روز بازگشایى اسناد مزایده3
مدیریت شرکت بازیافت لنجان

مبلغ 45/500/000 ریال واریز به شبا IR 450180000000000645708687 مبلغ ضمانت شرکت در مزایده4
به نام حساب سپرده شرکت بازیافت لنجان

م. الف :1076425

@nesfejahannewspaper با ما 
همراه

 باشید...

اصفهان ظرفیت ساخت اصفهان ظرفیت ساخت 33 پیست اسکى دیگر  را  دارد پیست اسکى دیگر  را  دارد
در صورت پیدا شدن سرمایه گذار؛در صورت پیدا شدن سرمایه گذار؛
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در هیاهوى خبر
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با هومن حاجى عبداللهى به بهانه بازپخش 
مجموعه «پایتخت» از آى فیلم



0202جهان نماجهان نما 3951دوشنبه  22 دى  ماه   1399 سال هفدهم

درحالى که رنــگ کرونا در اغلب مناطق کشــور رو به 
زرد شدن اســت، چهره مازندران در سایه بى توجهى ها 
و سفرهاى وقت و بى وقت مســافران، قرمز و بحرانى 

شده است.
در حال حاضر پنج شهر مازندران از جمله سارى قرمز و 
وخیم است و در بین مراکز استان هاى کشور تنها سارى، 
رنگش قرمز و بد است. بررسى هاى میدانى نشان مى دهد 
که از هر 160 نفر مراجعان به بانک هاى مرکز این استان 
فقط 109 نفر ماســک مى زنند و از مجمــوع کارکنان 
بانک ها تعداد قلیلى ماسک بر چهره دارند و در پاسخ به 
اعتراض مشتریان عنوان مى کنند، حفاظ پالستیکى بین 

مشــترى و کارمندان در باجه ها براى پیشگیرى کفایت 
مى کند.

طبق آمارها تاکنون از ابتــداى اجراى طرح محدودیت 
کرونایى تاکنون 50 هزار خــودرو در مبادى مازندران 
بازگشــت داده و 20 هزار خودرو نیز جریمه 500 هزار 
تا یک میلیون تومانى شدند اما همچنان موج سفرها به 
ویژه در روزهاى پایانى تعطیالت به مازندران ادامه دارد. 
در واقع از یک ســو مجوزهاى قانونى تردد در گوشه و 
کنار کشور از جمله پایتخت براى سفر به مازندران صادر 
مى شود و از سوى دیگر نظارت ها در حوزه هاى مختلف 

ضعیف و کمرنگ است.

معاون فنى گمرك ایــران گفت: محدودیــت صادراتى 
ایجاد شده براى شــرکت ذوب آهن مربوط به بخشنامه 
وزارت صمت در خصوص صــدور تأییدیه مجوز صادرات 

محصوالت فوالدى از سوى این وزارتخانه است.
چند روز قبل به صورت غیر قابل انتظارى همزمان با موج 
مخالفت فعاالن بازار سرمایه با بخشنامه وزارت صنعت در 
خصوص عرضه فوالد در بورس کاال، مصوبه اى از هیئت 
مدیره شرکت ذوب آهن در فضاى مجازى منتشر شد که 
حواشى زیادى در خصوص ممنوعیت صادرات محصوالت 
شرکت ذوب آهن و نقش دســتگاه هاى دولتى به همراه 
داشت. مهرداد جمال ارونقى با اشاره به انتشار مصوبه هیئت 

مدیره ذوب آهن در خصوص ممانعت گمرك از صادرات 
محموله هاى این شرکت متذکر شد: هیچ گونه توقفى در 
روند صادرات کاالهاى این شرکت از سوى گمرك ایران 
وجود نداشته است و اگر آن وزارتخانه نسبت به صدور مجوز 
صادراتى اقدام کند گمرك نیز در اسرع وقت نسبت به انجام 
تشــریفات گمرکى محموله هاى صادراتى شرکت اقدام 
خواهد کرد، اما با عدم تأیید سیستمى وزارت صمت، امکان 
صادرات براى این شرکت وجود نداشــته است. این مقام 
مسئول تأکید کرد: پیگیرى ها نشان مى دهد اقدامات الزم 
براى  صدور مجوزهاى صادراتى محموله هاى در گمرك 

مانده، از سوى وزارت صمت در حال انجام است.

چهره مازندران 
همچنان قرمز است

وزارت صمت، مسئول توقف 
صادرات ذوب آهن

شناسایى 4 مورد 
کروناى انگلیسى

  فارس| وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکى با اظهار اینکه ردیابى براى احتمال 
یافتن ویروس جدید انگلیســى ادامه داشت، 
گفت: متأسفانه شنبه شب پاسخ ابتالى چهار 
عضو یک خانواده به ویروس کروناى انگلیسى 
که تازه به مســافرت به اروپا رفته بودند مثبت 
اعالم شد. سعید نمکى افزود: این خانواده در بدو 
ورود به ایران با وجــود منفى بودن آزمایش ها 
در خانه قرنطینه بودند، اما بررسى هاى مجدد 
نشــان داد این چهار نفر نیز به ویروس جدید 

انگلیسى مبتال شدند.

اتوبوس زنانه در تهران!
  روزنامه همدلى| جداسازى زنان از 
مردان و مرزبندى هاى جنسیتى به اتوبوس هاى 
درون شــهرى هم رســید. تا همین چند وقت 
پیش سخن از اتوبوس هاى زنانه و مردانه آنقدر 
محال بود که برخى آن را به عنوان طنز مطرح 
مى کردند، اما دو روز پیش محمود ترفع، مدیر 
عامل شرکت واحد اتوبوســرانى تهران بدون 
هیچ لکنتى از آغاز به کار نــاوگان ویژه بانوان 
شامل ده دســتگاه اتوبوس جدید اختصاصى 

براى زنان خبر داد...

فرسایش 2 میلیارد ُتن خاك 
  ایسنا| رئیــس کمیته محیط زیســت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه 
در اقلیم کشور ما حدود 700 تا 1000 سال طول 
مى کشد تا یک سانتیمتر خاك تشکیل شود گفت: 
بر اساس تخمین ها در مجموع حدود 2 میلیارد تن 
در سال فرسایش خاك در ایران رخ مى دهد که 
البته این میزان طى سال هاى اخیر که با سیل هاى 

سنگینى مواجه بودیم، بیشتر شده است.

آموزش مجازى به 
تعطیالت مى رود؟! 

وزیر آموزش و پرورش درباره    ایسنا|
درخواســت برخى خانواده ها و معلم ها براى 
تعطیلى دو هفتــه اى آموزش مجازى به علت 
خستگى ناشى از کار با وسایل و ابزار هوشمند 
گفت: بــه همکارانم مأموریــت دادم که این 
پیشنهاد را بررسى کنند. این پیشنهاد از مناطق 
مختلف به ما داده شده و خواستیم که همکاران 
اختیارات قانونى ما را براى این کار بررسى کنند. 
با کلیت آن موافق هستیم باید ببینیم مى توان 

شرایط آن را ایجاد کرد یا خیر.

رکوردزنى در ترکیه
در حالى که طى ماه    روزنامه اعتماد|
اخیر، خرید ملک در ترکیه توسط اتباع خارجى 
با کاهش 9 درصدى مواجه شده،  اما آمارهاى 
رسمى منتشرشده از این کشــور حاکى است 
کــه ایرانى ها رکورد تــازه اى در خرید امالك 
در ترکیه داشــته اند؛ به گونه اى که شهروندان 
ایرانى با قرار گرفتن در رتبــه اول خرید ملک 
در این کشور، در 11 ماهه امسال با رشدى 38 

درصدى 6452 فقره ملک خریده اند.

سیگار 
نخى 500 هزار تومان!

  اعتماد آنالین| بررســى ها  نشــان 
مى دهــد که در حــال حاضر با وجــود اعالم 
ممنوعیت فروش اینترنتى ســیگار و دخانیات 
اما همچنان صفحات مجازى در شــبکه هاى 
اجتماعى اقدام به فروش انواع ســیگار داخلى 
و خارجى که عمدتًا از طریق قاچاق وارد کشور 
شده است مى کنند. جستجوى هشتگ سیگار 
در شبکه هاى اجتماعى نشان مى دهد براى تهیه 
هر نخ از این محصول دخانى باید بین 5 تا 500 

هزار تومان هزینه کرد.

نامه سرگشاده برادر به 
خواهر

  انتخاب| بعد از مصاحبه جنجالى فائزه هاشمى 
و ابراز ناراحتى او از رفتن «ترامپ»، محسن هاشمى 
در نامه اى سرگشــاده خطاب به خواهرش نوشــت: 
«مى دانم که در سال هاى اخیر برخوردهاى نادرستى 
با تو، خانواده وفرزندت شــده اســت که شاید باعث 
کشاندن تو به تندروى و خارج شدن از مشى میانه روى 
پدر شده، ولى این دلیل نمى شود که به رئیس جمهور 
کشور بیگانه امید ببندى ودم از استقالل بزنى! لذا از تو 
صمیمانه تقاضا دارم صحبت هاى خود را اصالح و از 

این موضع عذرخواهى کنى...»

پیش به سوى متمم 25 
  خبرگزارى صدا و سیما| شبکه تلویزیونى 
«CNN» اعالم کرد، «مایک پنس» معاون رئیس 
جمهور آمریکا فعالســازى متمم 25 قانون اساســى 
را براى برکنارى «ترامپ» بعید ندانســت و گفت در 
صورتى که بى پروایى رئیس جمهور افزایش یابد چه 

بسا به این اقدام متوسل شود.

بمب شیمیایى زده اند!
منصور حقیقت پور، مشــاور    اعتماد آنالین|
على الریجانى در مجلس دهم و نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس نهم با اشاره به 
این نکته که به نظر مى رسد تشخیص آقاى الریجانى 
هنوز این اســت که نبایــد وارد عرصــه رقابت هاى 
ریاست جمهورى 1400 شود، درباره دالیل این موضوع 
گفت: متأسفانه به اندازه اى فضاى انتخابات را مسموم 
و سمپاشى کرده اند که چهره اى مثل الریجانى تمایلى 
به ورود به این عرصه نــدارد. من تصور مى کنم بمب 

شیمیایى در فضاى انتخابات زده اند. 

مصوبه عجیب مجلس
نمایندگان مجلس در مصوبه اى مقرر    ایسنا|
کردند شوراى نگهبان ســه ماه پیش از صدور دستور 
شروع انتخابات ریاست جمهورى و در صورت مشخص 
شدن داوطلبى افراد، برنامه داوطلبان انتخابات ریاست 

جمهورى را بررسى کند.

دستورالعمل رئیسى
رئیــس قــوه قضاییــه بــا ابالغ    ایسنا|
دستورالعملى، دادستانى کل کشــور را موظف کرد با 
همکارى دستگاه هاى نظارتى و امنیتى و سازمان هاى 
مردم نهاد هرگونه مستنداتى که حاکى از سوء استفاده 
احتمالى مسئولین از موقعیت شغلى یا جایگاه مدیریتى 
و کسب اموال نامشروع شده را پیگیرى نموده و اموال 

را به بیت المال بازگردانند.

برجام مقدس نیست
  فارس| محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
شوراى اسالمى در نطق پیش از دستور خود در نشست 
علنى روز یک شــنبه مجلس اظهار کرد: برجام براى 
ما توافقنامه اى مقدس نیســت، بلکه با شروطى مورد 
پذیرش جمهورى اسالمى قرار گرفته تا تحریم ها را 
رفع کند. لذا بازگشت آمریکا به برجام براى ما اهمیتى 
ندارد، بلکه براى ما فقط و فقط رفع عملى و قابل لمس 

تحریم ها موضوعیت دارد.

شکنجه یک کودك معلول
  تسنیم| معــاون امور توانبخشــى ســازمان 
بهزیستى نســبت به تصاویر و فیلم منتشر شده تحت 
عنوان شــکنجه کودك معلول(سندرم داون)  به شدت 
انتقاد کرد و گفت: قطعاً سازمان بهزیستى از طریق مراجع 
قضایى پیگیر شناسایى و برخورد با این فرد خواهد بود. 
محمد نفریه اظهار کرد: این کلیپ حاوى تصاویر شکنجه 
یک کودك معلول توسط فردى است که به عنوان یک 
کودك آزارى محسوب مى شود و پیگیرى هاى خود را 

براى شناسایى این فرد انجام داده ایم.

خبرخوان

هر بــار در فصل ســرما و افزایش آلودگى هــوا، دنبال 
متهمانى مى گردیم تا آنهــا را مقصر آلودگى هوا بدانیم. 
امســال قرعه آلودگى هوا به نام مازوت افتاده و برخى 
مى گویند مصرف باالى گاز توســط مردم عامل کمبود 
گاز و مصرف سوخت مازوت توسط صنایع است. اما آیا 

چنین است؟
حســین احمدى کیا، عضو هیئت علمى گروه مکانیک 
دانشگاه اصفهان مى گوید: آلودگى هوا زنجیره اى از تمام 
منابع آالینده اســت که در مکان ها و زمان هاى مختلف 
سهم هر کدام به شــدت تغییر مى کند و همه منابع در 
این وضعیت نقش داشــته و نمى توان یکــى را فداى 

دیگرى کرد.
اما مازوت چگونه و چرا به افزایش آلودگى هوا دامن زده 
و آیا این مسئله ناشــى از افزایش مصرف مردم است یا 
دلیل دیگرى دارد؟ احمدى کیا مى گوید: هرچند مازوت 
سوخت بى کیفیتى است، اما ارزش حرارتى باالیى داشته 
و قیمت بازار جهانى آن نیز باالست و هر تن مازوت بسته 
به گرید آن حدود 200 تا 300 دالر قیمت دارد. مشکل 
اصلى مازوت، گوگرد باالى آن است که در احتراق عالوه 
بر اکسیدهاى گوگرد، سولفات ها و نیترات ها و ذرات معلق 

را منتشر مى کند.
اما مشــکل اصلى گویا از کیفیت مازوت تولیدشــده در 
ایران است. چراکه به گفته این اســتاد دانشگاه مازوت 
تولیدى ایران بیش از 3 درصد گوگــرد دارد که حدود 7 
برابر استاندارد جهانى است.از طرف دیگر به دلیل قدیمى 
بودن پاالیشــگاه هاى ایران و پایین بودن فناورى هاى 
تولید آنها، بسته به نوع پاالیشگاه، حدود 15 تا 35 درصد 
از نفت خام ورودى به پاالیشــگاه هاى ایران به مازوت 
تبدیل مى شود که میانگین آن بیش از دو برابر متوسط 
جهانى است. 70 درصد پاالیشگاه هاى ایران عمر خود 
را سپرى کرده اند و طرح توسعه براى تبدیل آن به دیگر 
محصوالت نفتى انجام نشده اســت.این در حالى است 
که به گفته احمدى کیا در کشــورهاى اروپایى، بیشــتر 
مازوت به کک نفتى، سوخت دیزل و یا حتى بنزین تبدیل 
مى شود و یا به عنوان سوخت در کشتى ها مورد استفاده 
قرار مى گیرد. اما در ایران بیشتر براى سوخت نیروگاه هاى 

بخار، کارخانجات ســیمان و برخى واحدهاى صنعتى 
استفاده مى شود.

اما مشکل این مازوت زمانى بیشتر مى شود که به موازات 
افزایش تولید مازوت در داخل، تحریم ها مانع صادرات آن 
اســت. در نتیجه انبار مازوت پاالیشگاه ها پرشده است. 
ازدیاد مصرف گاز در زمستان نیز بهانه الزم براى استفاده 
آنها در نیروگاه ها و صنایع را فراهم کرده است. مردم نیز 

به عنوان متهمان اصلى مصرف گاز معرفى شده اند.
اما مصرف کننده اصلى گاز در شهرها کیست؟ احمدى کیا 
تأکید مى کند: میانگین سالیانه مصرف گاز بخش خانگى 
و تجارى در شهرى مثل اصفهان حدود 33 درصد است. 

اما بخش عمــده مصرف گاز به دلیل فنــاورى پایین و 
قدیمى بودن نیروگاه ها و کارخانجــات بزرگ دولتى و 

شبه دولتى است. 
به گفته این اســتاد دانشگاه ســهم نرخ انتشار آلودگى 
ذرات معلق، اکسیدهاى نیتروژن و منوکسید کربن براى 
ساختمان هاى مسکونى و تجارى اصفهان به ترتیب 0/1 
، 4/4 و 0/5 درصد کل آالینده هاى محاسبه شده و بسیار 
کمتر از صنایع اســت. حتى آالیندگى گازهاى خروجى 
خودروهاى پرتیراژ داخلــى نیز چندین برابر خودروهاى 
ارزان قیمت خارجى است که آن هم به دلیل انحصارى 

بودن و تصدى دولت در این صنعت است.

در یک جمع بندى مى توان گفت که صنایع دولتى و شبه 
دولتى و خودروسازان هســتند که مسبب اصلى آلودگى 
هواى شهرها هســتند و نقش مردم در آلودگى هوا کم 
اســت.احمدى کیا تأکید مى کند: هر چند صرفه جویى 
گاز و بــرق خانگى ضرورى اســت، اما راهــکار اصلى 
کاهش آلودگى هوا نیســت. باید فرصت هاى از دست 
رفته را جبران کرده و به فکر راهکارهاى اصلى کاهش 
آلودگى بود که کامًال نیز معلوم هســتند.  صنایع قدیمى 
با مصرف انرژى زیاد و بســیار ارزان، ســوخت را بدون 
مالحظه مصرف کــرده و گازهاى آالینــده را تحویل 

شهرها مى دهند. 

استاد دانشگاه اصفهان پاسخ مى دهد

مقصر اصلى آلودگى هوا کیست؟

حادثه عجیب براى  
بزرگ ترین جغد ایران 

بزرگ ترین جغد ایران در شاهین دژ دچار برق گرفتگى شد.
وحید چمنى  رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان شــاهین دژ در استان 
آذربایجان غربى گفت: یک قطعه شاه بوف در شــهر محمود آباد  این شهرستان در 
حین شــکار کبوتر اهلى در باالى تیر برق دچار برق گرفتگى شد.  او گفت: با توجه به 
هماهنگى انجام شده مأموران اداره برق با تالش فراوان توانستند شاه بوف  را نجات 
دهند.    چمنى افزود: آثار برق گرفتگى و ســوختگى در پشــت این پرنده کامًال قابل 
مشاهده است و جالب  است که با توجه به برق گرفتگى، شاه بوف همچنان شکار خود را 

ول نکرده و کبوتر را در چنگال خود نگه داشته و حاضر به رها  کردن آن نبود .
شاه بوف یا جغد شاخدار، بزرگ ترین نوع جغد در ایران است، که به طور معمول تنها 

زندگى مى کند.

در حالى کارزار مردمى براى مرمت فورى طاق کسرى 
به راه افتــاده که این درخواســت را مى تــوان یکى از 
قدیمى ترین درخواست هایى دانست که براى نجات یک 

بناى تاریخى تا کنون مطرح بوده است.
 اواسط دى ماه خبر رسید که براى دومین بار بخش هایى 
از طاق کســرى فرو ریخت، خبرى که هشــدارش را 
متولیان میراث فرهنگى عراق در طول کمتر از ده سال 
گذشته بیش از دو بار داده بودند و حتى دو بار از متولیان 
میراث فرهنگى ایران خواسته بودند تا براى مرمت این 
بناى تاریخى به آنها کمک کنند. حاال کارزارى مردمى 
براى نجات طاق کســراى بى دفاع راه افتــاده؛ بنایى 
تاریخى و بسیار مهم در تاریخ کشورمان که تصاویر نشان 
مى دهند چند سالى است فضاى اطراف آن و حتى فضاى 
خالى زیر طاق  آن به زمین فوتبال کودکان عراقى تبدیل 

شده است.
کارزار مردمى درخواســت مرمت فــورى و نجات طاق 
کســرى در جنوب بغداد، خطاب به على اصغر مونسان 
وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى که از 
17 دى جمع آورى امضاى آن آغاز شــده و قرار است تا 
17 بهمن ادامه داشته باشد، تا کنون بیش از 3000 امضا 

جمع کرده است.

کارزارى براى مرمت 
طاق کسرى

مانى مهدوى

با اضافه شــدن رنگ آبى به رنگبندى کرونایى مناطق 
مختلف کشور، حاال خانواده ها در انتظار یافتن پاسخ یک 
سئوال مهم هستند: تکلیف بازگشــایى مدارس در این 

مناطق چه مى شود؟
روز شنبه استاندار اصفهان گفت که در مباحث مطرح شده 
در ســتاد ملى مقابله با کرونا، مطرح شده که در مناطق با 
وضعیت آبى اگر تعداد دانش آموزان یک مدرسه زیر 50 
نفر باشد مدارس بازگشــایى خواهند شد. اما اگر مدارس 
باالى 50 دانش آموز داشته باشد در مناطق آبى پایه هاى 
اول و دوم ابتدایى به شرط برگزارى کالس با کمتر از ده 
دانش آموز مى توانند تشکیل شوند. رضایى همچنین گفت 

که کارگاه هاى مدارس فنى و حرفه اى هم باز مى شوند.
اما دیــروز حداقل دو مقــام وزارت آمــوزش و پرورش 
نیز تالش کردند به این ســئوال پاســخ دهند هر چند در 
پاســخ هاى آنها مــوارد ضدونقیضى هم به چشــم مى 
خورد. بر این اســاس و در حالى که ســید جواد حسینى، 
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس ســازمان آموزش 
و پرورش اســتثنایى، تقریبًا با قاطعیت خبر از بازگشایى 

برخى مــدارس از اول بهمن ماه داد اما محمد محســن 
بیگى، مدیرکل دفتر ســالمت و امور تندرســتى وزارت 
آموزش و پرورش کمى محتاط تر با این موضوع برخورد 

کرد.
دیروز حســینى اعالم کرد: براساس جلساتى که در ستاد 
ملى مقابله با کرونا برگزار مى شود چند تصمیم مهم گرفته 
و مقرر شد تا حضور کادر ادارى مدارس به مثابه کادر ادارات 
در نظر گرفته شوند. همچنین بنا شد تا از اول بهمن مدارس 
در پایه هاى اول و دوم ابتدایى و کارگاه هاى فنى و حرفه اى 
با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى به طور حضورى برگزار 

شوند و شیوه نامه هاى آن در حال تدوین است.
حسینى با اشاره به اینکه مدارس با جمعیت کمتر از 50 نفر 
امکان آموزش حضورى دارند، تصریح کرد: مدارس دانش 
آموزان با نیازهاى ویژه به طــور میانگین کمتر از 50 نفر 
دانش آموز دارد بنابراین امکان آموزش حضورى میســر 
است. وى تأکید کرد: برگزارى کالس ها با ده نفر دانش 

آموز خواهد بود.
اما همزمان، محسن بیگى دیگر مقام ارشد وزارت آموزش 
و پرورش گفت که همه چیز درحد پیشــنهاد بوده و فعًال 
چیزى مشخص نیســت. او گفت: پیشــنهاد بازگشایى 

مدارس در مناطق زرد و آبى در ســتاد ملى کرونا مطرح 
و خواسته شده که دستورالعمل آن تدوین شود. پیشنهاد 
این بوده که در مناطق آبى فقط مدارس زیر 50 دانش آموز 
در کشور به صورت حضورى بازگشایى شوند. چون اکثر 
این مدارس در مناطق دور افتاده و صعب العبور هستند که 
دسترسى کمترى هم به امکانات و فضاى مجازى دارند. 
همچنین پیشنهاد شــده که دانش آموزان پایه اول و دوم 
ابتدایى فقط در مناطق آبى و زرد با حداکثر ده دانش آموز به 
صورت حضورى به مدرسه بروند. همچنین پیشنهاد شده 
هنرستان ها که فعالیت هاى کارگاهى دارند تا سقف 15 
نفر در مناطق آبى و زرد بازگشایى شوند و در مناطق قرمز و 

نارنجى به روال گذشته، بازگشایى انجام نمى شود.
محســن بیگى درباره زمان و نحوه تدوین دستورالعمل 
بازگشایى در مناطق آبى و زرد گفت: شوراى عالى آموزش 
و پرورش باید این دســتورالعمل را تهیه کند. ما شرایط 
و پروتکل ها را به شــوراى عالى اعالم کردیم. احتماًال 
موضوع در جلسه بعدى ستاد کرونا دوباره مطرح و درباره 
آن تصمیم گیرى مى شــود. وى افزود: فعــًال تا زمانى 
که ابالغیه جدیدى صادر شــود، مدارس بــه روال قبل 

غیرحضورى هستند.

حضور در مدرسه فعالً در حد پیشنهاد است
موضع وزارت آموزش و پرورش درباره تحصیل حضورى در شهرهاى زرد و آبى
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سارق بى احتیاط!
فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد گفت: تلفن به 
جا مانـده از متهم در محل سـرقت، باعث شناسـایى 
و دستگیرى سـارق یک واحد صنفى شـد. سرهنگ 
محمدحسـین باباکالنى اظهـار کرد: پـس از تماس 
یکى از شهروندان با مرکز فوریت هاى پلیسى 110، 
مبنى بر سرقت از محل کسـب خود، نیروى انتظامى 
بالفاصلـه وارد عمل شـد.  وى افزود: در بررسـى ها 
مشخص شـد که یک دسـتگاه تلفن همراه در محل 
وقوع جرم به جا مانده که متعلق به سـارق اسـت که 
اقدامات الزم براى شناسـایى متهم بالفاصله انجام 
شد و پس از اخذ دستور قضایى، نسبت به دستگیرى 

سارق اقدام کردیم.

دماى زمستان
 2 درجه زیر نرمال

کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان گفت: میانگین 
دماى هواى اسـتان اصفهان در زمستان امسال 2 درجه 
زیر نرمال پیش بینى شده اسـت. ابراهیم هنرمند با بیان 
اینکه از ابتداى زمستان امسال تاکنون بیشتر از سال هاى 
گذشته، شاهد پایدارى جوى بوده ایم گفت: پایدارى هاى 
امسال شدت گرفته و منجر به افزایش حجم آالینده هاى 
جوى شـده اسـت. وى گفت: به پیش بینى هواشناسى 

بارش ها از 10 بهمن در استان اصفهان آغاز مى شود.

پلمب یک واحد قنادى 
کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت محیط 
شهرستان شاهین شـهر و میمه گفت: یک واحد قنادى 
در این شهرستان به علت استفاده از رنگ هاى غیر مجاز 
در تولید کیک و شـیرینى مهرو موم شـد. بهزاد شمس 
گفت : بانمونه بردارى از محصوالت غذایى و ارسـال به 
آزمایشـگاه دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان، سالمت 
آن ها بررسى شده و با متخلفان برخورد قانونى مى شود 
که با احراز تخلف این واحد تولیدى مبنى  بر اسـتفاده از 
رنگ هاى غیرمجاز در تولید شیرینى، این واحد متخلف 
پلمب و متصدى این واحد صنفـى نیز به مراجع قضایى 

معرفى شد.

چاپ کتاب درباره نیروگاه ها
کتـاب «نیروگاههـاى بادى مـدل سـازى و کنترل» 
ترجمه دکتر صابر فالحتى از کارشناسـان امور شمال 
شـرکت برق منطقه اى اصفهـان به همراه سـه نفر از 
اسـاتید و دانشجویان دانشـگاههاى صنعتى اصفهان 
و کاشان به چاپ رسید. به گزارش روابط عمومى برق 
منطقه اى اصفهان، این کتاب در 11 فصل و در زمینه 
انرژى تجدید پذیر باد است که مى تواند به عنوان کتاب 
درسى براى تدریس دروس منابع انرژیهاى نو و تجدید 
پذیـر در دوره تحصیـالت تکمیلى رشـته بـرق مورد 

استفاده قرار گیرد.

همسطح سازى 
دریچه هاى فاضالب 

به گـزارش روابط عمومی آبفـا منطقه 2، در9 ماه سـال 
جاري تعداد 2115 مورد همسـطح سـازي دریچه هاي 
فاضالب مرئی و همسطح سازي در سطح منطقه صورت 
گرفته اسـت. این عملیات با هدف رسـیدگی سـریع به 
حوادث و پیشـگیري از به وجود آمدن اختـالل در تردد 
وسایل نقلیه و مدفون ماندن دریچه ها صورت می گیرد.

پایان یک طرح برق رسانى 
طرح برق رسانى به گردنه بویین میاندشت به خوانسار 
به پایان رسـید. فرمانداربویین میاندشـت گفت: براى 
اجراى شبکه برق رسـانى به گردنه بویین میاندشت-
خوانسـاربه طول دو کیلومتـر بیش از  5 میلیـارد ریال 
هزینه شده است. محمدرضا توسلى افزود: با اجراى این 
طرح آنتن دهى تلفن همراه در محوربویین میاندشـت 
به خوانسـار که یکى ازمسـیر هاى پررفت وآمد اسـت؛ 
برقرار شـد. وى گفـت: تایک مـاه آینده مشـکل آنتن 
دهى تلفن همراه درتمام روستا هایى که دراین منطقه 

قراردارندبرطرف مى شود.

خبر

مدیرکل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان گفت: 
صدور سند براى هتل عباســى اصفهان در دستور کار 

است و به زودى سند این هتل صادر خواهد شد.
على بهبهانى با بیــان اینکه امروز صدور ســند براى 
امالك اســتان اصفهان به روز شده است، ابراز داشت: 
این در حالى اســت که در ابتداى فعالیت در اســتان 
اصفهان با 153 هزار درخواســت صدور سند رو به رو 
بودیم که تنها براى 13 هزار از این درخواست ها عملیات 

اجرایى آغاز شده بود.
وى با بیان اینکه ادارات اوقاف از جمله ســازمان هایى 
هستند که براى صدور ســند براى موقوفات همکارى 

خوبــى را نداشــته اند، اضافه کــرد: البتــه طى چهار 
ســال گذشــته در این زمینه ورود جدى داشته ایم و 
همچنــان 30 درصــد از ایــن رقبــات بدون ســند

 هستند.
بهبهانى با تاکید بــر اینکه میزان صدور اســناد براى 
موقوفات مناسب نیست، اضافه کرد: براى بنده غیر قابل 
قبول است که مسجد جامع اصفهان هنوز سند مالکیت 
ندارد و این امر مایه شرمسارى براى استان است. وى در 
خصوص صدور سند براى هتل عباسى نیز گفت: صدور 
سند این هتل نیز در مرحله بررسى فنى است دوستان 

اوقاف باید در این زمینه پیگیرى کنند.

معاون بهره بــردارى ذوب آهن اصفهان با اشــاره به 
بهره بردارى از کوره شــماره یک بعد از 5 سال توقف 
گفت: با بهره بردارى از کوره شــماره یک ذوب آهن، 
در مجموع تولید ســه کوره به ســه میلیون تن خواهد

 رسید.
مهرداد توالییان با اشاره به فعالیت دوباره کوره شماره 
یک ذوب آهن اظهار کرد: ظرفیت اســمى تولید کوره 
شماره یک تقریبا 800 هزار تن است و طى برنامه قرار 
است در ســال 1400 تولید این کوره به 600 هزار تن 

تولید برسد.
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: در 

کشور هیچ فوالدسازى نمى تواند با قاطعیت بگوید که در 
تامین مواد اولیه مشکلى ندارد، اما خوشبختانه موجودى 
ذخایر ســنگ آهن ذوب آهن در کارخانه مطلوب و از 
سوى دیگر قراردادهایى براى تامین مواد اولیه مورد نیاز 

خود منعقد کرده ایم.
وى با تاکید بر این که راه اندازى کوره شماره یک به طور 
قطع ارزش افزوده محصوالت ذوب آهن را بهبود خواهد 
داد، گفت: عملیات پیش گرم کوره شماره یک ذوب آهن 
آغاز و عملیات راه انــدازى آن موفقیت آمیز بوده و قرار 
است این کوره بعد از پنج سال توقف امسال به صورت 

رسمى به بهره بردارى نهایى برسد.

آغاز عملیات پیش گرم 
کوره شماره یک ذوب آهن 

صدور سند هتل عباسى در 
دستور کار است

طرح راه اندازى ســایت BTS همراه اول در شهرك 
ارتش شاهین شهر کلید خورد.

رئیس اداره مخابرات شهرستان شاهین شهر و میمه با 
اعالم این خبر گفت : مراحل اولیه حفارى و بتن ریزى 
سایت نیروى زمینى ارتش در شهرستان شاهین شهر 
و میمه اجرایى شــده و بعد از نصب دکل و تجهیزات 

بزودى راه اندازى مى شود.

محمد غیور با اشاره به اهداف اجرایى شدن این طرح 
اظهار کرد: با توجه به وجود تعداد بیش از 1200 واحد 
مســکونى و جمعیت حدود 5000 نفرى در شهرك 
مســکونى مهدیه نیروى زمینى ارتش،  هدف اصلى 
از راه اندازى سایت این شهرك ،افزایش پوشش آنتن 
دهى تلفن همراه و ارتقاء رضایتمندى ســاکنین این 

مجموعه و همچنین دانشکده پدافند است.

راه اندازى سایت BTS همراه اول در شهرك ارتش

رئیس اتحادیــه صنــف فروشــندگان و تعویض 
کنندگان روغن خودرو اصفهان گفت: مشکل کمبود 
روغن هاى دیزلى به مسئوالن منعکس وتالش براى 

حل آن آغاز شده است.
محمد امیدفــر از پیگیرى ســازمان صنعت معدن 
وتجارت اســتان اصفهان براى حل این مشکل خبر 
داد و ابراز امیدوارى کرد در آینده نزدیک، این مشکل 

رفع شود.
وى با بیــان اینکه از ابتداى ســال، چهار شــرکت 
تولیدکنندگان روغن در کشــور، درخواست افزایش 

قیمت خود را ارائــه کردند اضافه کــرد: در ابتداى 
آبان مجوز افزایش قیمــت 40 درصدى روغن هاى 
بنزینــى و 53 درصــدى روغن هــاى دیزلــى

 صادر شد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعویض کنندگان 
روغن خــودرو اصفهــان گفت: انتظــار مى رفت با 
مجوز هاى ارائه شده وضع روغن خودرودر بازار بهبود 
پیدا کنــد، اگرچه این مشــکل در زمینه روغن هاى 
بنزینى رفع شد، اما متأسفانه کمبود روغن هاى دیزلى 

همچنان وجود دارد.

مشکل کمبود روغن خودرو هاى دیزلى در اصفهان

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه پروژه شهید سلیمانى در پنج پل غیرهمسطح 
ساخته مى شود، اظهار کرد: 450 میلیارد ریال هزینه 
آزادسازى این پروژه اســت و براى اجرا نیز به 1370 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که پیش بینى مى شود تا 

پایان سال جارى بهره بردارى شود.
ایرج مظفر با اشــاره به آخرین تحــوالت در یکى از 
مهمترین پروژه هاى عمرانى شــهر اصفهان اظهار 
کرد: رینگ چهارم شــهر اصفهان به عنوان یکى از 
پروژه هاى شاخص و کلیدى شــهر با مجموعه اى 
از طرح هاى عمرانى در حال تکمیل است که در این 
زمینه تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانى با 80 درصد 

پیشرفت، بیشترین میزان پیشروى را داشته است.  

وى ادامه داد: این پروژه کــه از فروردین ماه 98 آغاز 
شده است داراى 18 هزار مترمربع پل سازى، 50 هزار 
مترمربع فضاى سبز و 1100 متر طول پل سازى است.

مظفر با اشاره به اینکه تقاطع غیرهمسطح آفتاب به 
عنوان یکى از بخش هاى رینگ حفاظتى در مرداد ماه 
سال جارى تکمیل شد، گفت: مساحت کل این طرح 
210 هزار مترمربع است که چهار هزار و 900 مترمربع 

آن به پل سازى اختصاص یافته است. 
معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان هزینه 
آزادســازى و اجراى تقاطع غیرهمسطح آفتاب را به 
ترتیب 180 میلیارد ریال و 788 میلیارد ریال عنوان 
و تصریح کرد: براى این پروژه نیز 78 هزار مترمربع 

فضاى سبز پیش بینى شده است. 

بهره بردارى از تقاطع شهید سلیمانى تا پایان سال

سخنگوى آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از حادثه تصادف یک دستگاه خودروى سمند 

با اتوبوس در خیابان کاوه اصفهان خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: حادثه تصادف یک 
دستگاه خودروى سمند با اتوبوس در خیابان کاوه بعد 
از پمپ بنزین غرضى ساعت 6 و 47 دقیقه صبح روز 
یکشنبه  به آتش نشــانى اصفهان گزارش شد. وى 

افزود: در این حادثه یک خانم 30 ســاله با خودروى 
سمند به اتوبوس اسکانیا پارك شده در حاشیه خیابان 

برخورد کرد که باعث مصدومیت وى شد.
وى خاطرنشــان کرد:، پس از تالش آتش نشــانان 
و رســیدگى و امداد در این حادثه خودرو و وضعیت 
محل حادثه تحویل عوامل انتظامى و مصدوم تحویل 

مأموران اورژانس شد.

تصادف خودروى سمند با اتوبوس در خیابان کاوه 

فرمانده یگان تکاورى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان، از دستگیرى سه سوداگر مرگ و کشف 50 

کیلوگرم هرویین از کوله هاى همراه آنان خبر داد.
سروان روح ا... فاطمى اظهار داشت: ماموران یگان 
تکاورى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان حین 
کنترل منطقه بیابانى اطراف ایستگاه ایست و بازرسى 
شــهید امامى شهرستان شــهرضا به ســه نفر که 

کوله اى بر پشت خود داشته و به صورت پیاده در حال 
دور زدن ایستگاه بازرسى بودند، مشکوك شدند و به 

آنها دستور ایست دادند.
وى افزود: افراد مذکور با دیدن ماموران اقدام به فرار 
کردند که درنهایت در یک اقدام ضربتى دســتگیر و 
در بازرسى از کوله هاى همراه آنها 50 کیلو هرویین 

کشف شد.

50 کیلوگرم هرویین در اصفهان کشف شد

در ادامه اجراى برنامه «هر یکشــنبه، یک افتتاح»، پیش 
از ظهر دیروز با حضور شهردار اصفهان، رئیس و اعضاى 
شوراى شــهر اصفهان پروژه هاى مجموعه تخت فوالد 
شامل مرمت، ساماندهى تکایا و مســیر گردشگرى بابا 
رکن الدین مورد بهره بــردارى قرار گرفــت و عملیات 
احداث گذر مشــاهیر با تأمین اعتبار 300 میلیون تومان 
و ساماندهى و تجهیز زمین ورزشــى روباز با اعتبار چهار 

میلیارد و 400 میلیون تومان آغاز شد.
از جمله پروژه هاى عمرانى و خدماتى بهره بردارى شده 
مجموعه تاریخى فرهنگى و مذهبــى تخت فوالد، گذر 
گردشگرى بابا رکن الدین با هزینه اى بالغ بر 20 میلیارد 
ریال با انجام 3700 متر مربع ســنگ فرش و 2200 متر 

مربع پیاده راه به طول مسیر 1100 مترمربع است.
نورپردازى تکایاى بانو امین، خادم الشریعه، خوانسارى، 
مادر شاهزاده، سیدالعراقین، فاضل سراب، شهشهانى، مأل 
اسماعیل خواجویى، فاضل هندى و آرامگاه حاج آقا رحیم 
ارباب با هزینه اى بالغ بر پنج میلیارد ریال از دیگر اقدامات 

انجام شده به شمار مى آید.
از دیگر پروژه هاى این منطقه آغاز عملیات عمرانى گذر 
مشــاهیر با اعتبارى افزون بر 300 میلیون، زمین روباز 
چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان همچنین مرمت و 
ساماندهى تکایاى بابا رکن الدین، کازرونى، سیدالعراقین، 
خاتون آبادى و میرفندرســکى و آرامگاه دهش و آرامگاه 

مرشد عباس با صرف 20 میلیارد ریال اعتبار است.
قدرت ا... نوروزى، شهردار اصفهان در آئین بهره بردارى و 
کلنگ زنى پروژه هاى عمرانى و خدماتى مجموعه تخت 
فوالد اظهار کرد: برنامه هر یکشــنبه، یک افتتاح شعار 

نیست، زیرا هر هفته شــاهد افتتاح و کلنگ زنى چندین 
پروژه عمرانى در مناطق و سازمان هاى شهردارى با حضور 

مسئوالن و متولیان هستیم.
وى از فعالیت هاى مدیر مجموعــه تخت فوالد قدردانى 
کرد و گفت: ایجاد محور گردشگرى مذهبى و فرهنگى 
در مجموعه تخت فوالد ضرورى بود که در این راســتا 
مسیرهاى خوبى احداث شده است، در واقع در نظر داشتیم 
شهروندان عالوه بر اینکه از فضاى معنوى این مجموعه 

بهره مند مى شوند به تفریح نیز بپردازند.
شــهردار اصفهان با تأکید بر اینکه تخت فوالد به محل 
گردشــگرى تبدیل شــده اســت، تصریح کرد: تداوم 
فعالیت هاى عمرانى و خدماتى، این مجموعه را برجسته تر 
از قبل خواهد کرد؛ سال آینده در این نقطه از شهر عالوه 
بر ساماندهى مشاغل، ورزشگاهى نیز احداث خواهد شد تا 

این مجموعه به آرمان هاى خود دست یابد.
نوروزى با بیان اینکه تکمیل نورپــردازى تکایا و اجراى 
زیرساخت هاى مورد نیاز مجموعه تخت فوالد در دستور 
کار اســت، گفت: به زودى مسیرهاى خاکى تخت فوالد 
سنگفرش شده و ورزشگاه آن تکمیل مى شود تا مردمى که 
سال ها در رنج و عذاب در این محدوده زندگى مى کردند از 

زیست سالم برخوردار شوند.
وى خاطرنشان کرد: در منطقه 6 شهردارى عالوه بر اجراى 
پروژه هاى بزرگى همچون مرکز همایش هاى بین المللى، 
سالن اجتماعات گلستان شهدا و پل هاى شهید کشورى، 
پروژه هاى ریزدانه نیز در حال اجرا اســت که امیدواریم با 

همت مردم تمام آرزوها در این محله محقق شود.
مدیر منطقه 6 شــهردارى اصفهان هم گفــت: بودجه 

مجموعه تخت فوالد در ســال جارى 20 میلیارد تومان 
اســت و براى ســال 1400 نیز 32 میلیارد تومان در نظر 

گرفته شده است.
محمدرضا برکت اظهار کرد: پروژه هایى که در مجموعه 
تخت فوالد اجرا شده است طى 30 سال گذشته بى نظیر 
یا کم نظیر بوده است؛ در واقع اعتبارات در نظر گرفته شده 
در بودجه، تحوالت عظیمى را در این نقطه از شهر ایجاد 

کرده است.
وى تصریح کرد: خیابان لســان االرض (پشت مجموعه 
گلستان شهدا) سال هاى زیادى بالتکلیف مانده بود، اما 
اکنون گلوگاه هاى ترافیکى آن در حال بازگشــایى است 
و پارکینگ لســان االرض تا پایان سال جارى در صورت 

آزادسازى شش پالك باقى مانده، تکمیل خواهد شد.
وى با بیان اینکه مجموعه تخت فــوالد در دنیا بى نظیر 
اســت، گفت: با انجام این اقدامات، طرح گردشــگرى 
اصفهان 2020 مى تواند بازخورد خوبى داشــته باشد و به 
نوعى گردشــگرى خاصى به شــرط تمام شدن شرایط 

کرونایى ایجاد خواهد شد.
برکت با بیان اینکه در ســال 96 بودجه تخصیص یافته 
براى انجام پروژه هاى مجموعه تخت فوالد سه میلیارد و 
600 میلیون تومان بوده است، گفت: بودجه این مجموعه 
در ســال جارى به 20 میلیارد تومان رســیده و براى این 
مجموعه در ســال آینده 32 میلیارد تومان بودجه در نظر 

گرفته شده است.
وى تخت فوالد را قطب گردشــگرى اصفهان دانســت 
و افزود: این مجموعه نقطه اى از تحوالت گردشــگرى 

2020 به شمار مى رود.

شهردار اصفهان همزمان با افتتاح پروژه هاى آرامستان تاریخى ایران:

تخت فوالد به محل گردشگرى 
تبدیل شده است

رییس هیات اسکى اصفهان گفت: این استان 
ظرفیت ساخت سه پیســت اسکى دیگر را در 

مناطق غربى، جنوبى و شمالى دارد.
محمود یســلیانى افزود: منطقه شــاهان کوه 
در شهرســتان فریدونشــهر واقــع در غرب 
اســتان حدود هشت ماه از ســال برف دارد و 
ظرفیتى مناسب براى احداث یک پیست جدید 

محسوب مى شود.
وى ادامه داد: منطقه کامو شهرستان کاشان 
واقع در شمال اســتان از دیگر مناطقى است 
که براى ساخت یک پیست مى توان براى آن 

برنامه ریزى کرد.
رییس هیات اسکى اصفهان خاطرنشان کرد: 
سمیرم دیگر منطقه سردسیر  واقع در جنوب 
استان مى تواند براى ســاخت پیست اسکى 
مناسب باشــد که حتى شــهردارى این شهر 
اقداماتى را در سال هاى گذشــته انجام داده 

است.

یسلیانى تصریح کرد: تمامى موارد فوق به دلیل 
مشکالت مالى و اعتبارى و نبود سرمایه گذار 
تاکنون عملیات اجرایى جدى نداشته است اما 
در صورت مشارکت حامى مالى مى توان سه 
پیست خوب در کنار ســه پیست دیگِر موجود 

احداث کرد.
وى با اشــاره به اینکه عالقه مندان به اسکى 
هرساله افزایش مى یابد اظهارداشت: اصفهان 
به دالیل اینکه در منطقه مرکزى کشور واقع 
شده اســت مى تواند پایگاه مناســبى براى 
برپایى مسابقات اسکى منطقه اى و کشورى 
از یک سو و توســعه آموزشى باشــد اما باید 

زیرساخت هاى آن تامین و ایجاد شود.
رییس هیات اســکى اصفهان بــا بیان اینکه 
پیست فریدونشــهر اکنون فقط براى اسکى 
بازان فعال اســت افزود: بهســازى و بهبود 
زیرساخت هاى این پیســت به همراه پیست 

اَفوس نیز نیازمند اعتبار و تامین مالى است.

اصفهان ظرفیت ساخت 3 پیست اسکى دیگر را دارد

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان با اشاره به مجازات هاى جایگزین 
حبس در قانون مجازات خاطرنشان کرد: براى حدود دو هزار و 241 نفر 
از زندانیان مشمول احکام مجازات جایگزین حبس صادر شده است و 
همچنین ســه هزار و 811 زندانى هم پس از طى دوران مجازات آزاد 

شدند.
محمدرضا حبیبى  با بیان اینکه طبق قانون مجازات اســالمى صدور 
قرارهاى بازداشــت به جز موارد خاص نباید منجر به زندانى شدن فرد 
بازداشــتى شــود، اضافه کرد: جز در جرایمى از جمله سرقت سازمان 
یافته، کالهبردارى ها و اختالس هاى با ارقام مشمول قانون مجازات و 
قتل که حدود پنج درصد از متهمان را تشکیل مى دهند و قانون تعیین 
تکلیف کرده که باید بازداشت موقت براى مرتکبان آنها صادر شود، سایر 
متهمان را مى توان با صدور قرارهاى کفالت یا قرارهاى منجر به توسیع 

زمان به زندان نفرستاد تا زمانى که قاضى حکم نهایى را صادر کند.
حبیبى با اشــاره به افزایش 300 درصدى رســیدگى به پرونده هاى 
عفو نسبت به ســال هاى گذشته، تصریح کرد: در ســال جارى تعداد 
پرونده هایى که در استان اصفهان بررسى شــده نسبت به سال هاى 

گذشته افزایش یافته است.

2000 زندانى از مجازات جایگزین 
حبس استفاده کردند
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هومن حاجى عبداللهى ســال هاســت که در عرصه هاى 
مختلف هنرى از جمله گویندگى، مجرى گرى، صداپیشگى 
و بازیگرى حضورى فعــال دارد. نقش «رحمــت امینى» در 
سریال «پایتخت» اما یک نقطه عطف در کارنامه هنرى حاجى  
عبداللهى به شمار مى  رود، چرا که با این نقش شناخته شد و به 
شــهرت رســید. این بازیگر در ارزیابى از حضور کاراکتر 
رحمت در «پایتخت 4» که این شــب هــا بر روى 
آنتن شبکه آى  فیلم اســت مى گوید که این سرى 
از پایتخت، اولین حضور این شــخصیت در تمام 
قسمت هاى سریال است و از این منظر اهمیت 

زیادى دارد.
این شب ها بیننده فصل چهارم سریال 

پایتخت از شبکه آى فیلم هستید؟
خیر، ولى شنیده ام که در حال پخش است. البته 
اى کاش توشه تلویزیون پربارتر بود و سریال  هاى 
خوبى مثل پایتخت را بیشتر در کارنامه داشت تا 

نیاز به این همه تکرار نباشد. 
از نقش آفرینى خودتان در پایتخت 
بگویید؟ کاراکتر رحمت با یک نقش 
کوتاه در پایتخت 2 شــروع شد اما 
بعد گویى خــودش را تحمیل کرد و 

ماندگار شد.
این موضوع از قبل پیش  بینى نشده بود و حضور 
رحمت خیلى جــدى نبود. رحمــت قرار نبود 
در پایتخت ماندگار شــود اما مردم دوســتش 
داشــتند و باعث حضور او در سرى هاى بعدى 
شدند. فکر مى  کنم نقش رحمت در پایتخت 2 
با وجود کوتاهى، آن قدر تاثیرگذار بود که باعث 
شد سازندگان این سریال و در راس شان محسن 
تنابنده باز هم به حضور جدى  تر او در سرى هاى 

بعدى فکر کنند.
ارزیابى تان از حضور رحمت در پایتخت 
4 چگونه است؟ به نظر مى  رسد رحمت 
در این سرى دیگر جاى پایش را در قصه 
محکم کرده و از ابتدا تا انتهاى سریال 

حضور دارد.
بله، رحمت در تمام قســمت هاى سریال پایتخت 4 

حضور دارد و نقشش جدى تر است. او از زمانى که خروس بازى 
را کنار مى  گذارد در خانواده معمولى ها پذیرفته و تقریباً به یکى از 

اعضاى خانواده تبدیل مى  شود. 
اتفاقاً یکى از پرسش  هاى قابل طرح براى 
مخاطبان این اســت که اصًال چرا رحمت 
این قدر اصرار دارد خودش را به معمولى ها 
بچسباند و با آنها همراه شود، در حالى که به 
خصوص در ابتدا خیلى هم روى خوش به او 

نشان نمى دهند؟
هر چه جلوتر مى  رویم نه تنها حضــور رحمت در قصه جدى  تر 
مى  شــود که حتى بر روابط و زندگى دیگران و از جمله خانواده 
معمولى هم تاثیر مى  گذارد. این تاثیرگذارى زمانى اتفاق مى  افتد 
که رحمت به خانواده معمولى نزدیک شده باشد. اگر این موضوع 
محقق نمى شد، کاراکتر رحمت شبیه بقیه شخصیت هاى فرعى 

پایتخت مى شد. به هر حال باید پاى او به خانواده باز مى شد.
به نظر خودتان رحمت خــروس باز که در 
فصل دوم به تصویر کشــیده شد، جذاب 
 ترین شــمایل این کاراکتر نبود که در تمام 

سرى هاى پایتخت شاهدش بودیم؟
نقش رحمت در سرى دوم پایتخت فوق العاده و بى نظیر بود که 
با وجود کوتاهى، توانست نظر مخاطبان را به خود جذب کند. اما 
اگر قرار بود رحمت همان خروس باز بماند قطعًا از طرف خانواده 

معمولى پذیرفته نمى شد.
البته در سرى ششــم پایتخت که نوروز 
امسال شاهدش بودیم، رحمت راهش را به 

نوعى از معمولى ها جدا کرد.
اینها دیگر به نظر محسن تنابنده به عنوان طراح قصه برمى  گردد. 
هیچ چیز در پایتخت قابل پیش  بینى نیست و شاید رحمت دوباره 
به خانواده معمولى نزدیک شــود. اما همان طور که گفتم نقش 
رحمت در سرى دوم پایتخت فوق العاده و بى نظیر بود که با وجود 
کوتاهى، توانست نظر مخاطبان را به خود جذب کند. اما اگر قرار 
بود رحمت همان خروس باز بماند قطعاً از طرف خانواده معمولى 

پذیرفته نمى شد.
قرار است در ســرى بعدى پایتخت هم 

بازى کنید؟
اگر ساخته شود بله.

نگران نیستید که رحمت هم مثل پنجعلى به 

تکرار برسد و جذابیتش را براى مخاطب از 
دست بدهد؟

این دیگر به تیم نویســندگان پایتخت بســتگى دارد. رحمت 
هم مثــل ســایر کاراکترها هنوز جــاى کار دارد و مــى تواند 
جذابیت هایــش را حفظ کند. تا به این جــاى کار که فکر نمى  
کنم رحمت براى بینندگان تکرارى و کلیشــه اى شده باشد. با 
توانایى  هایى که در محسن تنابنده سراغ دارم، مطمئن هستم که 
با طراحى قصه هاى جدید براى رحمت مى تواند این شخصیت 

را همچنان جذاب و سرپا نگه دارد.
تکیه کالم هاى رحمت مثــل «ناپلئونى را 

بیارم» و «اوکى» از کجا آمد؟
یکســرى اش در متن بود و بقیه هم پیشنهاد خودم و تنابنده در 
حین انجام کار. اغلب این تکه کالم هــا را با هماهنگى افراد در 
منطقه شیرگاه بدست آوردیم و با شــناختى که از اعضاى گروه 
داریم، سعى دارم تا به موقع، به جا و به اندازه از آن استفاده  کنم. 
خودم اگر تکیه کالم یا نکته  اى به نظر مى  رســید با تنابنده در 
میان مى  گذاشتم و در صورت موافقت او، اجرا مى کردم. رحمت 
هم مثل سایر کاراکترها هنوز جاى کار دارد و مى تواند جذابیت 
هایش را حفظ کند. تا به این جاى کار که فکر نمى  کنم رحمت 

براى بینندگان تکرارى و کلیشه اى شده باشد. 
با توجه به ســابقه تــان در گویندگى و 
صداپیشگى، گرفتن لهجه مازندرانى نباید 

برایتان کار مشکلى بوده باشد؟
بله، خودم که اهل مازندران نیســتم امــا در گرفتن لهجه  هاى 

مختلف مشکلى ندارم و به چند لهجه مسلط هستم.
به نظر مى  رسد کار اجرا را  رها کرده  اید و 

تمرکزتان را بر بازیگرى قرار داده اید.
بازیگرى را ترجیح مى  دهم. حتى در سال  هایى که به شکل جدى 
کار اجرا را دنبال مى کردم نگاهم به این کار، دائمى نبود. وقتى 
موضوع بازیگرى برایم جدى شد ترجیح دادم همه وقت و تمرکزم 

را براى آن صرف کنم.
اما شــما صداپیشــه و مجرى توانمندى 
هستید و تجربه هاى ماندگارى مثل پنگول 

را دارید.
حالم با بازیگرى بهتر است و در حال حاضر خودم را یک بازیگر 
مى  دانم. دغدغــه اصلى  ام بازیگرى اســت و فعــال به اجرا و 

صداپیشگى فکر نمى  کنم.
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بله، رحمت

با هومن حاجى عبداللهى به بهانه بازپخش مجموعه «پایتخت» از آى فیلم

قرار نبود «رحمت» در «پایتخت» 
ماندگار شود

سریال آقازاده ساخته جدید بهرنگ توفیقى در شبکه نمایش خانگى با بازى بازیگران مشــهور دنیاى هنر به ایستگاه پایانى رسید در حالى که 
خبرهایى از ساخت ادامه این سریال هم به گوش مى رسد.

سینا مهراد بازیگر نقش حامد تهرانى در سریال آقازاده با انتشار عکسى از بازى در این سریال نوشت: حامد، ایستاد، جنگید، خسته شد، زخمى 
عمیق جسم و روحش را شرحه شرحه کرد... اما هرگز زانو نزد...  حامد در آخرین قدم هایش آرزو مى کرد در ناکجا آبادى به راضیه بپیوندد، اما زنده 

ماند، او ادامه خواهد داد، در قصه اى دیگر دیر یا زود ...
سینا مهراد بازیگر نقش حامد تهرانى یکى از آقازاده هاى این ســریال بود که نقش اصلى قصه این سریال را بازى کرد و داستان آقازاده با او به 

پایان رسید.
داستان سریال آقازاده حول محور زندگى دو آقازاده با سبک متفاوت مى گذرد و ورود حامد به یک ماجراى عاشقانه و وارد شدن راضیه به قصه 

این سریال اتفاقات متفاوتى را رقم مى زند.

پایان سریال «آقازاده» و ساخت ادامه این سریال، به زودى!

حمیدرضا آذرنگ به جمع بازیگران فیلم «خائن کشى» به کارگردانى مسعود کیمیایى و تهیه کنندگى 
على اوجى پیوست.

«خائن کشى» دومین همکارى حمیدرضا آذرنگ با مســعود کیمیایى بعد از «قاتل اهلى» در سینما 
خواهد بود و پیش از این حضور امیر آقایى، سارا بهرامى، پانته آ بهرام، پوالد کیمیایى، مهران مدیرى و 

اندیشه فوالدوند در این فیلم قطعى شده است.
حمیدرضا آذرنگ امسال فیلم «روزى روزگارى در 

آبادان» را به تهیه کنندگى عبدا... اسکندرى و على 
اوجى در جشنواره فیلم فجر در قامت کارگردان 
دارد که اولین حضور آذرنگ به عنوان کارگردان 
در سینما اســت. چند بازیگر مطرح دیگر نیز در 
این فیلم حضور خواهند داشت که طى روزهاى 
آینده معرفى مى شــوند تا بــه زودى جلوى 
دوربین بروند. «خائن کشى» سى امین فیلم 
مسعود کیمیایى اســت که مراحل آخر پیش 
تولید را مى گذراند و به زودى کلید مى خورد. 

داستان فیلم خائن کشى در دهه 30 مى گذرد و 
روایتگر ماجرایى از یک دزد اســت که تیر خورده 

و به دام پلیــس افتاده اما پیــش از رفتن به زندان 
تمام دارایى اش را به دوست صمیمى اش 

مى سپارد اما رفیقش خیانت کرده و 
امانت دار خوبى نیست و همین 

ماجرا سبب میشود تا براى 
محاکمه رفیق خائنش از 
زندان فرار کند و این آغاز 

ماجرایى تازه است.

با گذشــت ســه فصل از «شــب هاى مافیا» به 
کارگردانى سعید ابوطالب با حضور 36 بازیگر مرد و 
زن، فینال این رئالیتى شو با حضور بهترین بازیکنان 
این فصول ساخته مى شــود. به این ترتیب از هر 
فصل چهار بازیگر برتر براى فینال انتخاب شــدند 
و محمدرضــا علیمردانى نیز همچنــان به عنوان 

گرداننده حضور دارد.
فصل سوم این مجموعه با حضور امیرمهدى ژوله، 
هومن برق نورد، مهدى کوشــکى، امید حاجیلى، 
کامران تفتى، حسین مهرى، شهاب عباسى، بهنام 
تشــکر، نیما رییســى، امیر کربالیى زاده، احسان 
کریمــى و رامین ناصر نصیر هــم اکنون از طریق 

پلتفرم فیلیمو در حال پخش است.
در فصل اول نیز سیدجواد هاشمى، هادى کاظمى، 
بیژن بنفشه خواه، محمدرضا هدایتى، حامد آهنگى، 
رضا شــفیعى جم، کاوه خداشــناس، هومن حاج 
عبدالهى، عماد طالب زاده، مجید واشقانى، میرطاهر 

مظلومى و بهرنگ علوى حضور داشتند.
همچنین فصل دوم نیــز رقابت زنــان بازیگرى 
چون شقایق دهقان، نســیم ادبى، شبنم فرشادجو، 
خاطره حاتمى، سمیرا حسن پور، ســیما تیرانداز، 
آزیتا ترکاشوند، مریم مومن، رویا میرعلمى، سمانه 
پاکدل، شــهرزاد کمال زاده و گلوریا هاردى را به 
تصویر کشید. حاال اسامى بازیگران منتخب مردمى 
براى فصل چهارم و نهایى «شــب هــاى مافیا» 
رسانه اى شده است. حامد آهنگى، مجید واشقانى، 
هادى کاظمى، ســید جواد هاشمى، سیما تیرانداز، 
شهرزاد کمال زاده، سمانه پاکدل، مریم مومن، بهنام 
تشکر، امیرمهدى ژوله، امید حاجیلى و حسین مهرى 
12 بازیگر منتخب براى حضور در این رقابت هستند.

رئالیتى شوى «شــب هاى مافیا» به هر هفته سه 
شنبه ها ســاعت 8 صبح به صورت اختصاصى از 

طریق  فیلیمو پخش مى شود.

بازیگران فینال
 «شب هاى مافیا» 
مشخص شدند
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حمیدرضا آذرنگ  به «خائن کشى» پیوست

تاکنون دو قطعه از روزبه بمانى براى تیتراژ سریال 
«ملکه گدایان» منتشر شده و این در حالى است که 
فرزاد فرزین یکى از بازیگران این مجموعه نمایش 

خانگى است.
ســریال «ملکه گدایان» به کارگردانى حســین 
ســهیلى زاده از ماه پیش از پلتفــرم فیلیمو پخش 
مى شود. روزبه بمانى شــاعر، ترانه سرا و خواننده 
آهنگ هاى تیتراژ این ســریال را خوانده است که 
اولین تجربه او در این عرصه است. در حال حاضر دو 
قطعه با نام هاى «عالج» و « گل به خودى» از او به 
فاصله کمى منتشر شده است. قطعه اول اوایل این 

ماه و قطعه دوم، آخر هفته پیش منتشر شد.
فرزاد فرزین دیگر خواننده پاپ، یکى از نقش هاى 
اصلى این سریال را بر عهده دارد که سومین تجربه 
او در سریال هاى نمایش خانگى بعد از سریال هاى 
«عاشقانه» و «مانکن» اســت. فرزین در ماه هاى 
اخیر که اجراهاى موسیقى به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در تعطیلى کامل است، مقابل دوربین «ملکه 

گدایان» حضور پیدا کرد.
همکارى فرزین با پروژه «ملکه گدایان» تا اینجاى 
کار تنها به عنوان بازیگر بوده اســت، درحالى که او 
ترانه هاى تیتراژ دو سریال «عاشقانه» و «مانکن» 
را خواند. البته با توجه به این که پخش سریال «ملکه 
گدایان» تازه آغاز شده اســت،  امکان حضور او در 
تیتراژهاى میانى سریال بعید نیست. «ملکه گدایان» 
یک درام اجتماعى اســت که حامد افضلى و امین 
محمودى فیلمنامــه آن را نوشــتند و در آن  باران 
کوثرى، پانته آ بهرام، آرمــان درویش، محمدرضا 
غفارى، رضا بهبودى، الهام کردا، یسنا میرطهماسب، 
على اوجى، سولماز غنى، بهشاد شریفیان، 
عرفان ناصرى، شبنم قربانى، على 
صالحى، مریم سرمدى، نورا 
محقق و فــرزاد فرزین، 
بــا هنرمنــدى رؤیــا 
نونهالى، نقش آفرینى 

کرده اند.

خوانندگى فرزاد 
فرزین و روزبه بمانى 

براى یک سریال

جشنواره هاى سینمایى در سال 2020 شرایط بى سابقه اى را تجربه کردند و در سال جدید میالدى نیز سایه کرونا همچنان بر سر 
جشنواره هاست و جشنواره برلین و ساندنس از جمله  رویدادهاى مهمى هستند که اعالم کرده اند، دوره آتى خود را متفاوت از شکل 
متداول و با تغییراتى برگزار خواهند کرد. با این وجود جشنواره هاى سینمایى امسال مى توانند میزبان طیف وسیعى از فیلم هایى 

باشند که یا در سال 2020 فرصت نمایش یافتند و یا فرآیند ساخت آنها اخیرا به پایان رسیده است. 
ایسنا نوشت نشریه سینمایى ددالین در گزارشى به معرفى مهم ترین فیلم هاى سال 2021 پرداخته که مورد توجه جشنواره هاى 
سینمایى قرار دارند و یکى از این آثار  «قهرمان»، نهمین ساخته اصغر فرهادى است که اخیراً و پس از 75 جلسه، فیلمبردارى خود را 
به پایان رسانده است.  در این فیلم امیر جدیدى، محسن تنابنده، رعنا آزادى ور، فرشته صدرعرفایى، سارینا فرهادى و جمعى دیگر از 
بازیگران که اغلب  آنان چهره هاى جدید هستند مقابل دوربین فرهادى رفته اند و هایده صفى یارى نیز تدوین فیلم را بر عهده دارد. 
کمپانى فرانسوى ممنتو پیکچرز، تهیه کنندگى و فروش فیلم «قهرمان» را بر عهده دارد و این فیلم را در فرانسه نیز اکران خواهد 
کرد.  فرهادى پس از ساخت فیلم «جدایى» که موفق به کسب جایزه خرس طالیى بهترین فیلم جشنواره برلین شد، همه آثارش 
شامل «گذشته»، «فروشنده» و «همه مى دانند» را در جشنواره کن رونمایى کرده و به احتمال فراوان فیلم «قهرمان» نیز اولین 
نمایش جهانى خود را در هفتاد و چهارمین جشنواره کن تجربه خواهد کرد که قرار است 21 اردیبهشت تا 11 خرداد برگزار شود و 

البته صحبت هایى نیز درباره برگزارى این رویداد سینمایى با تعویق در فصل تابستان نیز مطرح شده است.

همه به دنبال «قهرمان» 
اصغر فرهادى

تصویربردارى سریال «87 متر» به کارگردانى، نویســندگى و تهیه کنندگى کیانوش عیارى 19 دى ماه پس از 4 سال و 4 ماه به 
پایان رسید. شوار کریم زاده، یوسف بختیارى، شهین تسلیمى، دیبا زاهدى و عرفان آصفى از جمله بازیگرانى بودند که در روز آخر 
تصویربردارى سریال «87 متر» جلوى دوربین رفتند. تدوین این مجموعه از ابتداى تصویربردارى توسط کیانوش عیارى انجام 

شده است و این روزها مراحل پایانى را سپرى مى کند. همچنین صداگذارى و ساخت موسیقى «87 متر» در حال پیگیرى است.
این سریال که کارى از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است و در 40 قسمت 45 دقیقه اى تولید شده، احتماال سال 1400 روى 
آنتن تلویزیون مى رود. در خالصه داستان «87 متر» آمده است: علیرضا پوردورانى به همراه همسر، دو دختر و پسرش، خانه اى را از 
یک فروشنده به نام فرج ناصرى خریدارى مى کنند. اما روز اسباب کشى متوجه مى شوند که خانه به فرد دیگرى به نام محسن خلیلى 
فروخته شده است. محسن به همراه پسر، همسر و دو دخترش صبح زودتر از پوردورانى ها به خانه رسیده اند و وسایل شان را در خانه 

گذاشته اند اما با رسیدن خانواده پوردورانى، ماجراى کالهبردارى مشخص مى شود.
على دهکردى، مهران رجبى، فریبا کامران، زنده یاد حسین محب اهرى، شهین تســلیمى، دیبا زاهدى، سونیا سنجرى، حسین 

سلیمانى، فریده سپاه منصور، محمد بحرانى و سعید پیردوست از جمله بازیگران این سریال هستند.

تصویربردارى «87 متر» 
باالخره تمام شد!
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آگهى تغییرات 
شرکت مظروف قیر جى آکام سهامى خاص به شماره ثبت 51376 و شناسه ملى 10260700174 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده مورخ 1399/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید جعفر حسین زاده صلواتى به شماره ملى 1286476550، سید ابوالفضل 
خاتون آبادى به شماره ملى 1291143701 و سید بهروز حسین زاده صلواتى به شماره ملى 1285983297 به سمت اعضا اصلى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مهرداد مومنى بروجنى به شماره ملى 1287946984 به سمت بازرس اصلى و نوید چودرى به شماره ملى 
1750932601به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 

انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1074653)

آگهى تغییرات 
شرکت مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران 
حدید شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
11893 و شناســه ملى 10260329366 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/10/06 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : نریمان مهدى خشــوئى با کدملى: 
1819031012 بــه عنــوان رئیس هیئت 
مدیره و عبدالقدیر ســورانى یانچشمه باکد 
ملى: 1817715518 به عنوان نائب رئیس 
هیئت مدیــره و غالمعلى خلیلــى با کد ملى: 
1091054894 به عنوان عضو هیئت مدیره 
و مدیر عامل شرکت و سید مرتضى جعفرى 
با کدملــى: 1282666134 به عنوان عضو 
هیئت مدیره ومنوچهر مختــارى با کدملى: 
1141024391 به عنوان عضو هیئت مدیره 
تا تاریخ 1401/08/21 انتخاب گردیدند کلیه 
اوراق و اســناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل 
و یکى از اعضــاء هیئت مدیــره و در غیاب 
مدیرعامــل با امضاء رئیــس هیئت مدیره و 
یکى از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر خواهد بود. مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره میباشــد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1074658)

آگهى تغییرات 
شرکت سیما رخ رازى شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 1961 و شناسه 
ملــى 14008854840 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عادى 
مورخ 1399/10/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حسن ثالثى موسى آبادى 
کدملــى5129464060 و على ثالثى 
موسى آبادى کدملى5120053718 و 
فرشته نامدارى کدملى5129979291 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند فهیمه 
رضائــى کدملــى1190062956 و 
مجتبى ثالثى کدملى5129976150 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى 
البدل شــرکت براى مدت یکســال 
انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهــت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

شهرضا (1074903)

آگهى تغییرات 
شــرکت مظروف قیر جى آکام سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 51376 و 
شناســه ملــى 10260700174 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/09/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - سید جعفر حســین زاده صلواتى 
به شــماره ملــى 1286476550 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره، سید بهروز 
حســین زاده صلواتى به شــماره ملى 
1285983297 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره و ســید ابوالفضل خاتون 
آبادى به شــماره ملى 1291143701 
به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضــاى مدیرعامــل و رئیس هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره نیز خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1074655)

آگهى تغییرات 
شــرکت مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران 
حدید شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
11893 و شناســه ملى 10260329366 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1399/08/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : صورتهاى مالى منتهى به1398/12/29 
به تصویب رســید. نریمان مهدى خشوئى کد 
ملى:1819031012 و عبدالقدیر ســورانى 
یانچشمه کد ملى:1817715518 وغالمعلى 
خلیلى کد ملى:1091054894 و سید مرتضى 
جعفرى کد ملــى :1282666134 ومنوچهر 
مختارى ورنوسفادرانى کد ملى: 1141024391 
بعنوان اعضــاى اصلى هیات مدیــره و مظاهر 
محمدرضایــى کــد ملــى :1199769304 
بعنوان عضو على البدل هیــات مدیره تا تاریخ 
1401/08/21 انتخــاب گردیدند موسســه 
حسابرسى آوند با شناسه ملى10100588054 
و زهرا مجنون کد ملى1287325777 به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1074657)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص نصیر پخش زاینده رود درتاریخ 1399/09/19 به شماره ثبت 66337 به شناسه 
ملى 14009635976 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :پخش و تولید، طبخ و بسته بندى مواد غذایى، خرید و فروش، واردات و 
صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى 
داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و 
نهادها و موسسات و شرکتهاى دولتى و خصوصى- شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و 
خصوصى اعم از داخلى و بین المللى ، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى، 
اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله درب کوشک ، کوچه شهیدان سیفى ، بن بست راستان 
1 ، پالك- 9 ، طبقه همکف کدپستى 8136793193 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 
1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 990222 مورخ 1399/08/18 نزد بانک 
ملى شعبه دانشگاه آزاد خوراســگان با کد 3048 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم نیره 
ابریشم باف اصفهانى به شــماره ملى 1287823823 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى نصیر فرازنده مهر به شماره ملى 1290777020 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم محبوبه بصیرى به شماره ملى 1292607394 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکى و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و تعهدنامه هاى بانکى با امضاء مدیرعامل منفرداًو با مهر شرکت معتبر 
است و کلیه نامه هاى ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى لک نژاد به شماره ملى 1271974819 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 ســال آقاى احمدرضا اقا شریفیان به شماره ملى 1292518571 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1074417)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص عمران گســتر پویا جم درتاریخ 1399/10/17 به شماره ثبت 66600 به شناســه ملى 14009707246 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد :فعالیت در زمینه طراحى محاسبه نظارت ساخت و تعمیرات ابنیه و انواع سازه هاى بتنى و غیر بتنى، فعالیت در زمینه تمامى 
عملیاتهاى نقشه بردارى شامل راه سازى ساختمانى معدن، فعالیت در زمینه تامین نیروى انسانى به صورت موقت و تامین ماشین االت ، انجام کلیه 
فعالیت هاى بازرگانى از قبیل صادرات و واردات کاالهاى مجاز بازرگانى، اخذ تسهیالت مالى و اعتبارى بانک ها و موسسه هاى مالى و اعتبارى ایرانى 
و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - عقد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى ایرانى و خارجى - اخذ و اعطاى نمایندگى از 
شرکت هاى داخلى و خارجى پس از کسب مجوزهاى الزم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سروستان ، کوچه شهیددکترچمران28 ، بن 
بست دلگشا ، پالك 50 ، طبقه اول کدپستى 8199918734 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن بى نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1803/17 مورخ 1399/10/08 
نزد بانک صادرات ایران شعبه شهید مجلسى با کد 1803 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
سیدرضا میرحیدرى پیکانى به شماره ملى 1270760424 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى 
سیدمهدى میرحیدرى پیکانى به شماره ملى 1281057101 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم محبوبه سادات میرحیدرى به شماره ملى 1293228435 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاى 
مدیرعامل یا رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى دانیال محمدزمانى به شماره ملى 1271376407 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال آقاى امیرشایان فاتحى به شماره ملى 1273430468 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1075036)

آگهى تغییرات 
شــرکت ارتباطات تجــارى معراج ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 23984 و شناســه ملى 
10260447832 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده مورخ 
1399/09/01 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: 
موسســه حسابرســى امجد تراز با شناسه ملى 
10260117975 و موسسه حسابرسى کاربرد 
تحقیق با شناسه ملى 10260103000 به ترتیب 
به عنوان بازرسین اصلى و على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1074396)

آگهى تغییرات 
شــرکت مان الکتریک ســپاهان پارس شــرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 51641 و شناسه ملى 
10260703289 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 30000000 
ریال به 6000000000 ریال از طریق مطالبات حال 
شــده و صدور ســهام جدید افزایش یافت وماده5 
اساسنامه بشرح زیر اصالح شــد: ماده 5اصالحى: 
سرمایه شــرکت مبلغ6000000000ریال نقدى 
است که به200000سهم با نام عادى30000ریالى 
منقسم گردیده وتماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1074900)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســیما رخ رازى شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 1961 و شناسه ملى 14008854840 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حســن ثالثى موسى آبادى 
کدملى5129464060 بعنوان رئیــس هیات مدیره و 
على ثالثى موسى آبادى کدملى5120053718 بعنوان 
مدیرعامل و فرشــته نامدارى کدملى5129979291 
بعنوان نائــب رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 
مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1074906)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى آذین جاوید پارتاك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 65725 و شناسه ملى 14009470428 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مولوى ، کوچه شهید اکبرى [23] ، خیابان 
پوریاى ولى ، پالك 241 ، طبقه اول کدپستى 8149848170 تغییر یافت و ماده اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1075172)

آگهى تغییرات 
شرکت اکسیر سازان رایحه گستر سهامى خاص به شماره ثبت 1534 و شناسه ملى 14003836451 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان آران و بیدگل ، بخش مرکزى ، دهستان سفیددشت ، روستا على آبادکویر، محله شهرك صنعتى مالک اشتر ، کوچه ((اسماعیل غالمى)) ، خیابان 
شهرك صنعتى مالک اشتر ، پالك 0 ، ابوالفضل بختیارى ، طبقه همکف کدپســتى 8743144798 تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى آران و بیدگل (1075035)

پازل فوتبال ایران قطعات گمشده زیادى دارد که صحبت 
از هرکدام از آنها وقت و حوصله فراوان مى طلبد که در این 
مقال نمى گنجد اما بدون شــک یکى از مهمترین آنها که 
سال هاى ســال است گریبانگیر این رشــته ورزشى شده 
«ثبات» است؛ از ثبات در مدیریت باشگاه ها گرفته تا ثبات 

در ترکیب تیم ها و روى نیمکت مربیان.
اما بى ثباتى کادر فنى تیم هاى فوتبالى ایران در لیگ برتر 
جارى نور على نور شده، طورى که هنوز پنج هفته از شروع 
مسابقات نگذشته با برکنارى شبانه و استعفاى سرمربیان 
تیم هاى تبریزى اســتارت خورد و اکنون هم شایعاتى در 
خصوص برکنارى سکانداران دو ســه تیم دیگر به گوش 
مى رسد؛ از دو تیم قعر جدولى گرفته تا قهرمان فصل گذشته 
که این روزها برخالف فصول گذشته در کسب نتیجه موفق 
نبوده و کم کــم صداى اعتراض هواداران پرشــمارش به 
گوش مدیران خواهد رسید و بدون شک با ادامه این روند در 
تیم هاى نامبرده اولین فکرى که براى ایجاد تحول به ذهن 

رؤسا و مسئوالن باشگاه ها خواهد رسید تغییر روى نیمکت 
مربیگرى خواهد بود و الغیر...

بله، به جرأت مى توان گفت غیر از این نخواهد شد؛ به دلیل 
اینکه از فوتبالى که بیش از اندازه نتیجه گراست و هواداران 
کم تحملى دارد جز این نمى شــود انتظار داشت و مثل روز 
روشن اســت که مدیران ناکارآمد و بى تجربه اش، وقتى 
جایگاه خود را به سبب نارضایتى طرفداران در خطر مى بینند 
دل به خواسته آنها مى دهند و ســرمربى تیم را براى حفظ 

صندلى خود قربانى مى کنند.
ماجرا وقتى دردناك تر مى شود که این طرز تفکر این روزها 
در ذهن برخى افرادى که در فوتبال این مملکت استخوان 
خرد کرده اند هم خطور کرده و کار به جایى رسیده که اولین 
کســى که دم از تذکر دادن به کادر فنى یــک تیم و تغییر 
سرمربى آن در صورت ادامه روال ناکامى در کسب نتیجه 
مى زند یکى از همین پیشکســوتان فوتبال مى شود، آن 
هم در حالى که خودش اذعان مى کند «اولتیماتوم استرس 
زاست» و حتى به خوبى بر این نکته واقف است که مشکالت 

تیم مذکور که به زعم اکثر کارشناسان على رغم زیبا بازى 
کردن نتوانسته آنچنان که شاید و باید نتیجه بگیرد فراتر از 

ناکارآمدى کادر فنى آن تیم است.
تیمى که ســال گذشــته با چهار تغییــر در روى نیمکت 
مربیگــرى اش رکورددار بــى ثباتى در ایــن زمینه میان 
تیم هاى لیگ برترى شد اما در نهایت در جایگاه دوازدهم 

رقابت ها جاخوش کرد.  
و احتماًال این دور باطل نه تنها در این تیم که در هر 16 تیم 
لیگ برترى ایران همچنان ادامه خواهد یافت تا جایى که 
لیگ بیستم رکورد تغییر سرمربیان که متعلق به لیگ نوزدهم 
با حدود 40 تغییر در 16 تیم بوده را نیز بشکند و بدتر از همه 
اینکه گوى سبقت در این زمینه را از باشگاه هاى عربى که 
روزگارى به دلیل پیش گرفتن این شیوه از سوى کارشناسان 
فوتبال جهان مورد سرزنش قرار مى گرفته اند را ربوده ایم و 
تا این روال کم طاقتى هواداران و کم تحملى مدیران ترسو 
ادامه دارد آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه و 

بوى بهبود ز اوضاع فوتبالمان نخواهیم شنید. 

«ثبات»؛ مهمترین قطعه گمشده 
فوتبال ایران

پورتو در ســال هاى اخیر در بازار نقل و انتقــاالت، بازیکنان خوبش را به 
تیم هاى بزرگ اروپایى فروخته و ممکن اســت ایــن اتفاق براى طارمى 

نیز رخ دهد.
عملکرد مهدى طارمى در لیگ پرتغال، تحسین و تمجید مفسران فوتبال 

در این کشــور را به دنبال داشته اســت و هواداران فوتبال در کشور 
پرتغال، عقیده دارند که طارمــى بهترین مهاجم حال حاضر لیگ 

برتر این کشور است.
طارمى تا به اینجاى فصل در همه رقابت ها 863 دقیقه براى پورتو 
به میدان رفته و 8 بار موفق به گلزنى شــده و 5 بار نیز پاس گل 
داده یا موفق به گرفتن ضربه پنالتى شده است. اگر بخواهیم به 
صورت میانگین حساب کنیم، طارمى هر 67 دقیقه روى یک 
گل براى پورتو تأثیر داشته اســت. یا خودش موفق به گلزنى 

شده یا گلسازى کرده است.
این کارنامه خوب طارمى در پورتو، اکنون باعث شده است 
تا نگاه ســایر تیم هاى بزرگ اروپایى به ســمت او جذب 
شود تا همچون سالهاى گذشــته، یکى از بهترین بازیکنان 

پورتو راهى تیم هاى بزرگ و مطرح اروپایى شــود. اتفاقى که 
طى ســالیان اخیر براى ســتاره هاى پورتو رخ داده و آنها از جمع 
اژدهاها راهى یک تیم بزرگ اروپایى شــده اند. نقل و انتقاالت 
پورتو بخصوص در زمینه فروش ستاره هایش طى سالهاى اخیر، 
به خوبى نشان داده است که آنها به بهترین پیشنهادى که براى 

بهترین بازیکنانش برسد، پاسخ مثبت مى دهند.
قطعًا مهدى طارمى تا به اینجاى فصل، بهترین بازیکن و ســتاره 

پورتو بوده است و اگر طارمى بتواند این روند فوق العاده اش را ادامه 
دهد، مى تواند به شاه ماهى نقل و انتقاالت فوتبال پرتغال تبدیل شود.

شانس بزرگ مهدى طارمى، حضور در لیگ قهرمانان اروپاست.  اگر طارمى 
بتواند مقابل یوونتوس بدرخشــد، قطعا نگاه ها را به سمت خودش جلب 
خواهد کرد. کیفیت باالى بازى مهدى طارمى در جمع بندرنشینان به خوبى 
این قضیه را ثابت کرده است که دیگر زمان آن رسیده تا طارمى به آرزوى 

دوران ورزشى اش برسد و راهى یکى از غول هاى فوتبال اروپا شود.

سرنوشت طارمى مقدر شده است

اصالً چى شدى پسر؟
 در هیاهوى خبر فسخ قرارداد حجت حق وردى با پیکان، یک بازیکن دیگر هم از جمع خودروسازان جدا شد 

و او مهدى شریفى بود. شریفى زمانى از مهم ترین استعدادهاى فوتبال ایران به شمار مى آمد و اوج درخشش او در لیگ 
سیزدهم با پیراهن سپاهان بود، اما پس از گذراندن خدمت سربازى در تراکتور، این بازیکن هرگز سایه اى از آن مهاجم تیزچنگ 

قبلى هم نشان نداد. شریفى در این مدت به پیراهن پرسپولیس هم رسید، اما عمدتا نیمکت نشین بود و هر زمان هم که به بازى 
گرفته شد چیزى نشان نداد. حضور در سومقاییت آذربایجان گزینه بعدى او بود و ابتداى فصل هم به پیکان پیوست، اما آنقدر بازى 

به او نرسید که ترجیح داد جدا شود. این عجب سقوط وحشتناکى است براى بازیکنى که فقط 28سال دارد.

بر اساس نظر یکى از داوران بازى هاى لیگ 
برتر ورود هر ست VAR به کشور نزدیک به 3 

میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت.  
خیلى از باشگاه ها به طور جدى خواهان ورود 
این تکنولوژى به ایران هســتند و درباره آن 
صحبت مــى کنند اما به نظر مى رســد ورود 
این تکنولوژى به ایران باید از سوى اعضاى 
هیات رییسه فدراســیون فوتبال مصوب 
و هزینه هاى آن تامین شــود؛ شــاید هم 
اندیشى با باشــگاه گره کور ورود VAR را 
به ایران باز کند. تیم هــاى لیگ برتر از 20 تا 
بــاالى 100 میلیارد تومــان در فصل هزینه 
مى کننــد و تامین هزینه 3 میلیــارد تومانى 
ایــن تکنولوژى به نظر مى رســد از ســوى 
باشگاه ها دست کم تیم هاى مدعى قهرمانى 
کار خیلى سختى نباشد. همان طور که اشاره 
شد فدراســیون فوتبال به عنوان متولى اداره 
فوتبال در کشــور باید ورود VAR به ایران را 
جدى بگیرد به این خاطر که میزان اشتباهات 
داورى در فوتبال ایران زیاد شــده اســت و 
متاســفانه روى نتایج بازى ها هم تاثیر منفى 

مى گذارد.

قیمت VAR براى 
ورود به فوتبال ایران 

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

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

سند مالکیت صادر خواهد شد .

بند الف)
بخش یک ثبتى شهرضا

یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه
1- راى شــماره 139360302008013124 - 93/12/28 – حیدر خانى فرزند نعمت اله 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 40,3 فرعى به مساحت 94 متر مربع
2- راى شــماره 139960302008004118 - 99/06/24 – ســید اصغر طبیبیان فرزند 
هدایت اله نسبت به 2 حبه و چهل و شش – نود و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 
باب مغازه به شماره پالك 571 فرعى به مساحت 21,96 متر مربع در ازاء 2 حبه و چهل و 
شش – نود و یکم حبه مشاع از 72 حبه انتقال عادى مع الواسطه از طرف نعمت اله و ربابه 
و عبدالعلى همگى ملکیان فرزندان محمد رضا به قانون ارث موروثى از طرف حبیبه ثابت

3- راى شماره 139960302008006041 - 99/09/22 – عباس احمدیان فرزند اسداله 
نسبت به 34 حبه و نه - چهاردهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 

از پالك 617 فرعى به مساحت 253,22 متر مربع 
4- راى شــماره 139960302008006042 - 99/09/22 – شــمس الملوك احمدیان 
شهرضا فرزند اسداله نسبت به 8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 

از پالك 617 فرعى به مساحت 253,22 متر مربع 
5- راى شماره 139960302008006043 - 99/09/22 – ناهیده احمدیان شهرضا فرزند 
اسداله نسبت به 8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 617 

فرعى به مساحت 253,22 متر مربع 
6- راى شماره 139960302008006044 - 99/09/22 – فرانک احمدیان فرزند حسین 
نسبت به 12 حبه و سه - هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از 

پالك 617 فرعى به مساحت 253,22 متر مربع 
7- راى شــماره 139960302008006045 - 99/09/22 – کشور اسدى فرزند ماشااله 
نسبت به 8 حبه و سیزده - چهاردهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 617 فرعى به مساحت 253,22 متر مربع 
8- راى شماره 139960302008005070 - 99/08/02 – سید اکبر سجادى عطاآبادى 
فرزند سید حسن ششدانگ یک باب خانه قدیمى مجزى شــده از پالك 1016 فرعى به 

مساحت 230,19 متر مربع
9- راى شــماره 139960302008006336 - 99/09/30 – خلیل مشکى فرزند محمد 
حسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 
1145 فرعى به مساحت 21,65 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4449 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب مغازه را داده است در ازاء تمامت سه سهم و یک سوم سهم مشاع از 264 

سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف ورثه مختار خیر
10- راى شماره 139960302008006337 - 99/09/30 – محمد حسین مشکى فرزند 
خلیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 
1145 فرعى به مساحت 21,65 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4449 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب مغازه را داده اســت در ازاء تمامت 10 سهم مشاع از 264 سهم ششدانگ 

انتقال عادى بال واسطه و مع الواسطه از طرف ورثه مختار
11- راى شماره 139960302008006338 - 99/09/30 – مسعود مشکى فرزند محمد 
حسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 
1145 فرعى به مساحت 21,65 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4449 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب مغازه را داده است در ازاء تمامت سه سهم و یک سوم سهم مشاع از 264 

سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف ورثه مختار خیر
12- راى شماره 139960302008006339 - 99/09/30 – مهدیه میرپوریان فرزند سید 
نصراله نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 
1145 فرعى به مساحت 21,65 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4449 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب مغازه را داده اســت در ازاء تمامت یک سهم و دو سوم سهم مشاع از 264 

سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف ورثه مختار خیر
13- راى شــماره 139960302008006340 - 99/09/30 – اعظم غالمى فرزند على 
نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1145 
فرعى به مساحت 21,65 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4449 فرعى جمعاً تشکیل 
یک باب مغازه را داده اســت در ازاء تمامت یک سهم و دو ســوم سهم مشاع از 264 سهم 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف ورثه مختار خیر
14- راى شــماره 139960302008006159 - 99/09/25 – اقلیما بیگم میرنیام فرزند 
سید على ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1585 فرعى به مساحت 186,25 
متر مربع در ازاء 4,5 دانگ مشاع از ششدانگ که میزان 3 دانگ مشاع آن از قسمت مجهولى 
آن و میزان 1,5 دانگ مشاع آن انتقال عادى مع الواسطه از طرف فاطمه سبزوارى موضوع 

اظهارنامه ثبتى
15- راى شماره 139960302008005449 - 99/08/14 – زهره سبزوارى فرزند عباس 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مخروبه مجزى شده از پالك 2297 

فرعى به مساحت 131,82 متر مربع
16- راى شماره 139960302008005450 - 99/08/14 – صدیقه سبزوارى فرزند عباس 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مخروبه مجزى شده از پالك 2297 

فرعى به مساحت 131,82 متر مربع
17- راى شماره 139960302008005453 - 99/08/14 – رضوان سبزوارى فرزند عباس 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مخروبه مجزى شده از پالك 2297 

فرعى به مساحت 131,82 متر مربع
18- راى شماره 139960302008005454 - 99/08/14 – ملک سبزوارى فرزند عباس 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مخروبه مجزى شده از پالك 2297 

فرعى به مساحت 131,82 متر مربع
19- راى شــماره 139960302008005692 - 99/08/27 – زهــره ســبزوارى فرزند 
عبدالرسول ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2402 فرعى به مساحت 192,12 

متر مربع
20- راى شــماره 139960302008005599 - 99/08/26 – نبى اله تاکى فرزند قاسم 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 2699 
فرعى به مساحت 16,35 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4622 فرعى جمعاً تشکیل 
یک باب خانه را داده است در ازاء 20 سهم مشاع از1500 سهم ششدانگ پالك 1,2699 
که میزان 8 سهم و چهار – هفتم سهم مشاع آن انتقال عادى از طرف وراث طلعت دهقان و 
میزان 1 سهم و سه – هفتم سهم مشاع آن موروثى متقاضى از طلعت دهقان و در ازاء چهار 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 1,4622 که میزان 30 حبه و شش - هفتم حبه مشاع آن 
انتقال عادى از طرف وراث طلعت دهقان و میزان 5 حبه و یک - هفتم حبه مشاع آن موروثى 

متقاضى از طلعت دهقان
21- راى شــماره 139960302008005601 - 99/08/26 – رقیه نصیرى فرزند حسن 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 2699 

فرعى به مساحت 16,35 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4622 فرعى جمعاً تشکیل 
یک باب خانه را داده است 

22- راى شــماره 139960302008004203 - 99/06/26 – على رضا آقاسى شهرضا 
فرزند على ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3219 فرعى به مساحت 169 متر 
مربع در ازاء تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ که تمامت 21 حبه و سه - پنجم مشاع آن 
انتقال عادى از طرف روح اله آقاسى شهرضا و فردوس آقاسى شهرضا به قانون ارث موروثى 

از مرحومین على آقاسى شهرضا و شوکت مظلومى
23- راى شــماره 139960302008005585 - 99/08/26 – محمد على حاجب نسب 
فرزند نصیب اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 3299 فرعى به مساحت 

88,13 متر مربع
24- راى شماره 139960302008006112 - 99/09/25 – مهدیه اباذرى فرزند علیرضا 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3300 فرعى به مساحت 92,60 متر مربع 
25- راى شــماره 139960302008006056 - 99/09/22 – ابراهیم آقا بزرگى فرزند 
عباس ششــدانگ قســمتى از یک باب مغازه با تحتانى و فوقانى آن مجزى شده از پالك 
3459 فرعى به مساحت 25,33 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 3458 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب مغازه با تحتانى و فوقانى آن را داده است در ازاء 24 سهم مشاع از 147سهم 

ششدانگ بالسویه انتقال عادى از طرف ابراهیم و عبدالجواد متقى
26- راى شــماره 139960302008005122 - 99/08/03 – مرتضــى مومنى فرزند 
اسماعیل نسبت به 44 حبه و چهار - یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه 
مجزى شده از پالك 3738 فرعى به مســاحت 388,70 متر مربع در ازاء تمامت 36 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ که تمامت 9 حبه مشــاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن انتقال 

عادى از طرف عذرا اخوان
27- راى شماره 139960302008005123 - 99/08/03 – عزت مومنى فرزند اسماعیل 
نسبت به 13 حبه و یازده - سیزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 3738 فرعى به مساحت 388,70 متر مربع
28- راى شماره 139960302008005124 - 99/08/03 – زهرا مومنى فرزند اسماعیل 
نسبت به 13 حبه و یازده - سیزدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 3738 فرعى به مساحت 388,70 متر مربع
29- راى شماره 139460302008001678 - 94/02/22 – حیدر خانى فرزند نعمت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به شماره پالك 4344 فرعى به مساحت 
104,66 متر مربع که اختیار فسخ و منافع آن از تاریخ 1350,07,10 لغایت پنجاه سال شمسى 
با خانم شمسى عبد یزدان فرزند حسین مى باشد در ازاء تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

انتقال عادى از طرف اکبر آسمانى
30- راى شــماره 139960302008005574 - 99/08/25 – مصطفى شــادمهر فرزند 
سلیمان نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 4349 

فرعى به مساحت 133,69 متر مربع 
31- راى شماره 139960302008005575 - 99/08/25 – حکیمه قرخلوي نره فرزند 
هدایت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 4349 

فرعى به مساحت 133,69 متر مربع 
32- راى شماره 139960302008005576 - 99/08/25 – محمد شادمهر فرزند سلیمان 

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 4349 فرعى به مساحت 92,35 متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالك 9656 فرعى که قبًال شماره 3109,2 فرعى بوده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 9656 فرعى که قبًال شماره 3109,2 
فرعى بوده به مساحت 60,37 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4349 فرعى جمعًا 
تشــکیل یک باب خانه را داده است در ازاء دو دانگ مشاع از ششــدانگ انتقال عادي مع 

الواسطه از طرف فرخ لقا اسدي
33- راى شماره 139960302008005577 - 99/08/25 – فخرالملوك شاه منصوري 

فرزند عبدالستار نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 4349 فرعى به مساحت 92,35 متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالك 9656 فرعى که قبًال شماره 3109,2 فرعى بوده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 9656 فرعى که قبًال شماره 3109,2 
فرعى بوده به مساحت 60,37 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 4349 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ انتقال عادى 
از طرف خانم شاه منصورى نسبت به 2,5 دانگ مشــاع و حاج اقا شاهمنصورى نسبت به 

1,5 دانگ مشاع
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

34- راى شــماره 139960302008006057 - 99/09/22 – محســن ملجائى فرزند 
مصطفى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 266 

فرعى به مساحت 202,87 متر مربع
35- راى شماره 139960302008006058 - 99/09/22 – نگار شهرستانى فرزند سهراب 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 266 فرعى به 

مساحت 202,87 متر مربع
36- راى شــماره 139960302008006730 - 99/10/13 – مجید سلیمانى فرد فرزند 
سهراب ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 479 فرعى به مساحت 177 متر مربع 
37- راى شــماره 139960302008006352 - 99/09/30 – منصور دهقان شهرضائى 
فرزند جعفرقلى ششــدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 744 فرعى به 
مساحت 113,45 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 8045 فرعى جمعًا تشکیل یک 
باب خانه را داده است در ازاء تمامت 131سهم مشاع از 2250 سهم ششدانگ انتقال عادى 

مع الواسطه از طرف سید حسین رضوان
38- راى شــماره 139960302008006731 - 99/10/13 – احمد رضا کامیابى فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك 

757 فرعى به مساحت 218,40 متر مربع
39- راى شــماره 139960302008006732 - 99/10/13 – زهره دهقان فرزند یداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك 757 

فرعى به مساحت 218,40 متر مربع
40- راى شماره 139960302008006577 - 99/10/07 – محمد تقى سالک فرزند حیدر 
ششدانگ یک باب خانه ســه طبقه نیمه تمام مجزى شده از پالك 965 فرعى به مساحت 

242,56 متر مربع
41- راى شــماره 139960302008004619 - 99/07/14 – پروین قبادى فرزند على 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 980 فرعى به مساحت 115,50 متر مربع 
42- راى شــماره 139960302008006724 - 99/10/13 – سید بهزاد طبیبیان فرزند 
سید محمد طاهر ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 980 فرعى به مساحت 

221,95 متر مربع
43- راى شماره 139960302008005581 - 99/08/25 – على آقاسى فرزند قنبرعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك هاى 1142 و 

8498 فرعى به مساحت 206,80 متر مربع 
44- راى شماره 139960302008005582 - 99/08/25 – زهرا حیدرى فرزند على نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك هاى 1142 و 8498 

فرعى به مساحت 206,80 متر مربع 
45- راى شماره 139960302008006054 - 99/09/22 – مهدى ایزدى بابوکانى فرزند 
عقیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزى شده 

از پالك 1149 فرعى به مساحت 160,28 متر مربع
46- راى شــماره 139960302008006055 - 99/09/22 – حمیــد ایزدى فرزند زین 
العابدین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزى شده 

از پالك 1149 فرعى به مساحت 160,28 متر مربع

47- راى شماره 139960302008006166 - 99/09/27 – سعید صمدى فرزند اسداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1238 فرعى که 
به شماره 13394  فرعى تبدیل شــده و 7447 فرعى به مساحت 318,58 متر مربع در ازاء 
تمامت 140 سهم و پنج - هشتم سهم مشاع از 1387,5 ســهم ششدانگ انتقال عادى از 

طرف عباسعلى یونسى
48- راى شــماره 139960302008006167 - 99/09/27 – بیتا طریقتى فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1238 فرعى که 
به شماره 13394  فرعى تبدیل شــده و 7447 فرعى به مساحت 318,58 متر مربع در ازاء 
تمامت 140 سهم و پنج - هشتم سهم مشاع از 1387,5 ســهم ششدانگ انتقال عادى از 

طرف عباسعلى یونسى
49- راى شماره 139960302008006725 - 99/10/13 – پروین طبیبیان فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1344,6 فرعى 

که به شماره 15887 فرعى تبدیل شده به مساحت 14 متر مربع
50- راى شماره 139960302008006726 - 99/10/13 – الهه طبیبیان فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1344,6 فرعى 

که به شماره 15887 فرعى تبدیل شده به مساحت 14 متر مربع
51- راى شماره 139960302008005330 - 99/08/07 – زهرا یونسى فرزند محمد حسن 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1385 فرعى به مساحت 101,45 متر مربع 
52- راى شماره 139960302008006395 - 99/10/01 – مسعود نجفى شهرضا فرزند 

محمد تقى نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 1553 فرعى به مساحت 61,71 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 1553,1 فرعى که به شماره 13709 فرعى تبدیل شده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 1553,1 فرعى که به شماره 13709 فرعى 
تبدیل شده به مساحت 117,83 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 1553 فرعى جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
53- راى شــماره 139960302008006402 - 99/10/01 – منصوره الهى نژاد فرزند 

حجت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 1553 فرعى به مساحت 61,71 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 1553,1 فرعى که به شماره 13709 فرعى تبدیل شده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 1553,1 فرعى که به شماره 13709 فرعى 
تبدیل شده به مساحت 117,83 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 1553 فرعى جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
54- راى شــماره 139960302008006033 - 99/09/20 – امیر ســامع فرزند بهرام 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شــده از پالك 1554 فرعى به مساحت 250,68 

متر مربع 
55- راى شــماره 139960302008005066 - 99/08/02 – حمید سالک فرزند حسن 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شــده از پالك 1601 فرعى به مساحت 255,22 

متر مربع 
56- راى شماره 139960302008006335 - 99/09/30 – فتح اله پارسائى فرزند نعمت 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1669,2 فرعى به مساحت 296,88 متر 
مربع در ازاء تمامت 5,76 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

محترم بیگم طبیبیان
57- راى شماره 139960302008005656 - 99/08/27 – مصطفى هدا شهرضا فرزند 
حبیب اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1724 فرعى به مساحت 158,16 

متر مربع 
58- راى شماره 139960302008006062 - 99/09/22 – حیدر قلى یعقوبى همگینى 
فرزند حسینقلى نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

1760 فرعى به مساحت 254,22 متر مربع
59- راى شماره 139960302008006063 - 99/09/22 – پرى ماه مباشرى همگینى 
فرزند قربانعلى نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
1760 فرعى به مساحت 254,22 متر مربع در ازاء تمامت 43 سهم و دو - سوم سهم مشاع 

از 15000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف تهمینه حسینى
60- راى شــماره 139960302008003093 - 99/05/21 – یداله قرقانى فرزند شهباز 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1761 فرعى به مساحت 127,94 متر مربع در 
ازاء یکصد و بیست و هفت - بیست و هشت هزارم سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ انتقال 

عادي مع الواسطه از طرف بهمن صفدري حاجی دولو  
61- راى شماره 139960302008003094 - 99/05/21 – بختیار قرقانى فرزند نصرت 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1761 فرعى به مساحت 152,80 متر مربع 
در ازاء یکصد و پنجاه و سه - بیست و هشت هزارم سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف بهمن صفدرى حاجى دولو
62- راى شماره 139960302008005099 - 99/08/03 – صدیقه نادرى درشورى فرزند 
الماس ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شــده از پالك 1761 فرعى به مساحت 

97,50 متر مربع 
63- راى شماره 139960302008006371 - 99/09/30 – محمد على دهقان شهرضا 
فرزند رمضان نســبت به 37 حبه و پنج - هفتم حبه مشاع که 7,2 حبه مشاع آن به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانى مى باشد از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1764 

فرعى به مساحت 234,90 متر مربع
64- راى شــماره 139960302008006372 - 99/09/30 –  پروین دخت ســبزوارى 
شــهرضا فرزند عبدالکریم نسبت به 34 حبه و دو - هفتم حبه مشــاع که 6 حبه و شش - 
یازدهم حبه مشاع آن به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مى باشد از 72 حبه ششدانگ یک باب 

خانه مجزى شده از پالك 1764 فرعى به مساحت 234,90 متر مربع
65- راى شماره 139960302008006061 - 99/09/22 – مهدى یونسى فرزند محمود 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 2106 فرعى به مساحت 101,48 

متر مربع 
66- راى شــماره 139960302008005456 - 99/08/14 – حســن استاد خانى فرزند 

عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 2279 فرعى به مساحت 1,87 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 11314 فرعى و ششدانگ پالك 2433 فرعى جمعًا تشکیل 
یک باب خانه را داده است در ازاء یک - دوم از 0,88 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ بالسویه 

انتقال عادى از طرف محمد رضا عموهادى و اکرم عموهادى
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 11314 فرعى به مساحت 2,26 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 2279 فرعى و ششدانگ پالك 2433 فرعى جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
67- راى شماره 139960302008005457 - 99/08/14 – زهرا فردوسیان فرزند قدرت 

اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 2279 فرعى به مساحت 1,87 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 11314 فرعى و ششدانگ پالك 2433 فرعى جمعًا تشکیل 
یک باب خانه را داده است در ازاء یک - دوم از 0,88 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ بالسویه 

انتقال عادى از طرف محمد رضا عموهادى و اکرم عموهادى
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 11314 فرعى به مساحت 2,26 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 2279 فرعى و ششدانگ پالك 2433 فرعى جمعًا تشکیل 
یک باب خانه را داده اســت در ازاء تمامت چهارصد و سى و دو – ششصد و نود و هفتم حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف حسن استاد خانى
68- راى شــماره 139960302008004840 - 99/07/26 – خــداداد محمدیان فرزند 
عبدالحمید ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 3766 فرعى به مساحت 324 

متر مربع

69- راى شماره 139960302008003001 - 99/05/19 – ابوطالب کیانى فر فرزند حیدر 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3768 فرعى به 

مساحت 328,23 متر مربع 
70- راى شــماره 139960302008003002 - 99/05/19 – سهیال صابرى فرزند على 
برز نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3768 فرعى 

به مساحت 328,23 متر مربع 
71- راى شماره 139960302008006578 - 99/10/07 – حمیده چکشى فرزند جوهر 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 4357 فرعى به مساحت 74,22 متر مربع
72- راى شــماره 139960302008005659 - 99/08/27 – میالد آرامى فرزند محمد 
حسن ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 4854 فرعى به مساحت 

167,58 متر مربع
73- راى شــماره 139960302008006565 - 99/10/07 – مجیــد آربیع فرزند کریم 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك هاى 5115 و 17282 و 17283 و 17284 

فرعى به مساحت 279,72 متر مربع 
74- راى شــماره 139960302008004562 - 99/07/12 – عبداله ســلیمانى فرزند 
داریوش نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 9984 
فرعى به مســاحت 132,80 متر مربع در ازاء 66 سهم مشاع از 415 سهم ششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف داریوش سلیمانى
75- راى شــماره 139960302008004563 - 99/07/12 – اسماعیل سلیمانى فرزند 
داریوش نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 9984 
فرعى به مســاحت 132,80 متر مربع در ازاء 66 سهم مشاع از 415 سهم ششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف داریوش سلیمانى
76- راى شــماره 139960302008006745 - 99/10/14 – محمد رضا رضائى فرزند 
عباسعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان نیمه تمام مجزى شده از 

پالك 13371 فرعى به مساحت 116,58 متر مربع
77- راى شــماره 139960302008006746 - 99/10/14 – نرگس دباغ فرزند منصور 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان نیمه تمام مجزى شده از پالك 

13371 فرعى به مساحت 116,58 متر مربع
78- راى شــماره 139960302008005095 - 99/08/03 – احمد رضا پژوهنده فرزند 
حمزه ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 16410 فرعى که قبًال شماره 288  

فرعى بوده به مساحت 371,50 متر مربع
79- راى شــماره 139960302008005119 - 99/08/03 – احمد رضا پژوهنده فرزند 

حمزه ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 16410 فرعى که قبًال شماره 288  فرعى 
بوده به مساحت 244,42 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 287 فرعى باقیمانده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
ب) قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 287 فرعى باقیمانده به مساحت 108,85 
متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 16410 فرعى که قبًال شماره 288  فرعى بوده جمعًا 
تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء 94,24 سهم مشاع از 340 سهم و یک - دوم سهم 

ششدانگ انتقال عادى از طرف حبیب اله محمودى
80- راى شماره 139960302008005693 - 99/08/27 – قدرت اله طاهرى فرزند عزیز 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 17527 فرعى 

به مساحت 74,66 متر مربع
81- راى شماره 139960302008005694 - 99/08/27 – مریم صالحپور شهرضا فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 17527 

فرعى به مساحت 74,66 متر مربع
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

82- راى شــماره 139960302008005631 - 99/08/26 – حمیده ظریف کار شعبانی 
فرزند محمد ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 370 فرعى به مساحت 

140,44 متر مربع
83- راى شماره 139760302008006708 - 99/10/09 – علیرضا رجبى فرزند محمد 

على ششدانگ : 
الف) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 409 فرعى به مساحت 50,86 متر 

مربع که به انضمام قسمتى از پالك 420 فرعى جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است 
ب) قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 420 فرعى به مساحت 11,71 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 409 فرعى جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است در ازاء 

تمامت 1,04 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف عباسعلى قماشى
84- راى شماره 139960302008005731 - 99/08/28 – یداله سنجرى فرزند وهاب 
نسبت به 2,5 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 976 فرعى به 
مساحت 117,32 متر مربع در ازاء 2,5 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ که میزان 1,5حبه 
مشاع آن انتقال عادى مع الواسطه از طرف ملک دهقانزاد و تمامت یک حبه مشاع آن انتقال 

عادى بى واسطه و مع الواسطه از طرف وهاب سنجرى و وراث وهاب سنجرى
85- راى شــماره 139960302008005732 - 99/08/28 – صدیقــه انصاریپور فرزند 
مهدى نسبت به 3,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 976 فرعى 
به مساحت 117,32 متر مربع در ازاء 3,5 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از 

طرف وراث وهاب سنجرى
86- راى شماره 139960302008005586 - 99/08/26 – مهدى رضوان فرزند فرج اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 1090 
فرعى به مساحت 12,20 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 2690 فرعى جمعاً تشکیل 
یک باب خانه را داده اســت در ازاء تمامت 6,10 سهم مشاع از 610 سهم ششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف محمد قاسم خاتمى موضوع اظهارنامه ثبتى  
87- راى شــماره 139960302008005587 - 99/08/26 – نسرین احمدیان شهرضا 
فرزند ایرج نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قســمتى از یک باب خانه مجزى شده 
از پالك 1090 فرعى به مســاحت 12,20 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 2690 
فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء تمامت 6,10 سهم مشاع از 610 سهم 

ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمد قاسم خاتمى موضوع اظهارنامه ثبتى
88- راى شماره 139960302008006177 - 99/09/27 – نصرت سودائى شهرضائى 
فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1152 فرعى به مساحت 154 
متر مربع در ازاء 80 سهم مشاع از 450 سهم 4,5 قفیز از 10 قفیز از 18 قفیز ششدانگ انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف فاطمه عذرا ماهر
89- راى شماره 139960302008005369 - 99/08/11 – زهرا حیدرپور فرزند مرتضى 
ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1363 فرعى که قبًال شماره 1290,1  فرعى 

بوده به مساحت 18,81 متر مربع
90- راى شماره 139960302008005872 - 99/09/15 – اعظم شیرعلى فرزند عباسعلى 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1549 فرعى به مساحت 194,22 متر مربع 
91- راى شــماره 139960302008003475 - 99/06/06 – فرانــک قدســى فرزند 
عبدالرسول نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
1877 فرعى به مساحت 134 متر مربع در ازاء تمامت 75 سهم و سیزده - شانزدهم سهم 
مشاع از 1014 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواســطه از طرف محمد حسین بورهان 
نسبت به 49 سهم و سه -هشتم سهم مشــاع و خانم صاحب بورهان نسبت به 26 سهم و 

هفت - شانزدهم سهم مشاع
92- راى شــماره 139960302008003476 - 99/06/06 – فرزانــه قدســى فرزند 
عبدالرسول نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
1877 فرعى به مساحت 134 متر مربع در ازاء تمامت 75 سهم و سیزده - شانزدهم سهم 
مشاع از 1014 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواســطه از طرف محمد حسین بورهان 
نسبت به 49 سهم و سه -هشتم سهم مشــاع و خانم صاحب بورهان نسبت به 26 سهم و 

هفت - شانزدهم سهم مشاع
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93- راى شماره 139960302008006883 - 99/10/19 – زهرا بحرینى فرزند مسیح اله 
ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 2504 فرعى به مساحت 304,80 متر مربع 
در ازاء 306 سهم مشاع از 15000 سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف مسیح اله بحرینى

94- راى شــماره 139960302008006059 - 99/09/22 – حســین اسماعیلى فرزند 
منصور نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 4831 

فرعى که قبًال شماره هاى 893 و 894  فرعى بوده به مساحت 235,20 متر مربع 
95- راى شماره 139960302008006060 - 99/09/22 – لیال جاورى فرزند اصغر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 4831 فرعى که قبًال 

شماره هاى 893 و 894  فرعى بوده به مساحت 235,20 متر مربع 
96- راى شــماره 139960302008002579 - 99/04/31 – الهه میرزائى فرزند محمد 
على ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 5804 فرعى به مساحت 223,20 متر 

مربع در ازاء 46 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف امیر حسین کوپائى
97- راى شــماره 139960302008002580 - 99/04/31 – عزیزالــه میرزائى فرزند 
عبدالخالق ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 5804 فرعى به مساحت 126,20 
متر مربع در ازاء 26 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف امیر حسین کوپائى

چهارم : شماره فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد
98- راى شماره 139960302008005531 - 99/08/19 – فریبا اسکندرى شهرضا فرزند 
پرویز ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 125 فرعى به مساحت 33,61 متر مربع

پنجم : شماره هاى فرعى از 5- اصلى مزرعه اسفه ساالر
99- راى شماره 139960302008006361 - 99/09/30 – رضوان نره فرزند فرضعلى 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 26 فرعى به مساحت 119,60 متر مربع
100- راى شماره 139960302008005607 - 99/08/26 – هما بهمن زاده فرزند سرفراز 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 275 فرعى که قبًال قسمتى از پالك 1 فرعى 

بوده به مساحت 148,05 متر مربع
ششم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

101- راى شــماره 139960302008005728 - 99/08/28 – محسن شایان بابوکانى 
فرزند ولى اله ششدانگ یک باب انبار مجزى شده از پالك 121 فرعى به مساحت 101,86 

متر مربع
102- راى شماره 139960302008003904 - 99/06/17 – حجت اله اباذرى شهرضا 
فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب دو طبقه مجزى شده از پالك 

525 فرعى به مساحت 104,25 متر مربع
103- راى شــماره 139960302008003905 - 99/06/17 – شیوا اباذرى فرزند ناصر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب دو طبقه مجزى شده از پالك 525 فرعى به 

مساحت 104,25 متر مربع
هفتم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

104- راى شماره 139960302008005120 - 99/08/03 – عبدالرحیم افشارى فرزند 
محمد على ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 244 فرعى به مساحت 112 متر 
مربع در ازاء تمامت 111 و یک - دهم سهم مشاع از 3500 سهم ششدانگ انتقال عادى از 

طرف حمیدرضا افشارى
105- راى شــماره 139660302008003489 - 96/07/03 و راى اصالحى شــماره 
139860302008004482 - 98/06/20 – کمال هدائى فرزند فضل اله ششدانگ یک 

باب مغازه مجزى شده از پالك 417 فرعى به مساحت 39,55 متر مربع
هشتم : شماره هاى فرعى از 32- اصلى مزرعه دست قمشه

106- راى شماره 139960302008005573 - 99/08/25 – عبدالحسین ریاضى فرزند 
جعفر ششدانگ یک باب مغازه با ســاختمان فوقانى آن مجزى شده از پالك 58 فرعى به 

مساحت 45,79 متر مربع در ازاء 81 سهم و نهصد و پنجاه و پنج – یک هزارم سهم مشاع از 
2284 سهم 42 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف ابراهیم دهقانى بوانى

107- راى شماره 139960302008002581 - 99/04/31 – على احمدى مقدم فرزند 
حیدرعلى ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 2904 فرعى که قبًال شماره 
771 فرعى باقیمانده بوده به مساحت 59,45 متر مربع در ازاء یک حبه و یکصد و شصت و 
یک - نهصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه از 

طرف سید محمد على یوسفى
نهم : شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

108- راى شــماره 139960302008005686 - 99/08/27 – محمد داود زمانى فرزند 
حفیظ اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 11 فرعى به مساحت 138 متر مربع 
109- راى شــماره 139960302008006321 - 99/09/29 – علــى ترابى فرزند رضا 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 187 فرعى به مساحت 126,30 متر مربع 
110- راى شماره 139960302008005102 - 99/08/03 – محمود رضا یثربى فرزند 
فضل اله نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى 

آن مجزى شده از پالك 566 فرعى به مساحت 103,87 متر مربع
111- راى شماره 139960302008005103 - 99/08/03 – اعظم اخوان فرزند محمد 
حسین نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى 

آن مجزى شده از پالك 566 فرعى به مساحت 103,87 متر مربع
112- راى شــماره 139960302008000541 - 99/02/14 – على سپهر آقاسى فرزند 
حسین على ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 1096 فرعى به 

مساحت 40,05 متر مربع
دهم : شماره هاى فرعى از 100- اصلى مزرعه فیض آباد

113- راى شــماره 139960302008005583 - 99/08/25 – فتحعلــى امیرى فرزند 
نجفقلى نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1 فرعى 
به مساحت 102,60 متر مربع در ازاء 60 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادى 

از طرف سید محمد رضا مدنى احدى از ورثه سید حسام مدنى
114- راى شماره 139960302008005584 - 99/08/25 – فاطمه امیرى فرزند حمزه 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1 فرعى به مساحت 
102,60 متر مربع در ازاء 40 سهم مشــاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف 

سید محمد رضا مدنى احدى از ورثه سید حسام مدنى
115- راى شماره 139960302008006051 - 99/09/22 – محمد سمنان فرزند قاسم 
ششدانگ یک باب انبار و مغازه متصله مجزى شده از پالك 167 فرعى به مساحت 472,52 
متر مربع در ازاء 472,50 سهم مشاع از 2500 سهم ششــدانگ بالسویه انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف فریبرز و سهیل فرهمند موروثى از محمود فرهمند
116- راى شماره 139960302008006052 - 99/09/22 – سمیه صدرى فرزند علیرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 167 فرعى به 
مساحت 48,73 متر مربع در ازاء 22,50 سهم مشاع از 2500 سهم ششدانگ بالسویه انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف فریبرز و سهیل فرهمند موروثى از محمود فرهمند
117- راى شماره 139960302008006053 - 99/09/22 – زهرا امینیان فرزند بهرام 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 167 فرعى به 
مساحت 48,73 متر مربع در ازاء 22,50 سهم مشاع از 2500 سهم ششدانگ بالسویه انتقال 

عادى مع الواسطه از طرف فریبرز و سهیل فرهمند موروثى از محمود فرهمند
118- راى شــماره 139960302008006322 - 99/09/29 – علــى ترابى فرزند رضا 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 227 فرعى به مساحت 160,47 متر مربع 
119- راى شماره 139960302008003225 - 99/06/01 – عباس رضوانى فرزند حبیب 
اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 281 فرعى 

به مساحت 120,90 متر مربع در ازاء تمامت 82 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ انتقال 
عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند

120- راى شماره 139960302008003226 - 99/06/01 – ریحانه یوسف پور دهاقانى 
فرزند محمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 281 
فرعى به مساحت 120,90 متر مربع در ازاء تمامت 41 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف محمود فرهمند
121- راى شماره 139960302008005596 - 99/08/26 – جواد افشارى فرزند الیاس 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 399 فرعى به مساحت 200,81 متر مربع در 

ازاء 200,81 سهم مشاع از 2250 سهم ششدانگ انتقال عادى از طرف لیال یلمه
122- راى شماره 139960302008006034 - 99/09/20 – جمشید منصف فرزند رسول 

ششدانگ یک باب گاراژ مجزى شده از پالك 511 فرعى به مساحت 979,40 متر مربع 
123- راى شــماره 139960302008006035 - 99/09/20 – مســعود گالبــى فرزند 
رحیم ششدانگ یک باب گاراژ مجزى شده از پالك 511 فرعى به مساحت 501,10 متر مربع 
124- راى شماره 139960302008006329 - 99/09/30 – ســیف اله عنایتى فرزند 
غالمعلى ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 515 فرعى به مساحت 79,70 متر 
مربع در ازاء 79 سهم مشاع از 51748,80 سهم ششدانگ بالسویه انتقال عادى مع الواسطه 

از طرف مینو و مسعود تاکى موروثى از طرف محمد على تاکى
125- راى شماره 139960302008006047 - 99/09/22 – على انصارى فرزند شهنواز 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2199 فرعى که قبًال شماره 494 فرعى بوده 
به مساحت 120,57 متر مربع در ازاء تمامت 120,57 سهم مشاع از 27856,40  ششدانگ 

انتقال عادى مع الواسطه بالسویه از طرف مظفر و محمدعلى ملکیان 
126- راى شماره 139960302008006330 - 99/09/30 – پیمان همتى فرزند نجفعلى 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 2214 فرعى به مساحت 173,71 

متر مربع
یازدهم : شماره فرعى از 157- اصلى مزرعه محمودیه

127- راى شــماره 139960302008006362 - 99/09/30 – سعید قبادپور قورد فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 14 فرعى به مساحت 203 متر مربع 

دوازدهم : شماره فرعى از 167- اصلى 
128- راى شــماره 139960302008004841 - 99/07/26 – حســن امامــى فرزند 
عبدالرسول ششدانگ یک باب کارگاه مفتول کشــى مجزى شده از پالك 398 فرعى به 

مساحت 897,47 متر مربع
سیزدهم : شماره هاى فرعى از 171- اصلى مزرعه مهدیه

129- راى شــماره 139960302008006103 - 99/09/25 – همتعلــى حاتمى فرزند 
شهباز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 13 فرعى 

به مساحت 167,017 متر مربع
130- راى شماره 139960302008006104 - 99/09/25 – ثریا حیدرى فرزند اسداله 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 13 فرعى به 

مساحت 167,017 متر مربع

بخش دو ثبتى شهرضا
چهاردهم : شماره فرعى از 237- اصلى مزرعه تنگى چى از توابع اسفرجان
131- راى شــماره 139960302008006032 - 99/09/20 – زلیخا عربلونره ئى فرزند 
عزت اله ششدانگ یک باب خانه (با قید به این که تمامت سه دانگ مشاع آن به صورت صلح 
مشروط با حق استفاده از منافع و اختیار فسخ مادام الحیات مصالح به صورت یک باب خانه 
از طرف خودش) مجزى شده از پالك 168 فرعى به مساحت 157,82 متر مربع در ازاء سه 

دانگ مشاع از ششدانگ که میزان 1,5دانگ آن صلح مشروط بوده

بند ب)
بخش یک ثبتى شهرضا

یکم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد
1- راى شــماره 139860302008002638 - 98/03/30 و راى اصالحــى شــماره 
139960302008006709 - 99/10/10 – مهدى على بکى فرزند على نســبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 37 فرعى به مساحت 185,13 
متر مربع که در راى اولیه و به تبع آن در آگهى اولیه مساحت اشتباهًا قید شده و اینک تجدید 

آگهى مى گردد
2- راى شــماره 139860302008002640 - 98/03/30 و راى اصالحــى شــماره 
139960302008006710 - 99/10/10 – راضیه مهجور فرزند ولى اله نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 37 فرعى به مساحت 185,13 متر 
مربع که در راى اولیه و به تبع آن در آگهى اولیه مســاحت اشتباهًا قید شده و اینک تجدید 
آگهى مى گردد تاریخ انتشار نوبت یکم : روز  دو شــنبه  1399/10/22 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: روز سه شنبه  1399/11/07م الف: 1075865سید اسداله موسوى  -  رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرضا/10/157 
حصروراثت  

آقاى مهدى ربانیان نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 82 به شرح دادخواست به کالسه 
9901610 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرتضى ربانیان نجف آبادى بشناسنامه  555 در تاریخ 99/10/6 اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مرضیه ربانیان نجف آبادى  ش 
ش 2194  ، 2. على رضا ربانیان نجف آبادى ش ش 28 ، 3. حمید ربانیان نجف آبادى ش ش 
727 ، 4. زهره ربانیان نجف آبادى ش ش 739 ، 5. شهناز ربانیان نجف آبادى ش ش 658 
،6. مهدى ربانیان نجف آبادى ش ش 82 ، 7. احسان ربانیان نجف آبادى ش ش  3998 ، 8. 
محمدرضا ربانیان نجف آبادى ش ش 154  (فرزندان متوفى)، 9. صغرا حجتى نجف آبادى  
ش ش 674  (همسر متوفى ) ،  متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 1075730 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/10/159 
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139985602030014670 آقاى ابراهیم جمشیدیان قلعه سفیدى فرزند محمد 
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند 
که ســند مالکیت دو حبه و نود و یک – یکصد و پانزدهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ 
پالك ثبتى  شــماره 3223 فرعى از 339 از 391 اصلى  واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان 
که درصفحه 358 دفتر 8 امــالك ذیل ثبت 1092 بنام نامبرده  ثبت و ســند تک برگ به 
شماره چاپى 997713 سرى د 93  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحــى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار

 این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 99/10/22، 1076035/م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محســن نساج نجف 

آبادى/10/160

بى تردید پیتزا یکى از بدترین غذا ها براى سالمت بدن است. بسیارى از عالقه مندان به پیتزا اگر بدانند چه اتفاقى 
پس از خوردن این فست فود در بدنشان رخ مى دهد، احتماال حاضر به پذیرش این حقیقت خواهند بود.

■ در 10 دقیقه نخست: باور کنید یا نه چربى موجود در پیتزا کمى براى بدن خوب است و همچنین باعث 
احساس خوشایندى در مغز و لذت در فرد مى شود. در گام نخست بزاق دهان به دلیل دارا بودن برخى آنزیم ها شروع 

به فرآیند هضم غذا مى کند. در این فرآیند کربوهیدرات ها شکسته و براى جذب آماده مى شود.
■ 15 دقیقه بعد: همزمان با شکستن کربوهیدرات ها و تبدیل آن ها به شکر، چربى موجود در پنیر، پپرونى و دیگر 
مواد به کند شدن این فرآیند کمک مى کند. بدن به سرعت کربوهیدرات ها را شکسته و از آن ها استفاده مى کند. 
با این حال، چربى انرژى پایدارترى را در اختیار بدن قرار مى دهد. کسانى که به گلوتن حساسیت دارند و یا از عدم 
تحمل الکتوز رنج مى برند، در 15 دقیقه نخست دچار ناراحتى خواهند شد. در طول این مدت، بدن به سختى تالش 

مى کند فرآیند هضم را انجام دهد و نفخ رخ داده و گاز تولید مى شود.
■ پس از 20 دقیقه: در این زمان کربوهیدرات ها شکسته شده و وارد جریان خون مى شوند. پانکراس اقدام 
به ترشح انسولین مى کند تا سلول هاى بدن بتوانند قند را جذب کنند. قند خون باال مى تواند منجر به التهاب شود 
که با مواردى همچون آسیب هاى عصبى، تضعیف گردش خون، بیمارى هاى قلبى، و بیمارى هاى مزمن خود را 
نشان مى دهد. با این حال، قند خون باال دائمى نیست. در نهایت قند ها مسیر خود به سمت کبد را پیدا مى کنند و 

در آنجا به چربى تبدیل مى شوند.
■ پس از 30 دقیقه: در این زمان اسید معده شروع به هضم چربى هاى موجود در پیتزا مى کند. چربى ها نیز 
پس از ورود به خون به سمت کبد حرکت مى کنند. در این حالت، کبد انتخاب مى کند که این چربى ها به صورت 
انرژى در دسترس بدن مورد استفاده قرار گیرد و یا اینکه به ســلول هاى چربى تبدیل شده و براى آینده ذخیره 

شود.
در این حالت، سطح ترى گلیسرید (چربى خون) به میزان قابل توجهى افزایش مى یابد اما این افزایش موقتى است. 
سطح ترى گلیسرید باال خود منجر به بیمارى هایى مانند لخته شدن خون و یا سخت شدن عروق (از دست دادن 

قابلیت ارتجاعى رگ ها) مى شود.
■ پس از یک ساعت: خبر خوب این است که اگر در مصرف پیتزا زیاده روى نکرده باشید، پنیر و پپرونى به 
جلوگیرى از حس تنبلى و کرختى شما کمک خواهد کرد. برخالف کربوهیدرات که باعث افزایش سروتونین و 
احساس خواب آلودگى مى شود، چربى همزمان با تبدیل شدن به انرژى، باعث تنظیم سروتونین مى شود. با این 
وجود، چربى موجود در پیتزا براى سالمتى مضر است و مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى را افزایش 

دهد و در عین حال باعث اضافه وزن فرد شود.
■ پس از 4 ساعت: بى تردید پس از این مدت فراموش خواهید کرد که اصًال پیتزایى میل کرده اید اما بدن 
این موضوع را فراموش نکرده است. در این زمان، همچنان چربى موجود در خون باالست. با این حال، سطح قند 
خون کاهش یافته است و غذا در مسیر هضم نهایى قرار دارد. در این زمان شاید نیاز داشته باشید که براى مقابله با 

کربوهیدرات و غذاى پرچربى که مصرف کرده اید، یک میان وعده حاوى سبزیجات مصرف کنید.

کارشناسان تغذیه تاکید مى کنند که چند ماده غذایى را باید کامًال به دور از 
محیط یخچال و فریزر نگه داشت.

پیاز: پوست پیاز نیاز به قرار گیرى در معرض هوا براى عمر مفید و مطلوب 
دارد. پیاز را باید به دور از کیسه هاى پالستیکى حفظ کرد. البته غالت حاوى 

پیاز نیاز به نگهدارى در ظرف هاى درپوشیده و در یخچال دارند.
کدو حلوایى: نیاز به تهویه خشک، تاریک و سرد و البته به دور از محیط 

یخچال دارد.
خربزه و هندوانه: این دو میوه اگر در محیط یخچال نگه دارى شوند آنتى 
اکسیدان هایشان مانند لیکوپن و بتاکاروتن را از دست مى دهند. البته اگر این 

میوه ها بریده شده باشند، نیاز به نگهدارى در یخچال دارند.
سیر: ســیر را هرگز نباید در یخچال نگهدارى کرد چون شروع به جوانه 

زدن مى کند و فاسد مى شود. سیر را در محیط خشک و تاریک نگه دارید.
سیب زمینى: این خوراکى را نیز باید در فضاى خشک، تاریک و خنک و 
البته به دور از کیسه هاى پالستیکى نگه داشت. سیب زمینى را مى توان در 

یک جعبه مقوایى براى یک دوره نامحدود ذخیره کرد.
ریحان: بهترین شکل نگهدارى آن در آشپزخانه و داخل یک لیوان آب 

است.
عسل: عسل را باید در ظروفى که در آنها کامال بسته مى شود حفظ کرد 
و آنهم در یک دماى خشک. نگهدارى عسل در یخچال باعث ایجاد شکر 

روى آن مى شود.
قهوه: دانه هــاى قهوه نیاز به نگهدارى در یک هواى خشــک، خنک و 

تاریک دارند تا عطر و طعمشان را حفظ کنند.
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خوردنى هایى که نباید در یخچال و فریزر قرار داد
آنوکا لیندل، پروفسور رشته روانشناسى عصب شناختى دانشگاه 
التروب استرالیا پى برده بیشتر کسانى که سلفى مى گیرند ترجیح 
مى دهند سمت چپ صورت شان را در عکس ها نشان دهند. او به 
تجزیه و تحلیل دو هزار سلفى اینستاگرامى پرداخت تا متوجه شود 

چرا یک سمت صورت مان براى ما خوشایندتر است.
وقتى فرد جلوى آینه ژســت مى گیــرد و از بازتاب خود عکس 
مى گیرد، معموًال سمت راست خود را نشان مى دهد. اما از آنجایى 
که در آینه چپ و راست برعکس است، وقتى کسى سمت راست 
صورت خود را ترجیح مى دهد معنایش آن است که با سمت چپ 

صورتش مقابل آینه ژست گرفته است.
پرتره هاى ترسیم شده از دیگران هم همان سوگیرى را 

به نمایش مى گذارد: افراد سمت چپ صورت خود را 
ترجیح مى دهند. این محقق معتقد است این مسأله 
ممکن است از میل ناخودآگاه فرد به نشان دادن 
سمت جذاب تر صورت خود حکایت داشته باشد.

تحقیقات نشان داده سمت چپ صورت احساسات 
را بیشتر بروز مى دهد. این مسأله را شاید بتوان با نحوه 

پردازش احساسات در مغز توضیح داد. سمت راست مغز که 

کنترل ماهیچه هاى سمت چپ بدن را در دست دارد، مربوط به 
احساسات و عواطف است. به همین دلیل است که وقتى از افراد 
مى خواهند براى یک عکس احساسى ژست بگیرند سمت چپ 
صورت شان را نشان مى دهند و وقتى مى خواهند براى عکسى 
ژســت بگیرند که احساسات شــان را پنهان کند سمت راست 

صورت خود را به نمایش مى گذارند.

چرا یک سمت صورتمان جذاب تر از طرف دیگر است؟
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درست اســت که گرم  کردن مجدد برنج مى تواند مسمومیت 
زا باشــد، اما این روند گرم کردن مجدد نیست که مشکل ساز 
است؛ بلکه روش نگهدارى برنج اســت که این خطر را ایجاد 
مى کند. بنابراین الزم اســت ابتدا با محدوده دمایى خطر آشنا 
شــویم. محدوده خطر غذایى یعنى محدوده دمایى که در آن 
باکترى ها قادر به رشد و تولید سم هستند. این  بازه دمایى بین 5 

تا 60 درجه سانتیگراد است.
پس براى اینکــه جلوى فعالیت باکترى ها گرفته شــود، باید 
غذاى پخته شــده یا در دماى زیر 5 درجه یــا باالى 60 درجه 
سانتیگراد به عنوان منطقه امن، قرار بگیرد. البته اگر برنج پس 
از پخت بــراى طوالنى مــدت در دماى 5 تــا 60 درجه قرار 
گیرد ممکن اســت باکترى هاى فعال شده ســم تولید کنند. 
این ســم با قرار گرفتن در یخچال یا گرم کــردن مجدد برنج 
از بین نمى رود و مــى تواند عالئمى مثل تهوع، اســتفراغ و 

اسهال را در پى داشته باشد. در نتیجه، هرچه بیشتر برنج پخته 
شــده در دماى اتاق قرار گیرد، احتمال مســمومیت آن بیشتر 

مى شود.
بهترین راه این است که برنج پخته را پس از پخت، کامل مصرف 
کنیم. اما چنانچه مقدارى برنج باقى ماند، الزم اســت آن را در 
محیط یخچال، سرد نگاه داریم. حالت ایده آل رسیدن به دماى 

زیر 5 درجه بین 1 تا 2 ساعت است.
همچنین اگر الزم اســت به دالیلى برنج پختــه را نگهدارى 
کنیم یا در سلف سرویس ها و رســتوران ها که فرایند پخش 
غذا طوالنى اســت، باید برنج در حین پخش، در دماى باالى 

60 درجه باقى بماند.
برنج را پس از سرد کردن، نهایت به مدت یک روز در یخچال 
نگهدارى  کنید و چنانچه روز بعد خواســتید آن را گرم کنید، به 

حدى گرم شود که دهان را بسوزاند.

گرم کردن 
مجدد برنج 
باعث سمى 

شدن آن 
مى شود؟
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اصالح شبکه آب
 میدان امام على (ع) تا میدان امام (ره)

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 
یک، طرح اصالح شــبکه آب میدان 
تا میــدان توســط اداره توســعه و 
بهره بردارى آب آبفــا منطقه یک و با 
نظارت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان اجرا مى شود.
مدیر امــور آبفا منطقه یک با اشــاره 
به اهمیت این طرح اظهار داشــت: با 
توجه به فرســودگى شبکه توزیع آب 
مناطق مرکــزى و تاریخى اصفهان، 
طرح اصالح شــبکه آب میدان امام 
على (ع) تا میدان امام (ره) در دستور 
کار امور آبفا منطقه یک اصفهان قرار 

گرفته است.
حمید اشتهاردیها خاطرنشان کرد: این 
طرح در راســتاى نوسازى و بهسازى 
ســنگفرش شــهردارى اصفهان به 
طول 3 کیلومتر توسط پیمانکاران و با 
نظارت اداره توسعه و بهره بردارى آب 

آبفا منطقه یک انجام مى شود.
وى ادامه داد: در این راســتا عملیات 
اصالح شــبکه آب خیابان سید على 
خان به طــول 600 متــر و اصالح 
شــبکه آب بازارهــاى تاریخــى 
اطراف میــدان امــام (ره) و میدان 
امــام على(ع) انجام شــده اســت و 
همچنیــن فاز دوم عملیــات اجرایى 
اصالح شبکه آب خیابان آمادگاه پس 

از اتمام فاز نخست در حال اجراست.
مدیر امــور آبفا منطقه یــک افزود: 
عملیــات اصالح شــبکه آب خیابان 
سپاه، دیگر برنامه این امور در راستاى 
طرح اصالح شبکه آب میدان تا میدان 

است.

فاضالب دنارت به شبکه جمع آورى 
محور شرق اصفهان متصل مى شود

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اشاره به اینکه فاضالب محله دنارت به شبکه 
جمع آورى محور شرق اصفهان متصل مى شود، 
گفت: در برنامه هاى امسال و سال 1400 شرکت، 
فاضالب شــهرى منطقه دنارت پیش بینى شده 

است.
ســید اکبر بنى طبا  با اشــاره به شبکه فاضالب 
اصفهان اظهار داشت: یکى از محورهایى که در 
کالن شهر اصفهان در ارتباط با شبکه جمع آورى 
فاضالب هنوز باقى مانده، محور شرق اصفهان 
است که شامل مناطق ارغوانیه، سه راه پینارت، 

شهرك زاینده رود، ردان و دنارت است.
سخنگوى شــرکت آبفا اســتان اصفهان افزود: 
انتقال فاضالب به تصفیه خانه شــرق اصفهان 
مستلزم اجراى کلکتور اصلى این خط بود و اکنون 
کلکتور اصلى از محور خیابان شریعتى به کلکتور 
محور شرق اصفهان تقریبًا به اتمام رسیده است.

وى بیان کرد: ایســتگاه پمپاژ کــه در مجاورت 
رودخانه زاینده رود احداث شده تا بتوانیم با توجه 
به شــرایط توپوگرافى زمین، فاضالب را به آن 

نقطه انتقــال دهیم و از آنجا بــه این خط انتقال 
ایستگاه پمپاژ شود با حضور وزیر نیرو به صورت 
ویدئو کنفرانس در چند ماه گذشته افتتاح و اجراى 
شــبکه هاى جمع آورى محالتى که به آن اشاره 

شد، آغاز گشت. 
بنى طبا با اشــاره به اینکه منطقه دنــارت نیز از 
همان شرایط برخوردار است، گفت: منطقه یک 
و 6 اصفهان در قالب اجراى پیمان با پیمانکاران 
مشخص شده و به مرور زمان شبکه جمع آورى 
این مناطــق را اجــرا مى کنیم و پســاب را به 

تصفیه خانه شرق اصفهان انتقال مى دهیم.
مدیر روابط عمومى شــرکت آبفا استان اصفهان 
ادامه داد: شبکه فاضالب اصفهان منابع دولتى و 
بودجه هاى عمرانى ندارد و اجراى شــبکه هاى 
فاضالب مســتلزم تأمین منابع مالى زیاد است 
و با توجه به محدودیت منابع مالى، باید از محل 
درآمد خود کالن شــهر اصفهان هزینه هاى آن 

تأمین شود.
وى عنوان کرد: در حال حاضر با محدودیت منابع 
مالى مواجه هستیم اما این عامل منجر به توقف 

شبکه هاى اجراى فاضالب نشده و تنها زمان کار 
طوالنى تر مى شود، همکاران در معاونت توسعه و 
بهره بردارى شبکه فاضالب در این راستا تالش 
مى کنند و مردم مطمئن باشــند این محله نیز به 
شبکه جمع آورى محور شرق اصفهان متصل و 

مشکل شان حل مى شود.
بنى طبا خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پساب 
فاضالب شــهروندان محالت دنارت، فیزدان و 
داران بایستى با یک خط انتقال مشترك از محور 
جنوب رودخانــه زاینده رود به شــمال رودخانه 
و سپس از طریق ایســتگاه پمپاژ به خط انتقال 
تصفیه خانه شرق اصفهان منتهى گردد، این مهم 

بر برنامه هاى جدى شرکت آبفا مى باشد.
سخنگوى شرکت آبفا استان اصفهان افزود: در 
حال حاضر به دلیل تعارضات محلى، این عملیات 
با وقفه مواجه گردیده و امید اســت با مساعدت 
مســئولین ذیربط در اســتان اصفهان، شرایط و 
تمهیدات الزم براى اجراى عملیات لوله گذارى 
فراهم گردیده و خواسته شــهروندان در حداقل 

زمان ممکن تامین گردد. 


