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اینها از جمع زردها خارج مى شوندانهدام 68 باند سرقت در اصفهان حمید لوالیى بازیگر «نوروز رنگى» شدآمادگى سپاه براى کمک به برگزارى کنکور ورزشاستانفرهنگ جهان نما

رضا فیاضى:
کرونا همه چیز
 مرا نابود کرد

بحران در مقطع پیش دبستانى اصفهان
3

3

2

3

صادرات نفت ایران
 چقدر است؟

تکلیف کاربرى خانه 
هنرمندان چه مى شود؟

احداث بازار مبل اصفهان 
در بالتکلیفى است

5

شهید محسن حججى 
نماد شهداى مدافع 

حرم است

رضا فیاضى پیرامون دلیل بازگشت خود به 
شهر تهران گفت: پیش تر در شهر کیش 

زندگى مى کردم و سال ها در آنجا مشغول به 
فعالیت بودم، در جزیره کیش یک 

کتابفروشى داشتم و...

هفتمیــن هفتــه از اجــراى طــرح ملــى 
سه شــنبه هاى تکریم به دیدار با خانواده شهید 
مدافع حرم «محسن حججى»  اختصاص یافت. 
این دیدار در محل یادمان شــهداى شهرســتان 
نجف آبــاد و با برقرارى ارتباط زنــده تصویرى با 
«ســید عباس صالحى» وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى، حجت االســالم و المسلمین «حبیب 
رضا ارزانى»، مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگى 
کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد کشــور، 

«محمدرضا سوقندى» مشاور وزیر ...

4

اصفهان، اصفهان، 4343 درجه باالى صفر! درجه باالى صفر!
پیش بینى اداره کل هواشناسى از روند افزایشى دماى هوا تا اوایل هفته آیندهپیش بینى اداره کل هواشناسى از روند افزایشى دماى هوا تا اوایل هفته آینده

3

نگرانى از کرونا باعث شده والدین تنها 7 درصد نوآموزان پیش دبستانى اقدام به ثبت نام فرزندانشان کنند

منوچهر والى زاده: 
دوبلورها گرفتار پول 
تاکسى و ناهارشان هستند!

دوباره که فرار کردى استاد!
آقاى قلعه نویى متن اســتعفاى خود را با ســالم و خداحافظ خطاب 
به «اصفهان زیبا» منتشــر کرده و احتماًال قبل از اینکه برکنار شود 
خواسته تا رکورد عدم اخراجش پابرجا بماند و خود استعفا کرده باشد. 
حاال این قضیه به کنار، نمى شود اســتاد بدون پاسخگویى بخواهید 
که تشــریف ببرید.  فصل گذشــته وقتى در دیدار حساس و حیثیتى 

سپاهان-پرسپولیس در نیمه نهایى جام حذفى...
3

4

در صفحه 7 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در مراسم 
طرح ملى سه شنبه هاى تکریم:

غرق شدن
 38 نفر در منابع آبى 

استان اصفهان در 
سال جارى

سارقان بیروت را نجات دادند!
پایتخت لبنان مى توانست به کلى محو شود اما؛

2

تالش مى کنیم دانیال را تالش مى کنیم دانیال را 
حفظ کنیمحفظ کنیم

4

 آگهى مزایده

 میثم محمدى-شهردار زرین شهر

نوبت اول

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره187 مورخ 99/04/16 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى یک قطعه زمین واقع در 
شهرك حمل و نقل زرین شــهر جهت ایجاد یک واحد آپاراتى و تعویض 
روغنى به صورت اجاره براى مدت دوسال از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید،لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تاپایان وقت ادارى مورخ99/06/06 

به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.
م.الف:942500 

در  روزنامهدر  روزنامه   نصف جهاننصف جهان
فیلم  ببینید...فیلم  ببینید...

گشت خود به 
شهر کیش 

 آنجا مشغول به 
 یک 

2

«گاندو»  دست  پسر  بچه  چابهارى  را  خورد  جهان نما
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اطالعات وبسایت شرکت «تنکر ترکرز دات کام» نشان 
مى دهد صادرات نفت ایران بســیار بیشتر از آن چیزى 

است که آمار آمریکا نشان مى دهد.
طبق ایــن اطالعات، ایــران روزانه 600 هزار بشــکه 
نفت از طریق انتقال کشتى به کشــتى صادر مى کند. 
فرستنده هاى این کشتى ها معموًال خاموش هستند تا 
امکان ردیابى آنها وجود نداشته باشد. آمار آمریکا متوسط 
صادرات روزانــه نفت ایران را 227 هزار بشــکه در روز 

نشان مى دهد. 
شــرکت ردیابى نفتکش هاى تنکر ترکرز اولین بار در 
2018 پس از اعمال دوباره تحریم هــاى آمریکا علیه 

صادرات نفت ایران گزارش داد که نفتکش هاى ایران 
فرستنده هاى خود را به منظور پنهان کردن مقاصدشان 
خاموش مى کننــد. در آن زمان، بیشــتر اطالعات این 
شرکت دقیقًا از فرســتنده ها و بنادر به دست مى آمد و 
بنابراین گزارش حرکت اکثر نفتکــش هاى ایران غیر 
قابل اعتماد بود. بیشتر نفت ایران به سمت چین مى رود. 
در واقع چین مدت هاست نفت خام ارزان ایران را ذخیره 
مى کند. چیــن از اول ژوئن تا 21 جوالى ســال جارى 
میالدى 8/1 میلیون بشکه نفت ایران را خریدارى کرده 
است. گزارش هاى رسمى چین نشان مى دهد این کشور 

در ماه ژوئن هیچ نفتى از ایران وارد نکرده است.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در جلسه هیئت دولت اظهار کرد: دولت مى خواهد سرمایه 
مطمئن براى مردمى که به آینده نگاه مى کنند ایجاد کند؛ 
این مجموعه طرحى اســت که ســتاد اقتصادى دولت 
در هفته هاى گذشــته روى آن بحث کرده و به تصویب 
رسانده و موضوع را به جلسه سران قوا برده و کلیات آن 
به تصویب رسیده است و بعد از مراحل نهایى این مصوبه 

دولت هم آیین نامه هاى اجرایى آن را خواهد نوشت.
وى یادآورشــد: کارى که هفته ها و ماه ها دولت زحمت 
کشیده دو قوه دیگر هم زحمت کشیده اند یکسرى افراد 
پیدا مى شــوند نمى دانم مبانى  آنها براى اینکه مردم را 

دلسرد کنند چیســت و مى گویند این طرح ممکن است 
در دولت آینده زحمتى براى پرداخت درست کند و دولت 
مى خواهد فشار را به دولت  آینده منتقل کند که یک حرف 
کامًال دروغ و بى اساس است. این حرف کودکانه است 
این دولت و آن دولت چه معنایى دارد. ما باید کشور را در 
شدیدترین شــرایط تحریم اداره کنیم و با کسى شوخى 

نداریم.
 رئیس جمهورى گفت:کســى که به طرح دولت ایراد 
مى گیرد لطفاً بگوید که راه حل چیســت. با فحاشــى و 
با ردیف کردن جمالت درشت مشــکلى از کشور حل 

نمى شود./2498

صادرات نفت ایران
 چقدر است؟

روحانى: با فحاشى
 مشکلى حل نمى شود

تمایل به فرزندخواندگى
   تســنیم | مدیرکل دفتر امــور کودکان و 
نوجوانان سازمان بهزیستى کشور گفت: طى سه 
ماه گذشته از آغاز فعالیت سامانه فرزندخواندگى، به 
طور میانگین هر روز 33 درخواست جدید در ارتباط 
با فرزندخواندگى ثبت شده اســت. سعید بابایى 
تصریح کرد: بیشترین میزان درخواست هاى جدید 
فرزندخواندگى در اســتان هاى تهران، اصفهان، 
خراســان رضوى مازندران و فارس ثبت شــده 

است./2504

از خارج برایم دارو 
نیاوردند

   باشگاه خبرنگاران جوان | رضا صادقى، 
خواننده موسیقى پاپ که کرونا را شکست داده است 
مى گوید: نه دارویى از خارج از کشور برایم آوردند و 
نه پزشکى باالى سرم بود؛ بلکه با استراحت در خانه 
و رعایت نکات بهداشتى و با استفاده از داروهاى 
معمولى سالمتى خود را به دست آوردم. وى افزود: 
شب و روزهاى ســختى را گذراندم و تنگى نفس  
بدى داشتم؛ اما با لبخند و انرژى خوب خانواده ام از 

این سختى ها عبور کردم. /2505

مبناى جدید تعیین
 سقف مهریه 

   میزان | عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس از تهیه طرحى درباره ساماندهى «امور 
مهریه» از سوى جمعى از نمایندگان خبر داد و گفت: بر 
اساس این طرح بناست مبناى محاسبه مهریه، میزان 
دستمزد کارگر در نظر گرفته شود. حجت االسالم سید 
جواد حسینى کیا تصریح کرد: در این طرح پیشنهاد پنج 
الى شش هزار روز از مزد کارگر را در نظر گرفتیم و این 
بدین معناست که اگر دستمزد یک کارگر روزى 70 
هزار تومان باشد، این رقم ضرب در 5000 روز شود و 
نهایتاً میزان مهریه 350 میلیون محاسبه خواهد شد. 
بنابراین قاضى مى تواند تا 350 میلیون تومان فرد را 

زندانى کند و بیش از آن را خیر.

خرید خرگوش براى 
یوزپلنگ !

   ایلنــا | مدیرکل دفتر حفاظــت و مدیریت 
حیات وحش سازمان محیط زیســت با اشاره به 
اینکه سودجویان در فضاى مجازى از احساسات 
دوستداران محیط زیســت سوءاستفاده مى کنند، 
گفت: متأسفانه اخیراً در فضاى مجازى شاهد بودیم 
به بهانه خرید خرگوش براى یوزپلنگ ها  از مردم 
پول جمع کرده بودند. مطمئناً ما با همکارى پلیس 
فتا با این قبیل اقدامات که باعث تشویش فضاى 

مجازى مى شود برخورد خواهیم کرد.

کشنده  تر از کرونا 
   رکنــا | مســئوالن چینى اعــالم کردند که 
ویروسى جدید و کشــنده تر از ویروس کرونا در 
سراسر قزاقستان انتشار یافته است. وزارت بهداشت 
قزاقستان هم گزارش داد، این بیمارى جدید یک 
نوع التهاب ریوى ناشناخته است و بیش از 32 هزار 
مبتال به این ویروس در کشور شناسایى شده و 451 
نفر جان خود را از دست داده اند. روزانه حدود 300 
نفر از مبتالیان به بیمارى التهاب ریوى جدید وارد 

بیمارستان  ها مى شوند.

عروسى هاى مرگ آور 
   ایرنــا | به دلیل شیوع کرونا و تعطیلى سالن و 
تاالرهاى عروسى برخى زوج ها در مازندران مراسم 
عروسى شان را پنهانى در شهرك هاى الکچرى 
برگزار مى کنند. یکى از نگهبانان شهرك ساحلى 
در بخش مرکزى استان مازندران مى گوید: این 
روزها هفته اى سه تا چهار مراسم عروسى و تولد 
در شهرك برگزار مى شود که تعداد قابل توجهى را 

گرد هم مى آورد./2506

مدرس خیابانى «وزیر» نشد
   خبر آنالین | مجلس شــوراى اسالمى صبح روز 
چهارشنبه به ریاســت محمد قالیباف بررسى برنامه و 
صالحیت حسین مدرس خیابانى براى تصدى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و اخذ رأى اعتماد را در دستور کار 
قرار داد. پس از پایان بررسى صالحیت مدرس خیابانى 
با  104 رأى موافق و 140 رأى مخالف و ده رأى ممتنع 
نتوانست رأى اعتماد نمایندگان را از آن خود کند. /2502

دلیل نرفتن روحانى به مجلس
   مهر | محمدباقر قالیباف صبح دیروز (چهارشنبه) 
درباره عدم حضور رئیس جمهور در جلسه رأى اعتماد 
به وزیر پیشنهادى صمت اظهار کرد: آقاى حسینعلى 
امیرى، معاون پارلمانى رئیس جمهور در این خصوص 
نامه اى به من نوشتند و یک نامه رســمى نیز از دفتر 
رئیس جمهــور در رابطه با حضور ریاســت جمهورى 
در جلســه رأى اعتماد براى من ارسال شد. وى افزود: 
رئیس جمهور براى حضور در جلسه رأى اعتماد از ستاد 
ملى مقابله با کرونا استعالم کرده و ستاد کرونا حضور 
ایشان در جلسه امروز را به دلیل شــرایط کرونایى به 

مصلحت ندانسته است.

اشکال مدیریت صداوسیما 
   اعتمــاد آنالین | محمد هاشــمى، عضو سابق 
حزب کارگزاران ســازندگى مى گوید: اشکال مدیریت 
صداوسیما این اســت که همه تصمیم هایش در درون 
ســازمان گرفته نمى شود. صداوســیما تحت فرمان 
گروه هاى خارج از این سازمان است که آنها برنامه ها و در 
کل تفکر و عقیده خود را به رسانه ملى تحمیل مى کنند، 
به همین دلیل هم برنامه هاى تفرقه افکن و زیان رسانى 

از تلویزیون پخش مى شود./2503

متالشى کردن روان
   خانه ملت | عضو هیئت رئیسه مجلس و نماینده 
فالورجان از تصمیمات متناقــض دولت در خصوص 
برگزارى کنکور به شدت انتقاد کرد. سیدناصر موسوى 
الرگانى در واکنش به تغییر نظــر در خصوص تعویق 
کنکور در توییتى نوشــت: دیروز از تعویق کنکور تا ماه 
بعد خبر مى دهند و امروز از برگــزارى کنکور در موعد 
مقرر. ظاهراً عالوه بر بى اهمیت بودن سالمت جسمى 
داوطلبان میلیونى کنکور و خانواده هاى محترمشــان، 
دولــت و وزرایش عزم کرده انــد روح و روان داوطلبان 
کنکور را هم متالشى کند. کاش به توصیه هاى مجلس 

عمل مى شد.

تکذیب کمک آیت ا... سیستانى 
   پانا | دفتر آیت ا... سیستانى با صدور بیانیه اى، خبر 
منتشر شــده درباره کمک یک میلیارد دالرى خود به 
ایران براى مبارزه با کرونا را تکذیب کرد. در این بیانیه 
آمده است: «آنچه درباره کمک یک میلیارد دالرى دفتر 
مرجعیت عراق به ایران براى عبور این کشور از بحران 

کرونا منتشر شده، صحت ندارد.»

ادعاى «هوك» 
   ایسنا | نماینده پیشین آمریکا در امور ایران اعالم 
کرد که رئیس جمهور آمریکا مى خواهد به توافقى با ایران 
دســت یابد تا جایگزین برجام شود. «برایان هوك» در 
گفتگویى با «نیوزمکس» ادعا کــرد که به آینده روابط 

ایران و آمریکا امیدوار است.

چرا شهردار غایب است؟
   باشگاه خبرنگاران جوان | شهردار تهران در 
گفتگویى تلویزیونى با اشــاره به غیبت خود در جلسات 
هیئت دولت اظهار کرد: بر اساس قانون و آیین نامه هاى 
دولت، اعضاى دولت یک سنتى داشــتند که شهردار 
تهران را به جلسه هیئت دولت دعوت مى کردند، مدتى 
است که دعوتنامه اى ارسال نمى شود، به طور طبیعى ما 

هم شرکت نمى کنیم. 

خبرخوان

سکه ده میلیون تومانى، صف هاى طوالنى براى اجراى 
احکام مهریه به دنبال داشته است. خبرنگار خبرگزارى 
«تسنیم» که به یکى از شــعب ویژه همین موضوع در 
تهران سرى زده است از حجم سنگین مراجعه کننده به 

این شعبه خبر داده است. او مى نویسد: 
صف هاى طوالنى براى پیگیرى اجراى مهریه در اداره 

پنجم اجرائیات ثبت اســناد در این روزهاى کرونایى که 
مردم بیم جانشان را دارند، به معضلى بزرگ تبدیل شده 
اســت؛ صف هایى که مردم براى انجام کارشان باید از 

نخستین ساعات بامداد در آن حاضر شوند.
در همین ارتباط ابوذر نصراللهى وکیل دادگسترى یکى از 
مراجعه کنندگان به اداره پنجم اجراى اسناد به خبرگزارى 
«تســنیم» گفته اســت: به وکالت از یکى از شهروندان 
براى درخواست اجراى مهریه، ســه روز متوالى به اداره 
پنجم اجراى اسناد مراجعه داشتم تا موفق به ثبت پرونده 
شــدم. با توجه به امکانات موجود در روز، حداکثر امکان 
ثبت 150 پرونده وجود دارد و با توجه به این محدودیت، 

شهروندان براى اخذ نوبت ناگزیرند از شب قبل در پشت 
درب اداره منتظر بمانند. وى افزود: من که ساعت 4 بامداد 
به اداره مربوطه مراجعه کرده بودم، حدود 70 نفر را پیش 

رو داشتم!
این وکیل دادگسترى اضافه کرد: مشکالت به همینجا 
ختم نمى شود. بعد از تشکیل پرونده و لزوم ابالغ اجراییه به 
متعهد، اداره پنجم از متقاضى مى خواهد که سه هفته بعد 
براى معرفى اموال مراجعه کند و بعد از مراجعه و معرفى 
اموال عنوان مى شود که سه هفته بعد براى پیگیرى رجوع 
کنید. این مهلت شش هفته اى فرصت مناسبى است تا 
متعهد حساب هاى خود را خالى و اموال خود را منتقل کند 

و نتیجه آن مى شود که ذینفع بهره اى از سند رسمى آن 
هم بعد از کلى دوندگى و تالش، نمى برد./2499

صف اجراى احکام مهریه 
با سکه 10 میلیونى!

پسر بچه روستایى در شهرستان چابهار هدف حمله تمساح 
قرار گرفت و از ناحیه مچ دست چپ دچار آسیب جدى شد.
با توجه به فصل گرما و کمبود آب در مناطق روســتایى 
اهالى باوجود نصب تابلوهاى هشدار دهنده محیط زیست 
و اطالع رسانى هاى مداوم و چهره به چهره محیط بانان 
مستقر در منطقه، براى استفاده و برداشت آب یا آب تنى و 
بازى به برکه هاى محل زیست تمساح پوزه کوتاه نزدیک 

مى شوند که این بار پسر بچه اهل روستاى هوت گت باال 
هدف حمله جدى تمساح قرار گرفت.

تمساح ها در این فصل مهاجم هستند و از قلمرو و النه هاى 
خود که در آن تخمگذارى کرده اند دفاع مى کنند به همین 
دلیل نزدیک شدن هر موجودى از جمله انسان را به منزله 
تهدیدى براى نوزادان در شرف تولد خود مى پندارند و به 

فرد مزاحم حمله مى کنند./2501

در پى بیانیه مشــترك وزراى علوم و بهداشــت مبنى 
بر برگزارى آزمون سراسرى دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالــى در روزهــاى 29 ، 30 و 31 مرداد و اول 
شهریور ماه ســال 1399، سردار ســرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومى کل سپاه 
پاسداران انقالب اســالمى، با اعالم آمادگى سپاه براى 
کمک به تأمین فضاى مورد نیاز براى برگزارى آزمون 
کنکور سراسرى کشــور گفت: بر اساس تدبیر سرلشکر 

حسین سالمى، فرمانده کل ســپاه مقرر شد در صورت 
درخواست وزارت علوم و استانداران محترم سراسر کشور 
و متناسب با نیازهاى اعالمى، ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمى دانشــگاه ها و مراکز عمده آموزشى و ورزشى 
خود که از استانداردهاى الزم براى اجراى پروتکل هاى 
آزمون و نیز دستورالعمل هاى بهداشتى مورد تأیید ستاد 
ملى مبارزه با کرونا برخوردار هستند در اختیار مجریان 

آزمون قرار دهد.

یک کارشناس روس از بُعد جدیدى در انفجار مهیب بیروت 
پرده برداشت و گفت اگر ســارقان نبودند اکنون اثرى از 

بیروت وجود نداشت.
رســانه هاى عربى به نقل از «ویکتور موراخوفســکى»، 
کارشناس روس خبر دادند، مسئوالن لبنانى چنان مسئله 
نیترات آمونیوم را در بندر بیروت دستکم گرفته بودند که باور 
نکردنى است. به اعتقاد این کارشناس، تحقیقات اولیه نشان 
مى دهد قدرت انفجار به وقوع پیوسته با حجم اعالم شده از 
ماده انبارشده همخوانى ندارد و اگر واقعاً 2750 ُتن نیترات 
آمونیوم منفجر شده بود، حجم ویرانى حداقل ده برابر آن 

چیزى بود که امروز شاهد هستیم.
به اعتقاد این کارشــناس، احتماًال حجم قابل توجهى از 
نیترات آمونیوم قابل انفجار مدت ها قبل به تدریج به سرقت 
رفته بود و شاید بتوان گفت، حجم بیشتر این ماده نصیب 

سارقان شده است.
او درباره ســناریوى انفجار نیز توضیــح مى دهد: ظاهراً 
صحبت مسئوالن در رابطه با انفجار مواد آتش بازى درست 
بوده باشد، زیرا ابتدا آنچه بین 20 تا 30 دقیقه سوخت گرچه 
هنوز به طور کامل مشخص نیست اما چیزى شبیه به آتش 
گرفتن وســایل آتش بازى بود. در این میان کارشناسان 
آمریکایى و فرانسوى که از محل وقوع انفجار دیدن کرده 

اند اطالعاتى در مورد آثار این انفجار به دست داده اند.
شمارى از کارشناسان فرانسوى بعد از بازدید از محل وقوع 
انفجار اطالع دادند این انفجار حفره اى به عمق 43 متر 

ایجاد کرده است. از سویى مؤسسه ژئوفیزیک آمریکا که 
مقر آن در ایالت ویرجینیاى آمریکاست قدرت این انفجار 
را 3/3 ریشتر اعالم کرد، این در حالى است که پیش از این 
مؤسسه زلزله نگارى اردن از ثبت زلزله اى به قدرت 4/5 

ریشتر خبر داده بود.
همچنین کارشناسان طى مقایسه این حفره با انفجارهاى 
بزرگ دریافتند که به عنوان مثــال انفجار 104 کیلو ُتنى 
که سال 1962 در آزمایش هســته اى آمریکا در نوادا رخ 

داد حفره اى به عمق 100 متر به وجــود آورد و همچنین 
انفجارى که ســال 2005 منجر به قتــل رفیق حریرى 
نخست وزیر اسبق لبنان شــد حفره اى به عمق 10 متر در 

زمین ایجاد کرد.

اخیراً یک عقــاب طالیى که قــادر به پــرواز نبود در 
کوهستان هاى رجایى شهر استان البرز توسط شهروندان 
مشاهده و تحویل تیم امداد و نجات حیات وحش شد؛ پس 
از گرفتن رادیوگرافى از بال این عقاب مشخص شد که 

مفصل بال چپ حیوان کامًال در رفته است.
به گفته مسئوالن تیم امداد و نجات حیات وحش در محلى 

که عقاب مشاهده شد دکل هاى برق فشارقوى وجود دارند 
و احتمال مى رود عقاب حین پرواز با این دکل ها برخورد 
کرده باشد. حاال مفصل بال این عقاب توسط دامپزشک 
جا افتاده و انتظار مى رود حیوان پس از گذشــت ده روز 

قابلیت پرواز را دوباره به دست آورد.
مسئوالن تیم امداد و نجات حیات وحش احتمال مى دهند 
که این عقاب در کنار انســان زندگى مى کــرده و اخیراً 
رهاسازى شده است چرا که هیچ ترس و واکنشى نسبت 
به انســان ندارد و کامًال آرام اســت. به عالوه بر خالف 
عقاب هاى طبیعت که ناخن هاى تیزى دارند ناخن هاى 

این عقاب ساییدگى دارد.
طول متوســط بال هاى این نوع عقاب 2/21 متر است 
و پنجه هاى بســیار محکم و قوى اى دارند و مى توانند 

طعمه هاى تا وزن 8 کیلوگرم را حمل کنند./2500

پایتخت لبنان مى توانست به کلى محو شود اما؛

سارقان بیروت را نجات دادند!

مصدومیت عقاب طالیى
 بر اثر برخورد با دکل برق فشارقوى

«گاندو»  دست  پسر  بچه  چابهارى  را  خورد 

آمادگى سپاه براى کمک به برگزارى کنکور

 سعید مرتضوى دادستان پیشین تهران که با حکم دادگاه 
از خدمت منفصل شده بود حاال ممکن است با حکم دادگاه 
به فعالیت در قوه قضاییه و نهادهــاى حکومتى و دولتى 
بازگردد. رســانه ها از موافقت دیوان عالى کشور با اعاده 

دادرسى او خبر داده اند.
مرتضویى دو ســال پس از زندان رفتن خود به دنبال آن 

است با اعاده دادرسى، انفصال از خدمت خود را بشکند.
اعاده دادرســى از جمله روش هاى فوق العاده شکایت از 
احکام است که راهى براى برگشت به دادگاه صادرکننده 
حکم قبلى محسوب مى شــود؛ با این هدف که دادگاه از 
رأى قطعى سابق خود بازگردد، چرا که شاکى مدعى است 
صدور آن رأى از روى اشــتباه بوده و دالیل موجود اجازه 

نمى دهد که چنین حکمى بماند.
اعاده دادرسى شــرایط ویژه خود را دارد که درباره پرونده 
مرتضوى مشخص نیست با چه استداللى مورد پذیرش 

قرار گرفته است.
به هر ترتیب با توجه به پیشــینه رویکرد دستگاه قضایى 
درباره محکومیت هاى مرتضوى احتمــال اینکه حکم 
انفصال از خدمت مرتضوى در اعاده دادرسى نقض شود 
وجود دارد. با این حال اینکه او بتواند به جایگاه قبلى اش در 

مناصب قضایى و دولتى برسد امرى بعید به نظر مى رسد.

سعید مرتضوى به قوه قضاییه باز مى گردد؟!

دکتر «آنتونى فائوچى»، کارشناس ارشد بیمارى هاى عفونى 
در آمریکا در واکنش به ساخت و تأیید اولین واکسن کرونا در 
روسیه گفت: به طور جدى در مورد واکسن کروناویروس که 
اثربخشى و ایمن بودن آن در روسیه مورد تأیید قرار گرفته 

اســت، تردید وجود دارد. روز سه شنبه مسکو اعالم کرد که 
واکسن کشف شده براى مقابله با بیمارى کووید-19 مورد 
تأیید است. آنتونى فائوچى افزود: امیدوارم که روسیه حقیقتاً و 
قطعاً ایمن بودن و اثربخشى این واکسن را تأیید کند. من به 

طور جدى تردید دارم که آنها این کار را کرده باشند.  
فائوچى، مدیر مؤسســه ملى آلرژى و بیمارى هاى عفونى 
در آمریکا همچنین یادآور شــد: داشتن یک واکسن و تأیید 

اثربخشى و ایمن بودن آن دو مسئله متفاوت از یکدیگر است. 
ما در حوزه واکسن بیمارى کووید-19 چندین گزینه داریم. 
بنابراین اگر به دنبال آن باشیم که به تعدادى انسان آسیب 
وارد کنیم یا به آنان واکسنى تزریق کنیم که کارایى الزم را 
نداشته باشد مى توانیم از هفته آینده این کار را انجام دهیم. اما 
این شیوه عملى نیست. همچنین سازمان غذا و داروى آمریکا 
اعالم کرده است: تنها واکسنى مورد تأیید قرار خواهد گرفت 

که از 50 درصد اثربخشى الزم برخوردار باشد.
به گزارش شبکه خبرى CNN، سازمان جهانى بهداشت 
(WHO) نیز اعالم کرد که در تماس با مقامات و محققان 
روس هستند تا جزئیات آزمایش و تحقیقات واکسن جدید 
بیمارى کووید-19 مورد بررسى قرار گیرد. طبق اعالم این 
سازمان 28 واکسن در سراسر جهان در مرحله تست انسانى 

قرار دارند.

واکنش کارشناسان بهداشتى 
آمریکا به واکسن روسى کرونا

آرمان کیانى
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افزایش 650 درصدى 
کشف چوب بلوط 

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى اسـتان اصفهان 
گفت: 295 ُتن چـوب و 17 تن زغال بلـوط قاچاق در 
پنج ماهه نخست امسال از متخلفان در استان اصفهان 
کشف و ضبط شده است. سرهنگ علیرضا طاهرى با 
بیان اینکه کشفیات چوب و زغال بلوط در مدت مشابه 
سال گذشته 50 تن بوده اسـت، افزود: این آمار نشان 
مى دهد امسال کشف چوب بلوط قاچاق 650 درصد و 
کشف زغال 300 درصد نسبت به مدت مشابه سال 98 

افزایش یافته است.

موفقیت روابط عمومى
 شرکت توزیع برق

دومین جشـنواره نیرو و رسـانه با هدف اطالع رسانى 
و آگاهـى بخشـى دربـاره تغییر اقلیـم و سـازگارى با 
این پدیده با محوریت تأثیـر آن بر صنعت آب و برق و 
همچنین بررسى تحوالت سرزمینى الگو هاى رفتارى، 
اجتماعى و تغییرات تکنولوژیک در صنعت آب و برق 
و جلب مشـارکت رسـانه و شـبکه هاى اجتماعى در 
برنامه هاى سـازگارى بـا تغییـر اقلیم برگزار شـد. در 
این جشـنواره ملى، روابط عمومى شرکت توزیع برق 
اصفهان موفق به کسـب رتبه اول در رشـته موشـن 
گرافیـک در بیـن صنعـت آب و برق کشـور شـد و از 
طریق ویدیو کنفرانس در حضور وزیر نیرو و در حضور 
مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور و اصفهان مورد 

تقدیر قرار گرفت. 

مهار حادثه شکستگى لوله آب
بـه گـزارش روابـط عمومى آبفـا نجـف آبـاد، حادثه 
شکستگى لوله اصلى با قطر 250 میلیمتر در کمربندى 
جنوبى نجف آباد مهار شد. الزم به توضیح است که این 
حادثه با همت و تالش پرسنل بهره بردارى و توسعه 
آب آبفا نجف آباد در کمترین زمان ممکن و با حداقل 
هدر رفت آب مهار و پس از تعمیر، در مدار بهره بردارى 

قرار گرفت.

کاهش 70 درصدى 
مسافران مترو 

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان از کاهش 70 
درصدى تعداد مسافران مترو در این کالنشهر خبر داد 
و گفت: در حـال حاضر روزانه 30 هزار نفر با اسـتفاده 
از مترو سفرهاى درون شهرى خود را انجام مى دهند. 
احمدرضا طحانیان افزود: 100 درصد مسافران مترو از 
ماسک استفاده مى کنند و در ایستگاه هاى مترو ماسک 

با قیمت مناسب در اختیار مسافران قرار مى گیرد.

سهم هر منطقه 
از اتوبوس هاى جدید 

رئیس کمیسـیون حمل و نقل شـوراى شـهر سـهم 
مناطق مختلف شهر اصفهان را از 80 دستگاه اتوبوس 
خریدارى شـده تشـریح کرد. امیراحمـد زندآورافزود: 
15 دسـتگاه از این اتوبوس ها به شـمال و مرکز شهر 
در محدوده خیابـان جمهورى، باغ گلدسـته، رهنان، 
خیابان امـام خمینـى (ره)، زینبیـه، دارك و الله، 18 
دستگاه به جنوب اصفهان در محدوده هتل پل، خیابان 
آبشار، میدان قدس، هزار جریب و کوى امام(ره)، 19 
دسـتگاه به غـرب در محـدوده آتشـگاه، میرزاطاهر، 
امام رضا (ع) و شـیخ بهایى و 28 دستگاه نیز به شرق 
اصفهـان در محـدوده خوراسـگان، ارغوانیـه و گلزار 

اختصاص مى یابد.

تب باالى قیمت کتاب
معـاون فرهنگـى اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمى اسـتان اصفهان، قیمت کتـاب را 40 درصد 
گران تر از مدت مشـابه پارسال دانسـت و تأکید کرد: 
در کنار طرح هاى فصلى تخفیف کتاب ساز و کار هاى 
مؤثرترى براى تشویق عموم به خرید کتاب ایجاد شود. 
اصغر مختارى یکى از ویژگى هاى طرح  تابستانه کتاب 
با توجه به شیوع کرونا را امکان خرید آنالین و همزمان 

استفاده از تخفیف اعالم کرد.

خبر

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان و تولیدکنندگان مبل 
اصفهان گفت: شیوع گســترده ویروس کرونا درکشور و 
تبعات مالى بحران اقتصادى ناشــى از آن موجب شده تا 
تقاضاى عمومى براى خرید مبلمان در بازار مبل اصفهان 

90 درصد کاهش را تجربه کند.
حجت ا... پور حقانى در گفتگو با «ایمنــا»، با بیان اینکه 
وضعیت ایجاد بــازار مبل اصفهان که مقرر شــده بود به 
مرکزى براى فروش و تولید مبل تبدیل شــود مشخص 
نیســت، اظهار کرد: مســئوالن وعده هایى در خصوص 
تشکیل این بازار داده بودند که متأسفانه تا کنون عملیاتى 
نشده است. وى افزود: البته در ابتداى طرح و برنامه ریزى 

براى تأسیس این شهرك اقداماتى عملیاتى شد  اما متأسفانه 
متوقف شد و اکنون اجراى این طرح وضعیت مناسبى ندارد. 
رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان و تولیدکنندگان مبل 
اصفهان تصریح کرد: تعدادى از مخالفان تشکیل بازار مبل 
اصفهان با امام جمعه رهنان و شــهردار اصفهان صحبت 
کرده و نظرات خود در خصوص بازار مبل اصفهان را براى 
آنها مطرح کردند و سپس با تهدید اسپانسر این طرح موجب 

توقف کنونى برنامه تشکیل بازار مبل اصفهان شدند.
وى ادامه داد: تنها متقاضیان خرید مبل در وضعیت کنونى 
بازار مبل اصفهان، خریداران جهیزیه هستند که باالجبار 

ملزم به خرید مبلمان براى جهیزیه شده اند.

معاون بهــره  ورى اقتصــادى اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: 13 نیروگاه خورشیدى در 

امامزاده هاى استان اصفهان راه اندازى مى شود.
امیرحسین اسماعیلى پور گفت: ده امامزاده در شهرستان 
کاشــان، دو امامزاده شهرســتان خوانســار و یکى از 
امامزادگان در شهر بن رود براى این طرح در نظر گرفته 
شدند. قرار است که عملیات اجرایى این نیروگاه ها تا پایان 
شهریور به پایان برسد و اوایل مهر امسال برق تولیدى 
این نیروگاه ها وارد مدار شبکه برق سراسرى خواهد شد.

اسماعیلى پور با توضیح اینکه پیش  بینى مى  شود این 13 
نیروگاه 357 کیلووات ساعت برق تولید کنند، بیان کرد: 

براى فروش این برق تفاهم  نامــه  اى با اداره کل توزیع 
برق استان اصفهان داشتیم که پس از تولید برق قرارداد 
اصلى منعقد مى شود؛ در حال حاضر امکان بهره بردارى 

از نیروگاه برق جدید در استان اصفهان را نداریم.
وى اضافه کرد: سه میلیارد و 700 میلیون تومان هزینه 
راه اندازى این پروژه  ها بوده و پیش بینى مى شــود که 

سرمایه آن در حدود سه تا چهار سال باز مى گردد.
معاون بهره  ورى اقتصادى اوقــاف اصفهان با توضیح 
اینکه عمر مفید دستگاه  هاى تولید برق حدود 20 سال 
اســت، تصریح کرد: این نیروگاه ها براى امامزادگان در 

حدود 16 سال سوددهى خواهد داشت.

راه  اندازى 13 نیروگاه 
خورشیدى در امامزاده ها

احداث بازار مبل اصفهان 
در بالتکلیفى است

با حضور به موقع کارکنان مخابرات منطقه اصفهان در 
محل فرونشست حوضچه مخابراتى، از قطعى ارتباط 
در محدوده مرکز شهید قندى شهر اصفهان جلوگیرى 

شد.
به گزارش روابط عمومــى مخابرات منطقه اصفهان، 
پنج شنبه 16 مرداد ماه سال جارى سرپرست مخابرات 
منطقه اصفهان با حضور در محل حادثه ضمن بازدید 
میدانى و عرض خدا قوت بــه نیروهاى فنى حاضر در 
محل اظهار کرد: با توجه به نشت آب فراوان در حوضچه 
محدوده مرکز مخابرات شهید قندى و احتمال قطعى 

ارتباط و وقوع حادثه تصادف  با حضور به موقع پرسنل 
خدوم مخابرات منطقه اصفهان عملیات تخلیه آب در 
اسرع وقت صورت گرفت و اطالع رسانى به پلیس راهور 
و اقدامات الزم  براى پیشگیرى از فرونشست حوضچه، 

قطعى ارتباط و وقوع تصادف انجام شد.
ناصر مشــایخى افزود: حفظ ارتباط پایدار مخابراتى 
در سطح اســتان در راســتاى ایجاد ارتباطى فراگیر 
و رضایتمندى همشــهریان همــواره از اولویت هاى 
مخابرات منطقه اصفهان بوده و تالش هاى شــبانه 

روزى نیروهاى این مجموعه شاهد این مدعاست.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از انهدام 68 باند 
سازمان یافته جرم سرقت و کشــف 1191 میلیارد 
اموال مســروقه توســط کارآگاهان پلیس آگاهى 
این فرماندهى طى چهار ماهه ابتدایى ســال جارى 

خبر داد. 
سردار محمد رضا میرحیدرى تصریح کرد: 11 مورد از 
این باندها مربوط به سرقت قطعات و محتویات داخل 
خودرو، پنج باند مربوط به ســرقت به ُعنف، 29 باند 
مربوط به سرقت منزل، مغازه و اماکن، سه باند مربوط 
به سرقت خودرو و موتورسیکلت، پنج باند مربوط به 
سرقت احشام، شش باند مربوط به سرقت هاى ُخرد 

و 9 باند نیز مربوط به سرقت سیم برق بودند.
این مقام ارشد انتظامى گفت: بیشتر باندهاى سرقت 
منهدم شده، افراد غیربومى و به اصطالح سارقان در 

حرکت بودند.
ســردار میرحیدرى در ادامه از کشف 1191 میلیارد 
ریال اموال مســروقه طى مدت چهار ماهه ابتدایى 
سال جارى توســط کارآگاهان پلیس آگاهى استان 
اصفهان خبــر داد و گفت: عمده این اموال شــامل 
خودرو، موتورســیکلت، لوازم منزل، لوزام صوتى و 
تصویرى، قطعات خودرو، گوشى تلفن همراه، سکه 
و طالجات بودند که با تالش هاى صورت گرفته به 

مالباختگان تحویل شده است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان اذعان کرد: آمارها 
نشــان مى دهند طى مدت مذکور در حوزه سرقت 
منزل، خودرو، احشام و کیف قاپى با کاهش هاى قابل 
توجهى روبه رو بودیم که یکى از دالیل آن نیز انهدام 
باندهایى است که در این گونه سرقت ها فعال بودند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
اعالم کرد: با رئیس حوزه هنــرى اصفهان مکاتبه 
شــده و براى تصمیم گیرى در مورد خانه هنرمندان 

جلسه اى برگزار مى شود.
در هفته هاى گذشته طبق یک رأى قضایى، اداره کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان به عنوان 
مالک خانه هنرمندان شناخته شــد و سند مالکیت 
این عمــارت مهم هنرمندان را به دســت آورد. این 
عمارت در پارك ایثارگران براى بیش از 20 ســال 
تحت نظر حوزه هنرى به عنــوان «خانه هنرمندان 
اصفهان» فعالیــت مى کرد لذا ایــن تغییر مالکیت 
باعــث واکنش هاى اعتراضى گســترده هنرمندان 

شد.
پس از کش و قوس هاى فراوان در هفته هاى گذشته 
بین رئیس حــوزه هنرى اصفهــان و مدیرکل بنیاد 
شهید اســتان چندین جلسه مشــترك برگزار شد و 
حتى جلساتى در تهران و در سطح باالتر براى تعیین 

تکلیف این خانه برگزار شد. جلساتى که از خروجى آن 
اطالع دقیقى وجود ندارد، اما مهدى احمدى فر، رئیس 
حوزه هنرى اصفهان و داریوش وکیلى، مدیرکل بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران اصفهان مى گویند: «نتایج 

خوبى حاصل شده است.»
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
درباره آخرین تصمیم گیرى ها براى خانه هنرمندان، 
به «ایمنا» اظهار کرد: بنیاد شــهید با اســاتید حوزه 
هنرى در تعامل است و در خصوص خانه هنرمندان 
صحبت هایى شده که به اتفاقات خوبى برسیم. خانه 
هنرمندان بدون هیچ تغییــر کاربرى به فعالیت خود 

ادامه خواهد داد.
وکیلى افزود: رسالت بنیاد شهید ارتقاى فرهنگ است 
و خانه هنرمندان نیز یک مجموعه فرهنگى است به 
همین علت هیچ تغییر کاربرى در خانه هنرمندان رخ 
نمى دهد. با رئیس حوزه هنرى اصفهان مکاتبه شده 

و جلسه اى برگزار خواهد شد.

 کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان از روند افزایشــى دماى هــواى اصفهان 
تا اوایل هفتــه آینده خبر داد و گفــت: دماى هواى 
اصفهــان طى این مــدت به 43 درجه ســانتیگراد 

مى رسد.
 فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر جوى پایدار طى دو روز آینده بر روى اســتان 
اصفهان است. براین اساس در بیشتر مناطق استان 
وضعیت جوى صاف تا قســمتى ابرى و در ساعات 
بعد از ظهر گاهى وزش باد پیش بینى مى شود. وى 
با اعالم اینکه دماى هوا در بیشــتر مناطق اســتان 
یک تا 2 درجه ســانتیگراد افزایش خواهد داشــت، 

گفت: بیشینه دماى هواى شــهر اصفهان طى 24 
ســاعت منتهى به امروز 41 درجه سانتیگراد پیش 

بینى مى شود.
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان افزود: خنک ترین شهر استان چادگان با 15 
درجه سانتیگراد باالى صفر و گرم ترین شهر خور و 
بیابانک و چوپانان با دماى 44 درجه سانتیگراد پیش 

بینى شده است.
وى با بیان اینکه دماى هــواى اصفهان طى دو روز 
آینده هم روند افزایشى دارد، گفت: دماى هوا تا اوایل 
هفته آینده با یک تا 2 درجه سانتیگراد افزایش، به 43 

درجه سانتیگراد مى رسد.

جلوگیرى از قطعى ارتباط مخابراتى

انهدام 68 باند سرقت در اصفهان 

تکلیف کاربرى خانه هنرمندان چه مى شود؟

اصفهان، 43 درجه باالى صفر! 

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: از 
ابتداى امســال، 57 مورد حادثه غرق شدگى در منابع 
آبى استان اصفهان گزارش شد که از این میان 38 نفر 

فوت شدند.
منصور شیشــه فروش در گفتگو با «مهــر» با اعالم 
غرق شــدن جوانى در کانال انتقال آب در فوالدشــهر 
اظهار کرد: از ابتداى ســال تاکنون 9 نفر در کانال هاى 
انتقال آب استان اصفهان غرق شــده اند. وى با تأکید 
بر الزامات ایمنى توســط ســازمان جهاد کشاورزى به 
صاحبان استخرهاى ذخیره آب کشــاورزى در استان 
اصفهان گفت: الزم اســت، اطراف استخرهاى ذخیره 
آب کشــاورزى با فنس ایمن شــود و تابلو هشدار شنا 
ممنوع نصب شــده و نردبان و طناب نجات هم در این 

استخرها تعبیه شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان هشدار 
داد: هیچکــدام از منابع آبى اســتان اصفهــان اعم از 
دریاچه سدها، رودخانه ها، کانال هاى توزیع آب و حتى 

استخرهاى شخصى در باغ ها به علت نبود نجات غریق 
براى شنا کردن ایمن نیست و در فصل گرما شنا کردن 

در این منابع آبى با خطر غرق شدگى همراه است.
شیشــه فروش اعالم کرد: با توجه به اینکه پیش بینى 
هواشناسى حاکى از این اســت که نیمه دوم مرداد ماه 
بسیار گرم خواهد بود؛ بیشتر جانباختگان در منابع آبى 
استان اصفهان اعم از رودخانه، دریاچه سد و کانال هاى 
توزیع آب کشاورزى با نیت تسلط بر شنا وارد این منابع 
آبى شدند و درگیر جریان هاى ناگهانى شدند و نتوانستند 
خود را نجات دهند. وى اضافه کرد: صاحبان استخرهاى 
ذخیره آب کشــاورزى در اســتان اصفهان و همچنین 
مالکان باغاتى که داراى اســتخر هستند با اطالع دهى 
نسبت به رعایت نکات ایمنى در خصوص غرق شدگى 

حساسیت هاى الزم را به خرج دهند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان به 200 
کیلومتر کانال انتقال آب در اســتان اصفهان اشاره اى 
کرد و گفــت: کانال هــاى توزیع آب کشــاورزى در 

شهرستان هاى شهرضا، شاهین شهر و برخوار، در شرق 
اصفهان و همچنین کانال هاى توزیع آب کشاورزى در 
شهرستان هاى فالورجان، مبارکه، زرین شهر، خمینى 
شهر، نجف آباد با طراحى ذوزنقه اى شکل و شیب تند 
مى تواند یکى از کانون هاى غرق شــدگى تعریف شود. 
 وى بیان کرد: رودخانه زاینده رود بــا 320 کیلومتر در 
استان اصفهان یکى از کانون هاى جذاب شنا کردن در 
فصل تابستان اســت که به علت ناهمگون بودن بستر 
رودخانه و ایجاد جریان هاى گردابى براى شــنا کردن 
ایمن نیست و شنا کردن در تمام مسیر رودخانه زاینده 

رود اکیداً ممنوع است.
شیشه فروش به منابع ذخیره آب سدهاى استان اصفهان 
که با خطر غرق شدن همراه اســت هم اشاره اى کرد 
و گفت: منابع ســدى اســتان اصفهان ماحصل ذوب 
برف هاست و به علت برودت دماى آب و عمق زیاد این 
دریاچه ها براى شنا کردن مناسب نیست و با خطر غرق 

شدگى همراه است.

غرق شدن 38 نفر در منابع آبى 
استان اصفهان در سال جارى

از وضعیت اقتصادى تا سیاسى و اجتماعى، شیوع ویروس 
کرونا همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است اما بى شک 
نقطه ســیاه عملکرد این ویروس، در وضعیت آموزش 
و تحصیل بروز کرده کــه مى تواند در آینــده تأثیرات 
جبران ناپذیرى جاى بگذارد. یکى از این مقاطع آموزشى 
که تا آستانه تعطیلى کامل پیش رفته است، مقطع پیش 
دبستانى است که به شهادت گزارش هاى منتشر شده، 
در آستانه بازگشــایى مدارس از شــهریور ماه وضعیت 

ناهنجارى را تجربه مى کند.
در همین رابطه روز گذشــته معاون اجتماعى اداره کل 
بهزیستى استان اصفهان در گفتگو با خبرگزارى «ایمنا» 
از تعلیق 50 واحد مهدکودك و پیش دبســتانى در سال 

تحصیلى جدید خبر داد.
مجتبى ناجى با اشاره به ریزش ثبت نام نوآموزان در مقطع 
پیش دبستانى و واحدهاى مهدکودك در سال تحصیلى 
جارى اظهار کرد: از آنجا که واحدهاى مهدکودك و پیش 
دبســتانى غیردولتى هســتند منابع مالى آنها با مشکل 
مواجه شده اســت و با توجه به شــیوع ویروس کرونا و 
کاهش اســتقبال والدین از مراکــز مهدکودك و پیش 
دبستانى پیش بینى مى شود واحدهاى زیادى به تعطیلى 

ناخواسته تن بدهند.
وى با اشــاره به افزایش مرخصى ســاالنه واحدهاى 
مهدکودك و پیش دبستانى در سال تحصیلى جدید گفت: 
بالغ بر 50 مهدکودك در استان اصفهان فعالیت خود را در 

سال تحصیلى آتى معلق کرده اند.
همزمان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم 
در گفتگو با خبرگزارى «تسنیم» با اشاره به ثبت نام تنها 7 
درصد نوآموزان پیش دبستانى در استان گفت: 85 درصد 

دانش آموزان دوره هاى اول تا دوازدهم تا 15 مرداد ماه 
ثبت نام کرده اند و خانواده هاى باقیمانده ثبت نام فرزندان 

خود را جدى بگیرند.
محمد اعتدادى درباره نگرانى برخى والدین از ادامه شیوع 
ویروس کرونا که باعث شده نسبت به ثبت نام فرزندان 
خود در مدارس تردید کنند، اظهار کرد: سال گذشته در 
دوره پیش دبستانى که دوره اى رسمى و اختیارى است 
بیش از 53 هزار نوآموز داشــتیم که در مراکز غیردولتى 
مشغول تحصیل بودند، اما تا 15 مردادماه سال جارى تنها 
3700 نوآموز پیش دبستانى ثبت نام کرده اند و نام آنها در 
سامانه سناد به ثبت رسیده است، در حالى که پیش بینى 
ما 54 هزار نوآموز پیش دبستانى است و تا کنون تنها 7 

درصد نوآموزان ثبت نام کرده اند.
وى با بیان اینکه عدم گذراندن دوره پیش دبســتانى به 
کیفیت آموزشى پایه اول ابتدایى لطمه مى زند، افزود: با 
اینکه پیش دبستانى دوره اى اختیارى است اما بسیار مهم 

بوده و حتى به دست گرفتن قلم توسط نوآموز مى تواند در 
پایه اول ابتدایى تأثیرگذار باشد.

اعتدادى با اشاره به وجود 1400 واحد آموزشى در دوره 
پیش دبستانى در اســتان ادامه داد: تا 15 مرداد ماه بیش 
از 250 واحد آموزشى درگیر ثبت نام دانش آموزان شده 
و سایر واحدها هنوز وارد این پروســه نشده اند. این امر 
نشان مى دهد که مردم درباره کرونا دغدغه دارند و چون 
پیش دبستانى دوره اى اختیارى است تمایلى به ثبت نام 
فرزند خود ندارند. همچنین چون مراکز پیش دبســتانى 
غیردولتى است و والدین طبق قانون باید هزینه بپردازند 

نسبت به ثبت نام فرزندان خود بى توجه هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
براى سناریوهاى گوناگون برنامه ریزى کرده  ایم، گفت: 
از والدین درخواســت مى کنم فرزندان خود را در دوره 
پیش دبســتانى ثبت نام کنند تا براى پایه اول مشکلى 

نداشته باشند.

 بحران در مقطع پیش دبستانى اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران: هیچکدام از منابع آبى استان اصفهان براى شنا کردن ایمن نیست

مانى مهدوى
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فیلمبردارى فیلم بلند داســتانى «ماتیک مخملى» به 
کارگردانى و تهیه کنندگــى محمدرضا یکانى که اخیراً 
شــروع شــده با نقش آفرینى بهنوش بختیارى به کار 

خود ادامه داد.
این فیلم از جدیدترین تولیدات مؤسســه فیلمســازى 
«یکان تصویر» تهران است و در خالصه داستان آن آمده 
است: «اینجا جاى موندن نیست باید رفت و سفر کرد تا 
به آرامش رسید اما مطمئن نیستم که در جاى جدید هم 

به آرامش برسم.»
در این فیلم از تعداد زیادى بازیگران جوان و عالقه مندان 
به هنر بازیگرى اســتفاده شــده اســت و در کنار آنها 
بازیگران حرفه اى همچون حســین عابدینى، بهنوش 
بختیارى، شیدا یوسفى، فاطمه شکرى، حشمت آرمیده 

و اکرم علمدار ایفاى نقش مى کنند.

رضا فیاضى پیرامون دلیل بازگشت خود به شــهر تهران گفت: پیش تر در شهر کیش 
زندگى مى کردم و سال ها در آنجا مشغول به فعالیت بودم، در جزیره کیش یک کتابفروشى 
داشتم و در کنار آن یک تماشاخانه احداث کرده بودم اما متأسفانه کرونا همه چیز مرا نابود 

کرد و پس از آن به تهران بازگشتم.
این بازیگر تلویزیون در همین راستا ادامه داد: من همچنان بر نیت قبلى خود یعنى حضور 
یک تماشاخانه عروسکى در جزیره کیش اصرار دارم، نامه نگارى هاى فراوانى هم انجام 

داده ام تا بتوانم بار دیگر تماشاخانه عروسکى در کیش را فعال کنم.
بازیگر سریال «زى زى گولو» با اشاره به پیشــنهادات فراوانى که براى بازى داشته 
اضافه کرد: به محض بازگشت به تهران خوشبختانه با پیشــنهادات فراوانى براى 

بازیگرى روبه رو شدم و به همین واسطه مشغول به کار شدم. 
وى درباره حضور در سریال تلویزیونى «سایه ها» اضافه کرد: در این سریال به کارگردانى 
امیرحسین عنایتى نقش بسیار خوبى را ایفا کرده ام، «سایه ها» در شهر اصفهان تولید شد 

اما از شبکه 2 سیما پخش خواهد شد، عالوه بر آن با سیامک خواجه 
وند قراردادى را براى بازى در سریال «دادزن» به کارگردانى 

وى امضا کرده ام که چند روز پیــش براى اولین بار جلوى 
دوربین رفتم. 

بازیگر سریال «سایه ها» در همین راستا اضافه کرد: به 
غیر از دو سریال فوق در مجموعه داستانى و تلویزیونى 
به نام «خوشبرگ» به ایفاى نقش پرداختم که در میان 
این آثار از همه برایم جذاب تر است، در این اثر نقش 
«آقاى حکمت» را بازى مى کنم که یک رستوران 
تأسیس مى کند و در این رستوران به پخش کتاب و 

ترویج کتابخوانى مى پردازد. 
این بازیگر پیشکسوت درباره فعالیت و بازیگرى در دوران کرونا اضافه کرد: ما ناچار به 
فعالیت هستیم، نمى توانیم گوشه اى بنشینیم و بگذاریم جهان 
بگذرد، ما باید بــه فعالیت هایمان ادامه دهیم اما در 
کنار آن موارد بهداشــتى و تمامى پروتکل ها را 

رعایت کنیم.

منوچهر والــى زاده مى گوید: دوبلورهاى جوان، نســل 
درخشانى هســتند اما از نظر مالى به اندازه کافى تأمین 
نمى شوند و این در حالى است که در کنار شغل دوبلورى 

شغل دیگرى هم نمى توانند داشته باشند.
این دوبلور پیشکسوت درباره شرایط کنونى حرفه دوبله 

و گویندگى توضیح داد: دوبله شــغلى است که 
نمى توان در کنارش شغل دیگرى داشت. 

باید بــه همین یک شــغل اکتفا کرد و 
زندگى را گذراند. براى دوبله باید حضور 
داشته باشى تا حضورت و کارت را ببینند 
تا بتوانى ترقى کنى. براى همین است 
که بچه ها کمى دچار مشکل مى شوند 

و نمى توانند در جــاى دیگرى کار کنند. 
مجبورند صبح تا شــب اینجا باشــند. این 

در صورتى اســت که از نظر 
مالى تأمین نمى شــوند 

و همه شان گرفتارند. 
پول تاکســى و پول 
ناهارشــان هــم به 
تأمیــن  ســختى 

مى شود. 
والى زاده با بیان 
اینکــه در تمام 

ایام کرونا تقریبًا کار کرده اســت اما نه به اندازه گذشته، 
عنوان کرد: این روزها بیشتر براى سینماى خانگى کار 
مى کنم. در تمام ایام کرونا تقریبــًا کار کرده ام زیرا مثل 
قبل نیست که بچه ها به صورت دسته جمعى وارد اتاق 
 شوند، بلکه به صورت تک تک مى روند نقش هایشان را 

مى گویند و برمى گردند.
او در این زمینه ادامه مى دهد: هر صبح 
تمام اســتودیو ضدعفونى مى شود. 
بچه ها هم همه با ماســک مى آیند؛ 
البتــه موقع گویندگى باید ماســک 
را بردارند. افراد زیــادى داخل اتاق 
نیستند فقط گوینده، صدابردار و مدیر 
دوبالژ هستند و گوینده ها تک تک وارد 

مى شوند.

«ســرزمین کهن» به کارگردانى کمال تبریزى پس از 
گذشت هفت سال از زمان توقف پخش و با وجود انجام 
اصالحیه ها، همچنان مجوز پخش از آنتن رسانه ملى را به 
دست نیاورده است. این در حالى است که در مسیر انجام 
اصالحات، نام خانوادگى شخصیت هاى منفى مجموعه از 
«بختیارى» به «بهادرى» تغییر یافته و حتى بخش هایى 

از آن مجدداً تصویربردارى شده است.
مجموعه «سرزمین کهن» با گذشت 12 سال از آغاز تولید، 
در حالى همچنان وضعیت نامشــخصى دارد که درباره 
هزینه هاى فــراوان مادى و معنوى تولیــد و توقیف این 
مجموعه اطالع رسانى رسمى نشده است. این مجموعه با 
درجه کیفى «الف ویژه» -باالترین درجه کیفى سریال هاى 
صداوسیما- ساخته شــده و به همین دلیل برآورد مالى 
ویژه اى داشته است. این در حالى است که در انتهاى دهه 

80 و ابتداى دهه 90، ســازمان صداوسیما امکان تولید و 
پخش سریال هاى فراوانى را با درجه کیفى «الف ویژه» 
داشت، اما هم اکنون این امکان تنها براى تولید همزمان 
دو ســریال فراهم اســت به همین دلیل وجود سریالى 
پخش نشــده با این درجه کیفى، از اهمیت بسیارى براى 

آنتن خلوت این روزهاى تلویزیون برخوردار است.
با گذشت چندین سال از تشکیل یک شوراى کارشناسى 
براى بررسى مشکل این سریال، هیچ خبر رسمى درباره 
نظر این شورا نسبت به امکان پخش این مجموعه منتشر 

نشده است.
شفاف سازى درباره عملکرد این شورا و تعیین تکلیف این 
مجموعه تلویزیونى از این جهت حائز اهمیت فراوان است 
که هزینه فراوانى از بودجه سازمان صداوسیما براى تولید 
این مجموعه مصرف شــده و به اعتقاد برخى منتقدان، 
هم اکنون شــائبه تضییع این هزینه هاى مادى و معنوى 

مطرح شــده و احتمال آن مى رود که این ســریال براى 
همیشه به دست بایگانى سپرده شود.

نام این مجموعه که چند سال پیش به «سرزمین مادرى» 
تغییر یافت، در هفته هاى اخیر با انتشار یادداشتى از سوى 
على شــادمان، بازیگر یکى از نقش هاى اصلى سریال، 

مطرح شده است.
«سرزمین مادرى» (سرزمین کهن) محصول گروه فیلم 
و سریال شبکه 3 سیماســت که به تهیه کنندگى محمد 
مسعود طى سال هاى 87 تا 92 در 3 فاز تولید شد. چهار 
قســمت از این مجموعه در ســال 92 روى آنتن شبکه 
3 رفت، اما با انجام برخــى اعتراضات در مناطق جنوبى 
و غربى کشــور، متوقف شد. شهاب حســینى، هنگامه 
قاضیانى، امیر آقایى، نیکــى کریمى، محمدرضا فروتن 
و... از بازیگران اصلى این سریال در فازهاى مختلف آن 

هستند./2507

سریال توقیفِى گرانقیمت همچنان بالتکلیف است

«سرزمین کهن» براى همیشه
 به بایگانى رفت؟

منوچهر والى زاده: دوبلورها گرفتار پول تاکسى 
و ناهارشان هستند!

ور پیشکسوت درباره شرایط کنونى حرفه دوبله 
گى توضیح داد: دوبله شــغلى است که

دیگرى داشت.  ن در کنارششغل
 همین یک شــغلاکتفا کرد و
 گذراند. براى دوبله باید حضور 
شى تا حضورت و کارت را ببینند 
 ترقى کنى. براى همین است 
ها کمى دچار مشکل مى شوند 

نند در جــاى دیگرى کار کنند. 
 صبح تا شــب اینجا باشــند. این

ى اســت که از نظر 
ین نمى شــوند 

ن گرفتارند. 
ســى و پول 
ـان هــم به 
تأمیــن ى

ه با بیان
در تمام

 شوند، بلکه به صورت تک تک مى روند نقش هایشان را
مى گویند و برمى گردند.

او در این زمینه ادامه مى دهد: هر صبح
مى شود. ضدعفونى تمام اســتودیو
بچه ها هم همه با ماســک مى آیند؛
البتــه موقع گویندگى باید ماســک
را بردارند. افراد زیــادى داخل اتاق
نیستند فقط گوینده، صدابردار و مدیر
دوبالژ هستند و گوینده ها تک تک وارد

مى شوند.

شبکه 2 سیما به زودى ســریال «مرضیه» با هنرمندى 
زنده یاد ماه چهره خلیلى را روانه آنتن مى کند.

سریال «مرضیه» ملودارمى خانوادگى است و محوریت 
قصه آن مسئله مهم «انتخاب» است. در خالصه داستان 

این سریال آمده: «مرضیه در تعارض کار و مذهب مجبور 
به انتخاب مى شود. انتخاب این مسیر اتفاقات جدیدى را 

برایش رقم مى زند و...»
گفتنى اســت در این ســریال بازیگرانى چون داریوش 
ارجمند، گوهر خیراندیش، مجید مظفرى، پژمان بازغى، 
امیرحســین صدیق، على اوجى، حســن زارعى، شیوا 
خسرومهر، نیلوفر شهیدى و ... به ایفاى نقش مى پردازند.

زنده یاد ماه چهره خلیلى هم بــه عنوان نقش اصلى این 
سریال بازى  درخشانى از خود بر جاى گذاشت که مرور 

این هنرنمایى خالى از لطف نیست.
این سریال کارى است از گروه فیلم و سریال شبکه 2 که 
از شنبه تا چهارشنبه ســاعت 21 و 30 دقیقه روانه آنتن 
مى شود و خالصه هفتگى آن پنج شنبه ها همین ساعت 

پخش خواهد شد./2508

پخش سریالى با بازى ماه چهره خلیلى 

به تازگى عکس هاى منشــورى از «سارا» و 
«نیکا»، بازیگران دو قلو سریال «پایتخت» 
در استخر عمومى توسط شخصى ناشناس در 
خارج از کشور منتشر شده است به طورى که 
این دو بازیگر را به دردسر بزرگى انداخته است. 
آیا سارا و نیکا مجبور مى شــوند با سلبریتى 

بودن در ایران خداحافظى کنند؟
به گزارش «رکنا»، ســارا و نیکا که از دوران 
کودکى در ســریال «پایتخت» ایفاى نقش 
کرده اند مقیم کشــور ســوئد هستند و طبق 
قوانین آن کشور آزادانه و با پوشش شنا در یک 
استخر عمومى حاضر شده بودند، این در حالى 
است که آنها باید باتوجه به سلبریتى بودن در 
ایران متوجه رفتارهاى خود مى بودند، چرا که 
باید مى دانســتند به علت چهره شناخته شده 
سارا و نیکا، اگر پوشش و رفتار این دو خواهر 
بر اساس قوانین ایران نامتعارف باشد،  ممکن 
است حاشیه ساز شود که چنین هم شده است.

یکى از موارد مشابه ماجراى سارا و نیکا که در 
آن یک سلبریتى ایرانى به دردسر بزرگى افتاد 
تا جایى که از دنیاى هنر به حاشــیه کشانده 
شد، آزاده نامدارى بود. او در سفر به سوئیس 
به همراه همسر و فرزندش و براى آنچه خود 
عنوان داشت باد شدید روسرى اش را برده بود 

خانه نشین شد.
عکس هاى بــدون حجــاب آزاده نامدارى 
توسط کسانى که مطمئناً ایرانى بودند و او را به 
محجبه بودن مى شناختند، منتشر شد، تا جایى 
که او را وادار به عذرخواهى کرد، اما دیگر این 
خانم مجرى سرشناس جلوى دوربین صداو 
سیما اجازه حضور نداشت و به یک سلبریتى 

خانه نشین تبدیل شد. 

سریال «خانه امن» به کارگردانى احمد معظمى و تهیه 
کنندگى ابوالفضل صفرى دو بازیگر جدید گرفت. شهره 
سلطانى و شیوا ابراهیمى دو بازیگر جدید سریال «خانه 
امن» هســتند که با نقش هایى متفاوت در این سریال 

مقابل دوربین مى روند.
تصویربردارى سریال «خانه امن» از زمستان سال گذشته 
آغاز شد و بازیگران زیادى در این سریال مقابل دوربین 
رفتند. این سریال از پرلوکیشــن ترین و پربازیگرترین 
سریال هاى سیما فیلم و مجموعه اى امنیتى و جاسوسى 
است. تصویربردارى سریال امنیتى جاسوسى «خانه امن» 
این روزها در ارومیه در حال انجام است و شهره سلطانى 

و شیوا ابراهیمى دو بازیگر جدیدى هستند که به تازگى به 
این مجموعه پیوستند و ایفاگر نقش هایى متفاوت در این 

سریال خواهند بود.
شهره سلطانى و شیوا ابراهیمى نقش دو مادر را در سریال 
«خانه امــن» ایفا مى کنند و براى اولیــن بار تجربه اى 

متفاوت را در دنیاى هنر کسب خواهند کرد.
حمیدرضا پگاه، امین زندگانى، ســیما تیرانداز، ســامان 
صفارى، شــهروز ابراهیمى، پرویز فالحى پور، ســپیده 
خداوردى، سوگل طهماســبى، علیرضا رئیسى، نیلوفر 
کوخانى، ارسطو خوشرزم، روژین رحیمى طهرانى، زهره 
نعیمى و... در سریال «خانه امن» به ایفاى نقش پرداختند.

شهره سلطانى و شیوا ابراهیمى
 در سریال «خانه امن»

ه بودم اما متأسفانه کرونا همه چیز مرا نابود 

من همچنان بر نیت قبلى خود یعنى حضور 
ار دارم، نامه نگارى هاى فراوانى هم انجام

درکیش را فعال کنم.
شــنهادات فراوانى که براى بازى داشته 
شبختانه با پیشــنهادات فراوانى براى

غولبه کار شدم. 
ها» اضافه کرد: در این سریال به کارگردانى 
ده ام، «سایه ها» در شهر اصفهان تولید شد 

ر آن با سیامک خواجه 
» به کارگردانى
لین بار جلوى 

کرد: به  افه
 تلویزیونى 
هدر میان
نقش  ثر
ستوران
کتاب و 

فعالیت هستیم، نمى توانیم گوشه اى بنشینیم و بگذاریم جهان 
بگذرد، ما باید بــه فعالیت هایمان ادامه دهیم اما در 
کنار آن موارد بهداشــتى و تمامى پروتکل ها را 

رعایت کنیم.

رضا فیاضى: کرونا همه چیز مرا نابود کرد

عکس هاى منشورى بازیگران 
«پایتخت» دردسرساز شد

«سارا» و «نیکا»  
خانه نشین مى شوند؟

علیرضا صمدى، کارگــردان فیلم «صحنه 
زنى» با انتشار عکســى از بهرام افشارى خبر 

از پایان تصویربردارى این فیلم سینمایى داد.
فیلم سینمایى «صحنه زنى» به نویسندگى 
و کارگردانى علیرضا صمدى و تهیه کنندگى 
مجیدرضا بــاال اواســط تیرمــاه در تهران 
مقابل دوربین رفت و بعد از حــدود یک ماه 

تصویربردارى به ایستگاه پایانى رسید. 
«صحنه زنــى» فیلمى متفــاوت از علیرضا 
صمدى است که بازیگران سرشناسى در آن 
به ایفاى نقش پرداختند و تجربه هایى متفاوت 
در این فیلم کسب کردند. مجید صالحى یکى 
از بازیگران نقش اصلى فیلم است که با نقش 
و گریمى متفاوت در «صحنــه زنى» مقابل 

دوربین رفت.
«صحنه زنــى» دومین فیلم بلند ســینمایى 
صمدى بعد از «بى نامى» است که فیلمنامه و 
فضایى متفاوت دارد و طبق برنامه ریزى ها در 
صورت برگزارى سى و نهمین جشنواره فیلم 
فجر، به احتمال فراوان در این رویداد حضور 
خواهد داشت. بهرام افشارى، مهتاب کرامتى، 
لیندا کیانى، پیام احمــدى نیا، محمد نادرى و 
فرزانه ســهیلى نیز در فیلم «صحنه زنى» به 

ایفاى نقش پرداختند.

مراسم تشییع ماه چهره خلیلى، بازیگر سینما و تلویزیون 
با حضور نزدیکان و خانواده اش در لندن برگزار شــد. 
تیمى خبرى هم از صداوسیما در محل حضور داشتند و 

بخش هایى از مراسم را ضبط کردند.
ماه چهره خلیلى در حالى ماه هاى آخر عمرش را در غربت 
گذراند که همواره عالقه خاصى به کشورش داشت و 
چند سال قبل در برنامه اى تلویزیونى عنوان کرده بود به 
علت عالقه اش به ایران و اینکه خود را یک ایرانى اصیل 
مى داند، پســرش را در ایران به دنیا آورده تا پاسپورت 

ایرانى داشته باشد.
او 44 ساله و داراى یک فرزند پسر پنج ساله بود. مرگ 
او بر اثر سرطان لوزالمعده، جامعه هنرى و عالقه مندان 
به نقش هایش را بسیار متأثر کرد. این بازیگر گزیده کار 
بیشتر به علت بازى در ســریال هاى تاریخى همچون 
«مختار نامه»، «در چشــم بــاد» و «کاله پهلوى» ، 
میان مردم شناخته شده بود. آخرین بازى او به سریال 
«مرضیه» در محرم 98 برمى گردد. ابراهیم اشــرفى، 
همسر ماه چهره خلیلى، عکسى از محل خاکسپارى این 

بازیگر را در اینستاگرامش منتشر کرد./2509

«صحنه زنى» تمام شد

سریال «نوروز رنگى» براى نوروز 1400 ساخته مى شود 
که کارگردانى آن را علیرضا مسعودى و تهیه کنندگى آن 

را اکبر تحویلیان بر عهده دارد.
«نوروز رنگى» جدیدترین سریال طنز سیمافیلم است که 

احتماًال از شبکه 5 سیما روى آنتن خواهد رفت.
به تازگى جواد خواجوى، محمد اسالمى و شهرام قائدى 
براى حضور در این ســریال انتخاب شده اند. همچنین 
مریم کاظمى و حمید لوالیى نیز دو بازیگر جدیدى هستند 

که به این سریال پیوسته اند.
على مســعودى این روزهــا درگیر انتخاب 

بازیگر براى این ســریال است که بخش 
اعظم آن را بازیگران تئاتر مشهد تشکیل 

مى دهند.
قصه ســریال به ســال 66 در مشهد 
مربوط مى شــود و بــه همین دلیل 
تصویربــردارى آن نیز در مشــهد 

انجام خواهد شــد. مسعودى قرار اســت این سریال را 
ابتداى شهریور ماه پیش رو 
کلید بزند و از همان شهر 
مشهد تصویربردارى را 

آغاز کند.

حمید لوالیى بازیگر «نوروز رنگى» شد
14 ساخته مى شود   
دى و تهیه کنندگى آن 

طنز سیمافیلم است که 
 خواهد رفت.

سالمى و شهرام قائدى 
خاب شده اند. همچنین 
و بازیگر جدیدى هستند 

گیر انتخاب 
که بخش 
تشکیل 

شهد 
لیل 
هد 

انجام خواهد شــد. مسعودى قرار اســت این سریال را 
ابتداى شهریور ماه پیش رو 
کلید بزند و از همان شهر 
مشهد تصویربردارى را 

آغاز کند.

بهنوش بختیارى
 براى «ماتیک مخملى» 

انتخاب شد

محل خاکسپارى ماه چهره خلیلى در لندن

  مصطفى قاسمیان / خبرگزارى صبا |
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سپاهان در لیگ بیستم با چهره اى متفاوت پا به مسابقات 
خواهد گذاشت.

 ســپاهان که به تازگى با ســرمربى خود قلعه نویى قطع 
همکارى کرده و قصد دارد در دو بــازى باقیمانده تا پایان 
لیگ نوزدهم با میگوئل تکسیراى پرتغالى سر کند فعالیتش 
را براى اعمال تغییرات گسترده در لیگ آینده شروع کرده و 

اعضاى هیئت مدیره سر مواردى به جمع بندى رسیده اند.
موضوع اولى که ســپاهانى ها باید آن را حــل و فصل کنند 
انتخاب سرمربى است، باشگاه از مدت ها قبل محرم نویدکیا 
را تحت نظر داشــته و قرار بود در لیگ بیســتم سپاهان با 
هدایت او وارد میادین شود و نویدکیا همچنان گزینه اصلى 

طالیى پوشان براى فصل آینده است که مذاکراتش با باشگاه 
به توافق اولیه منجر شده و اگر اتفاق خاصى در ادامه رخ ندهد، 
کاپیتان سابق ســپاهان را در قامت سرمربى در فصل آینده در 

این تیم خواهیم دید.
سپاهانى ها لوکا بوناچیچ کروات،  سرمربى ذوب آهن را هم به 
عنوان گزینه دوم مد نظر دارند تا اگر نویدکیا تصمیمش براى 

آمدن تغییر کرد بالفاصله او را جایگزین کنند.
همچنین یکى از اعضاى هیئت مدیره سپاهان بحث مذاکره با 
برانکو را مطرح کرده ولى مشکالتى که سر راه جذب او وجود 

دارد باعث شد این بحث خیلى جدى دنبال نشود.
طبق ادعاى یک خبرگزارى تغییرات در تیم فوتبال ســپاهان 

فقط به انتخاب ســرمربى محدود نمى شود و مقرر شده عالوه 
بر على قربانى که قراردادش پیش از پایان فصل فسخ شد، با 

هفت بازیکن دیگر این تیم هم قطع همکارى صورت بگیرد.
محمد ایرانپوریان، محمدرضا مهدیزاده، شایان مصلح، محسن 
مسلمان، علیرضا نقى زاده و سجاد شهباززاده بازیکنانى هستند 
که ســپاهانى ها قصد ادامه همکارى با آنها در لیگ بیستم را 
ندارند. همچنین قرارداد والدیمیر کومان هم در پایان فصل به 
پایان خواهد رسید و باشــگاه قصد تمدید با او را ندارد. محسن 
الغسانى، دیگر بازیکن خارجى ســپاهان هم که فصل آینده با 
این باشگاه قرارداد دارد احتماًال در پایان فصل جدا خواهد شد 
ولى کى روش استنلى و گولسیانى، دو خارجى دیگر سپاهان در 

برنامه هاى باشگاه براى فصل بعد حضور دارند.
عالوه بر این نفرات،  جدایى ســعید آقایى هم از ســپاهان در 
پایان فصل قطعى شده و این بازیکن اعالم کرده قصد تمدید 
قراردادش را با طالیى پوشان ندارد تا تعداد خروجى هاى باشگاه 

در پایان فصل به عدد 9 برسد.
رضا دهقانى و حامد بحیرایى که با قرارداد قرضى از سپاهان جدا 

شده اند هم براى فصل آینده به این تیم برمى گردند.
اگر نویدکیا پاســخ مثبت نهایى را به مسئوالن سپاهان براى 
پذیرش هدایت این تیم بدهد و قراردادش را طى هفته هاى آتى 
امضا کند کار سختى در بازسازى تیم و پر کردن جاى خالى 9 

بازیکن خواهد داشت.

 پیرو دو شکست متوالى تیم سپاهان مقابل تیم استقالل 
در رقابت هاى لیگ برتر و جام حذفــى  امیر قلعه نویى 
سرمربى تیم سپاهان طى بیانیه اى پس از بازى از سمت 
خود استعفا کرد. او که قبل از بازى با استقالل در لیگ برتر 
به دلیل عارضه قلبى در بیمارستان بسترى شده بود با در 
نظر گرفتن شرایط جسمانى اش همچنین نتایجى که این 
فصل تیم سپاهان کسب کرد تصمیم گرفت این تیم را 
در رده پنجم جدول تحویل مدیران باشگاه دهد و از این 

سمت کناره گیرى کند.
قلعه نویى که آخرین بار در سال 1392 در لیگ دوازدهم 
موفق به کسب عنوان قهرمانى لیگ برتر شده بود و طى 
هفت سال گذشته هرگز موفق نشــد با تیم هاى تحت 
هدایتش بار دیگر این عنوان را تکرار کند. گرچه او دارنده 
عنوان پرافتخارترین ســرمربى لیگ برترى در فوتبال 
کشورمان به حساب مى آید اما ظاهراً در سال هاى گذشته 
و همراه با تیم هایش نشان داده که نتوانسته خودش را 
همراه با علم روز فوتبال مقابل سرمربیان داخلى و خارجى 
که از فصل ســیزدهم لیگ برتر به بعد موفق به کسب 

عناوین قهرمانى شدند همراه کند.
ناگفته نماند امیر قلعه نویى ســه عنوان قهرمانى همراه 
با اســتقالل و دو قهرمانى با تیم ســپاهان، چهار نایب 
قهرمانى همراه تیم هاى اســتقالل تهــران، تراکتور، 
ذوب آهن و ســپاهان دارد و با یک عنوان سومى همراه 

با استقالل پرافتخار ترین مربى لیگ برتر لقب 
دارد؛ با وجود این، حاال و در شرایطى که 

فرهاد مجیدى به عنوان شاگرد 
توانســت  او 
در دو بــازى 

تیم  متوالى 
پرمهره اش 

را با شکست مواجه کند به نظر مى رسد این سرمربى با 
تجربه نیاز به کمى استراحت و افزایش توان علمى خود 

در زمینه فوتبال دارد.
گرچه از گوشــه و کنــار فوتبال خبر مى رســد که او با 
یکى از دو نماینده استان کرمان که به لیگ برتر صعود 
مى کنند تمام کرده و قصــد دارد هدایت یکى از این دو 
تیم را براى فصل آینده در دست بگیرد اما شاید بهتر باشد 
امیر قلعه نویى یک فرصت به خــودش داده و با بازبینى 
مجدد در علم فوتبالى اش ســطح کیفى آن را باال ببرد 
و یا حداقل همکارانى را براى خود در کادرفنى انتخاب 
کند که آشنایى کامل با سبک جدید فوتبال داشته باشند. 
او از جمله مربیان لیگ برترى است که نتایج هفت دوره 
اخیرش نشان مى دهد دیگر تاب رویارویى با سرمربیان 
جوانى همچون مجیدى، گل محمدى یا نکونام را ندارد 
و در رویارویى با امثال شفر، کالدرون و برانکو هم حرفى 

براى گفتن نداشت.

دیروز خبرى منتشر شد که باشگاه پرسپولیس با دانیال اسماعیلى فر، ستاره تیم فوتبال ذوب 
آهن به توافق رسیده و قرار است با این بازیکن قرارداد دو ساله امضا کند.

گفته مى شود اسماعیلى فر که سه پیشنهاد رسمى دیگر از باشگاه هاى لیگ برترى دارد تا 
پایان نیم فصل لیگ بیستم با ذوبى ها قرارداد دارد، اما با توجه به مفاد مندرج در قرارداد خود 

مى تواند با رضایت باشگاه ذوب آهن از این تیم جدا شود.
احمد جمشیدى، سرپرست باشــگاه ذوب آهن در این باره بیان کرد: تاکنون پیشنهادى 
براى دانیال اسماعیلى فر یا دیگر بازیکنان تیم ذوب آهن نیامده است و تالش مى کنیم که 

بازیکنان مان را حفظ کنیم.
او افزود: اســماعیلى فر در تمرینات تیمى شــرکت کرده و آماده بازى است. تالش 
مى کنیم تا بازیکنان خوبى جذب کنیم و براى فصل آینده رقابت هاى لیگ برتر 

آماده شویم.

برو دنبال دانش افزایى بزرگوار

تالش مى کنیم دانیال را حفظ کنیم

سخنگوى سپاهان: 

در نیم فصل دوم عملکرد 
فنى مورد قبول نیست

مرتضى رمضانى راد

آقاى قلعه نویى متن استعفاى خود را با سالم و خداحافظ خطاب به «اصفهان 
زیبا» منتشر کرده و احتماًال قبل از اینکه برکنار شــود خواسته تا رکورد عدم 
اخراجش پابرجا بماند و خود اســتعفا کرده باشــد. حاال ایــن قضیه به کنار، 

نمى شود استاد بدون پاسخگویى بخواهید که تشریف ببرید.
 فصل گذشته وقتى در دیدار حســاس و حیثیتى سپاهان-پرسپولیس در نیمه 
نهایى جام حذفى باختى، با واژه «مهندسى» از پاسخگویى در مورد این شکست 
و اشتباهات متعدد فنى خود در مورد حذف از جام در ورزشگاه نقش جهان طفره 
رفتى و در ادامه این عدم پاسخگویى بدون هیچ مؤاخذه اى قراردادى با مبلغى 
بسیار چشــمگیرتر از فصل قبل را مطالبه و منعقد کردى. حاال هم که دوباره 
یک دیدار بزرگ دیگر در یک چهارم نهایى جام حذفى را در برابر استقاللى که 
دلخوش به غیبت ستاره هاى گلزنش بودیم را واگذار کردى، این بار با استعفا 
از پاسخگویى شانه خالى کردى آقاى سرمربى و اینگونه نمى شود! اینکه چند 
روز دیگر پشت خط برخى برنامه ها و تریبون هاى یکطرفه قرار بگیرى و همان 
سخنان تکرارى که عمده آنها را حفظ شــده ایم را بر زبان بیاورى و مجرى 
برنامه ها نیز سریع قانع شوند و بروند سراغ ســئواالت کلیشه اى بعدى این 

اسمش پاسخگویى نیست. 
بله! اصفهان ما زیباست و براى شما که در دو سال گذشته 

هم بهترین قراردادهاى عمر مربیگرى تان را منعقد 
کردى زیباتر! اما تشــریف بیاورید به اصفهان زیبا 
و در یک برنامه چالشــى و دو طرفه پاســخگوى 

عملکرد خود باشــید تا 
به درخواســت خودتان 

واقعیــــات در 
مورد هزینه، 

کیـفیت و 
ئل  مسـا
دیگـــر 

تیم شـــما 
عیان گردد. مدیران و پرسنل 

فوالد مبارکه که به عشق 
ســپاهان و هوادارانش 
بهترین حمایــت ها با 

بیشترین هزینه ها را براى 
شما و تیمتان رقم زدند، هوادارانى 

که همه جوره از شما حمایت 
و مدام شعار معروف «ایشاال 

با امیرخــان!» را برایتان ســر 
مى دادند و رسانه هاى اصفهان 
از شــما انتظار پاســخگویى 
دارند. منتظرتان هستیم استاد!

دوباره که فرار کردى استاد!

ادعاى یک خبرگزارى

اینها از جمع زردها خارج مى شوند
سپاه
خواه
 ســپا

همکارى
لیگ نوز
را براى ا
اعضاى ه
ا موضوع
انتخاب
تحت را
ا هدایت

ى و
ن ما زیباست و براى شما که در دو سال گذشته 

ن قراردادهاى عمر مربیگرى تان را منعقد 
اتر! اما تشــریف بیاورید به اصفهان زیبا 
رنامه چالشــىو دو طرفه پاســخگوى

خود باشــید تا 
ســت خودتان 

ات در 
ینه، 

ما 
د. مدیران و پرسنل 

که که به عشق 
 و هوادارانش 
حمایــت ها با

هزینه ها را براى
ان رقم زدند، هوادارانى 

جوره از شما حمایت 
عار معروف «ایشاال 
را برایتان ســر ان!»
و رسانه هاى اصفهان
نتظار پاســخگویى 
ظرتان هستیم استاد!

ســخنگوى تیم ســپاهان بار دیگر مهمان تلفنى شبکه 
3 ســیما بود و واکنش تندى به اشــتباهات داورى علیه 

تیمش داشت.
 پس از دو برد متوالى استقالل مقابل سپاهان که البته با 
اعتراض شدیداللحن ســپاهانى ها درباره قضاوت داوران 
همراه شد، على پزشک سخنگوى ســپاهان که مهمان 
تلفنى ثابت برنامه «فوتبال برتر» در هفته هاى اخیر است، 
در گفتگوى خود درباره مشکالت این تیم و البته حواشى 

داورى صحبت کرد.
او در بخش اول صحبت هاى خود گفت: دیدارمان مقابل 
نساجى از نظر داورى مشــکلى نداشت، در این بازى آمار 
بازى را مرور مى کنیم و مى بینیم توپ هاى ما گل نشــد 
اما تیم مان عملکرد مثبتى داشت ولى در فاصله ده روز با 
استقالل دو بار بازى کردیم و  چطور مى شد دو پنالتى اشتباه 
علیه تیم ما گرفته شود؟ با این اتفاقات تیم از هم مى پاشد 
این قابل توجیه نیســت، ما باید کجا صحبت کنیم و چه 
کسى پاسخگو است؟ زحمت یکسال تیم از بین مى رود و 

هیچ کارى نمى توانیم بکنیم.
پزشک در اعتراض به تعویض داور دیدار با استقالل گفت: 
قبل از بازى با استقالل داور را تغییر مى دهند که این کار 
باید توجیه داشته باشد، مثًال داور باید آمادگى بدنى نداشته 
باشد، اما چطور این داور بازى دیگر را سوت مى زند؟ با این 
اتفاقات تیم از هم مى پاشد و ما باید بعد از آن مشکل فنى 
داشته باشیم. اگر ورزشگاه ها به VAR مجهز شوند حداقل 

کم کارى ها دیده مى شود.
سخنگوى باشگاه سپاهان درباره خطاى مشهود کى روش 
در دوئل رفت با استقالل گفت: ما نمى گوییم داورى به نفع 
ما باشد و باید همه اشتباهات مد نظر قرار بگیرد؛ در ده روز 
دو تیم باهم بازى کردند و در هر دو بازى اشتباه علیه ما بوده 
است. در بازى استقالل و شهر خودرو هم کارشناسان گفتند 
پنالتى روى قائدى به اشتباه گرفته شده است. ما عملکرد 

فنى خوبى داریم ولى با اشتباه داورى تیم از هم مى پاشد.
وى افزود: بهترین نتایج را در نیم فصل اول داشتیم ولى در 
نیم فصل دوم انتظارات برآورده نشده است؛ قوت سپاهان 
را در ثبات مى بینیم، تیمى نیستیم که مربى ما االن باشد 
و هفته بعد در تیم دیگرى حضور داشته باشد، ما از مربى 
حمایت مى کنیم. از قلعه نویى تشکر مى کنم که براى تیم 
زحمت کشــید و دیدیم که چقدر توان مى گذارد و حتى 
ســالمتى او تحت تأثیر قرار گرفت. امیدواریم او هر چه 

زودتر سالمتى خود را به دست بیاورد.

سرمربى سابق استقالل و ذوب آهن دوست دارد جانشین قلعه نویى در سپاهان شود.
 با جدایى امیر قلعه نویى از سپاهان و خالى شدن نیمکت این تیم رایزنى ها براى انتخاب 
گزینه جانشین او ایجاد شده و نام هاى مختلفى در اطراف نیمکت این تیم مطرح شده است.

مى گویند در حال حاضر محرم نویدکیا، لوکا بوناچیچ و برانکو ایوانکوویچ گزینه هایى هستند 
که باشگاه روى آنها نظر دارد ولى از گوشه و کنار خبر مى رسد که گزینه هاى دیگرى که 
نشستن روى نیمکت سپاهان برایشان جذاب است هم فعالیت خود را براى نزدیک شدن 

به خواسته خود شروع کرده اند.
علیرضا منصوریان، ســرمربى سابق اســتقالل و ذوب آهن که پس از جدایى از نیمکت 
سبزهاى اصفهانى از فوتبال دور بوده تمایل دارد با جانشینى قلعه نویى در سپاهان بار دیگر 

به عرصه مربیگرى برگردد.
سرمربى سابق ذوب آهن سعى دارد با استفاده از روابط نزدیکان خود در اصفهان و یک چهره 
سرشناس سیاسى موافقت هیئت مدیره سپاهان را جذب کند و هدایت دیگر تیم اصفهانى 

را بر عهده بگیرد.
با توجه عملکرد ضعیف منصوریان در ذوب آهن و جو منفى که علیه او در اصفهان 
وجود دارد بعید است هواداران سپاهان که بابت نتایج چند فصل اخیر به شدت 

ناراحت هستند حضور او را روى نیمکت تیمشان بپذیرند.

یک کارشــناس فوتبال گفت: به یاد ندارم امیر قلعه 
نویى از تیمى استعفا کند و زمانى که چنین اتفاقى رخ 

مى دهد نشان مى دهد فشار باالیى روى تیم است.
مهدى کریمیان در گفتگویى در رابطه با شکســت 
سپاهان در جام حذفى مقابل اســتقالل اظهار کرد: 
شــرایط جام حذفى با لیگ برتر فرق مى کند و بازى 
از حساسیت بیشــترى برخوردار اســت، زیرا امکان 
جبران شکست وجود ندارد. هر دو تیم با احتیاط بازى 
مى کردند تا اینکه داور براى اســتقالل پنالتى گرفت 
و بعد از آن ســپاهان تمرکز خود را از دســت داد که 

استقاللى ها اختیار بازى را به دست گرفتند.
وى ادامــه داد: گل دومى که ســپاهان دریافت کرد 
تمرکز نداشــتن بازیکنان این تیم را نشــان مى داد، 
هرچند سپاهان خیلى کالفه بازى مى کرد و استقالل 
توانست از موقعیت هاى به وجود آمده استفاده کند و 

پیروز میدان باشد.
این کارشناس فوتبال با بیان اینکه اگر داوران فوتبال 
بازى کرده باشند، قضاوت راحتى خواهند داشت، خاطر 

نشان کرد: اگر صحنه اى که داور پنالتى گرفت را به 
صورت آهسته ببینیم متوجه مى شویم مصلح فشارى 
روى بازیکن حریف وارد نکرده و طیبى فضاى پشت 

او را پر کرده که نیازى به گرفتن خطا نبود.
کریمیان در خصوص کاپیتانى امید نورافکن، تصریح 
کرد: هر مربى بر اســاس چارچوب فکرى خود عمل 
مى کند، اما فکر مى کنم این کار قدیمى شــده و اثر 
معکوس روى نورافکن داشت. براى روحیه دادن به 
بازیکن راه هاى دیگرى مانند مشاوره روانشناس وجود 

دارد تا با بازیکن صحبت کند.
وى افزود: سپاهان در بازى با استقالل به هم ریخته 
بازى مى کرد و زمانــى که صاحب تــوپ بود هیچ 
برنامه اى نداشت، به یاد ندارم قلعه نویى از تیمى استعفا 
کند و زمانى که چنین اتفاقى رخ مى دهد نشان مى دهد 

فشار باالیى روى تیم است.

شوخیشم قشنگ نیست
 علیمنصور جان!

مهدى کریمیان: 

سپاهان خیلى کالفه بازى مى کرد

تقاللپرافتخار ترین مربى لیگ برتر لقب 
با وجود این، حاال و در شرایطى که 

د مجیدى به عنوان شاگرد 
وانســت 
و بــازى
تیم  لى
هرهاش

شکست مواجه کند به نظر مى رسد این سرمربى با 
به نیاز به کمى استراحت و افزایش توان علمى خود 

فوتبال دارد. مینه
از گوشــه و کنــار فوتبال خبر مى رســد که او با  ه
 از دو نماینده استان کرمان که به لیگ برتر صعود 
کنند تمام کرده و قصــد دارد هدایت یکى از این دو 
ا براى فصل آینده در دست بگیرد اما شاید بهتر باشد 
قلعه نویى یک فرصت به خــودش داده و با بازبینى 
را باال ببرد  در علم فوتبالى اش ســطح کیفى آن د
حداقل همکارانى را براى خود در کادرفنى انتخاب 
آشنایى کاملبا سبک جدیدفوتبال داشته باشند.  که
جمله مربیان لیگ برترى است که نتایج هفت دوره 
ش نشان مى دهد دیگر تاب رویارویى با سرمربیان 
ى همچون مجیدى، گل محمدى یا نکونام را ندارد 
رویارویى با امثال شفر، کالدرون و برانکو هم حرفى 

 گفتن نداشت.

دیروز خبرى منتشر شد که باشگاه پرسپولیس با دانیال اسماعیلى فر، ستاره تیم فوت
قرار است با اینبازیکن قرارداد دو ساله امضا کند. آهن به توافقرسیده و

گفته مى شود اسماعیلى فر که سه پیشنهاد رسمى دیگر از باشگاه هاى لیگ برترى
پایان نیم فصل لیگ بیستم با ذوبى ها قرارداد دارد، اما با توجه به مفاد مندرج در قرا

مى تواند با رضایت باشگاه ذوب آهن از این تیم جدا شود.
احمد جمشیدى، سرپرست باشــگاه ذوب آهن در این باره بیان کرد: تاکنون پیش
براىدانیال اسماعیلىفر یا دیگر بازیکنانتیمذوبآهننیامده است و تالش مى

بازیکنان مان را حفظ کنیم.
آماده بازى است اســماعیلى فر در تمرینات تیمى شــرکت کرده و او افزود:
مى کنیم تا بازیکنان خوبى جذب کنیم و براى فصل آینده رقابت هاى لی

آماده شویم.

ایى بزرگوار

تالش مى کنیم دانیال را حفظ کن

 با جدایى امیر قلعه نویى از سپاهان و خالى شدن نیمکت این تیم رایزنى ها براى
گزینه جانشین او ایجاد شده و نام هاى مختلفى در اطراف نیمکت این تیم مطرح ش
مى گویند در حال حاضر محرم نویدکیا، لوکا بوناچیچ و برانکو ایوانکوویچ گزینه هایى
که باشگاه روى آنها نظر دارد ولى از گوشه و کنار خبر مى رسد که گزینه هاى دیگ
نشستن روى نیمکت سپاهان برایشان جذاب است هم فعالیت خود را براى نزدیک

به خواسته خود شروع کرده اند.
علیرضا منصوریان، ســرمربى سابق اســتقالل و ذوب آهنکه پس از جدایى از
سبزهاى اصفهانى از فوتبال دور بوده تمایل دارد با جانشینى قلعه نویى در سپاهان

بهعرصه مربیگرى برگردد.
سرمربى سابق ذوب آهن سعى داردبا استفاده از روابطنزدیکانخوددر اصفهان ویک
سرشناس سیاسى موافقت هیئت مدیره سپاهان را جذب کند و هدایت دیگر تیما

را بر عهده بگیرد.
با توجه عملکرد ضعیف منصوریان در ذوب آهن و جو منفى که علیه او در
وجود دارد بعید است هواداران سپاهان که بابت نتایج چند فصل اخیر

ناراحت هستند حضور او را روى نیمکت تیمشان بپذیرند.

دان باشد.
شناس فوتبال با بیان اینکه اگر داوران فوتبال 
ده باشند، قضاوت راحتى خواهند داشت، خاطر 

برنامه اى نداشت، به یاد ندارم قلعه نویى از تیمى استعفا 
کند و زمانى که چنین اتفاقى رخ مى دهد نشان مى دهد 

فشار باالیى روى تیم است.



0606آگهىآگهى 3829 سال هفدهمپنج شنبه  23 مرداد  ماه   1399

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود سلطان تجارت سورنا درتاریخ 1399/04/29 به شماره ثبت 65151 به شناسه ملى 14009301849 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه ى محصوالت خشکبار ، تره بار ، 
صیفى جات ، مواد غذایى و خوراك دامى و طیور ، دام و طیور بصورت زنده و منجمد ، انواع نوشیدنى هاى مجاز ، لبنیات ، کنسروجات ، بذر کشاورزى ، سموم ، کود ،

 تجهیزات پزشکى ، انواع مواد معدنى ، ساختمانى ، صنعتى ، تجهیزات ، ادوات و ماشین آالت راه سازى ، کشاورزى ، صنعتى ، محصوالت مواد نفتى و پتروشیمى ، 
تولید ، فروش ، صادرات و واردات لوازم برقى و الکترونیکى ، اجراى پروژه هاى فنى و مهندسى ، عمرانى ، آذین بندى و روشنایى شهرى ، تعمیرات و نگهدارى 
فضاى سبز ، جنگلدارى ، بیابان زدایى ، آبخیزدارى ، بسته بندى انواع مواد غذایى ، خشکبار و صنعتى ، خرید و فروش واردات و صادرات انواع گیاهان داروئى ، دم 
نوش ها ، چائى ، برنج ، گندم ، آرد ، شکر ، خرما ، زعفران ، خرید و فروش و واردات و صادرات انواع محصوات آرایشى بهداشتى ، اسانسهاى خوراکى و غیر خوراکى ،
 انواع سنگ و مواد معدنى ، فلزات ، خرید و فروش ، واردات و صادرات گل هاى تزئیینى و گیاهان نباتى ، 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 : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
سیچان ، کوچه مالقدیرى ، کوچه شهیدان کاظمى[25] ، پالك- 3 ، مجتمع مسکونى توحید ، طبقه سوم ، واحد 6 کدپستى 8173717748 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت اســت از مبلغ 2000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى سجاد سلطانى پور به شــماره ملى 1270446495 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه آقاى على سلطانى پور به شماره ملى 1271629054 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى حسن سلطانى پور به شماره ملى 
1272781348 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى عبدالحسین سلطانى پور به شماره ملى 1818395411 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقاى سجاد سلطانى پور به شماره ملى 1270446495 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى 
على سلطانى پور به شماره ملى 1271629054 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى حسن سلطانى پور به شماره ملى 1272781348 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى عبدالحسین سلطانى پور به شماره ملى 1818395411 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . و سایر 
اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء هر یک از اعضاى هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (936986)

تاسیس
موسســه غیر تجارى هیات ورزشــى اسکى اســتان اصفهان درتاریخ 
1399/04/29 به شــماره ثبت 6230 به شناسه ملى 14009299670 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت: مدیریت درجهت توســعه و ارتقاء 
ورزش از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آسیایى 
و فدراسیون جمهورى اسالمى ایرن و تالش در راه ایجاد ساختار مدرن نظیر 
آکادمى و موسسات آموزشى این رشته در سطح استان. مدت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله درب کوشک ، خیابان مسجد سید ، خیابان 
چهارباغ پایین ، پالك- 228 ، طبقه همکف کدپســتى 8136685414 
اولین مدیران: آقاى محمود یسلیانى به شــماره ملى 1129620441 به 
سمت رئیس هیئت به مدت 4 ســال، خانم وجیهه مطهرى به شماره ملى 
1129946320 به سمت نایب رئیس هیئت، آقاى حمیدرضا حسینى به 
شماره ملى 2410911404 به سمت دبیر هیات و عباس اکبرى ورزنه به 
شماره ملى 5659857639 به سمت خزانه دار براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. دارندگان حق امضا: اســناد بانکى واوراق بهادار وتعهدآور هیات با 
امضاى ثابت خزانه دار و امضاى رئیس هیئت و در غیاب رئیس هیئت، نایب 
رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیئت) ودر غیاب نایب رئیس، 
دبیر هیئت (نیز در صورت اخذ تفویــض اختیار از رئیس هیئت) قابل اقدام 
است. کلیه مکاتبات عادى و ادارى (غیر تعهدآور) با امضاى رئیس هیئت در 
غیاب وى نایب رئیس هیئت یا دبیر انجام مى پذیرد. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساسنامه. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
موسسه انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (937013)

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات ورزشى اسکواش استان اصفهان درتاریخ 1399/04/29 
به شماره ثبت 6228 به شناسه ملى 14009299612 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــى میگردد. موضوع : 
مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء ورزش اسکواش از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى 
فدراســیون هاى جهانى و آسیایى و فدراســیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار 
مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى این رشته درسطح استان.ثبت موضوع به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصالح. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خواجو ، کوچه 
شهیدمحسن سلطانى ، کوچه شهیدعلى رضاشریف النسب[16] ، پالك 0 ، طبقه 
همکف کدپستى 8153855386 اولین مدیران : آقاى سیدهدا محمدى به شماره ملى 
12883111613 به سمت رئیس هیات بمدت 4 سال خانم زهرا سیدین به شماره 
ملى 4650518814 به سمت نائب رئیس هیات وعضو اصلى بمدت نامحدود آقاى 
محمدصادق میرزا به شماره ملى 1292619236 به سمت دبیر هیات وعضو اصلى 
بمدت نامحدود آقاى بهروز شرافت دارگانى به شماره ملى 1111812233 به سمت 
خزانه دار و عضو اصلى براى مدت نامحدود دارندگان حق امضا : اسناد بانکى واوراق 
بهادار وتعهد اور هیات با امضاى ثابت خزانــه دارو امضاى رئیس هیات و در غیاب 
رئیس هیات،نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) ودر غیاب 
نایب رئیس، دبیر هیات (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) قابل اقدام 
است. کلیه مکاتبات عادى و ادارى (غیر تعهد آور) با امضاء رئیس هیات در غیاب وى 
نائب رئیس هیات و یا دبیر انجام مى پذیرد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى محلى در استان اصفهان انتخاب 
گردید. رونوشت: بازگشت به نامه شماره 99/203/1886 /ص مورخ 99/3/6 اداره 
کل ورزش و جوانان اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (937132)

آگهى تغییرات
شرکت فجر آفرینان شبکه مهر گستر شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 44330 و شناسه ملى 10260622261 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه گردید : تولید ســیم و کابل ،تولید دو شاخه هاى غیر قابل تعویض و سیم هاى رابط (رادیو تلویزیون ،

کامپیوتر ،لوازم خانگى و الکتریکى )درخت سیم و قطعات الکتریکى و پالستیکى ،سیم هاى کات شده.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .درصورت لزوم با کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح.محل شرکت به استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان برخوارغربى ، روستا شهرك ولیعصرهسا، محله شهرك ولیعصرهسا 
، خیابان شهرك ، خیابان تاالر ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى8337185487 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد .سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 
ریال از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید به 100میلیون ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد :سرمایه شرکت مبلغ 100 میلیون ریال نقدى است 
که به 10 هزار سهم با نام عادى10000ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (937208)

آگهى تغییرات
موسســه بنیاد خیریه فرهنگى امام جعفر صادق ع اصفهان به شماره ثبت 892 و شناسه ملى 10260149586 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/08/22 و نامه شماره 1414/1303/2113 مورخ 99/1/23 نیروى انتظامى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاى اصلى هیات مدیره مهدى اژه اى به کد 
ملى 1286411262 -عبدالرسول امامى کوپائى به کد ملى 5658871050 -محمد کریمى نیا به کد ملى 1091848327 -علیرضا پرهام به کد ملى 1288026773 
-اصغر آذربایجانى به کد ملى 1288022875 -محمد کشانى به کد ملى 1286428777 -على کریمى به کد ملى 1091966877 و اعضاى على البدل هیات مدیره 
علیرضا اسماعیلى دهاقانى به کد ملى 1288063581 -سیدمحمود بنى طبا کوپائى به کد ملى 5658869536 به مدت دوسال انتخاب شدند. حسن اعتمادى به کد ملى 
5659493114 بازرس اصلى و اکبر قدرخواه به کد ملى 1291834532 بازرس على البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (937075)

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

شــماره: 139960302016000102 تاریــخ: 1399/03/10 برابــر راى شــماره 
139860302016000812 مــورخ 98/12/12 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى وحید دادخواه فرزند عباس بشماره شناسنامه 
157 به شماره ملى 5499439389 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 916/17 
مترمربع پالك 2736 فرعى از یک اصلى واقع در تیران بخش 12 ثبت اصفهان خریدارى از 
مالک رسمى آقاى حاجى آقا شیرازى تهرانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 99/5/8 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 99/5/23 م الف:  925086 ســید محمدحسن 

مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران/5/114
ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت

شماره نامه:139985602008001736 تاریخ ارســال نامه:1399/05/20 نظر به اینکه 
حســن على نادرى مالک تمامت 502 سهم مشاع باســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان از 
72000 ســهم ششــدانگ پالك 9048 فرعى از 2- اصلى واقع در فضل آباد بخش یک 
ثبتى شهرضا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت طى درخواست 
وارده به شماره 139921702008001923 مورخه 99/2/21 خواستار پرداخت بهاء ثمنیه 
عرصه و اعیان تمامت 502 سهم مشاع باستثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان از 72000 سهم 
ششــدانگ پالك فوق الذکر گردیده که بهاء مقدار مذکور طبــق ثبت دفتر امالك به نام 
خدیجه بیگم قریشى میباشد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون 
ثبت موضوع جهت ارزیابى یک – هشــتم عرصه و اعیان پالك فوق توســط کارشناس 
رسمى دادگســترى طى شــماره 5050 - 99/2/30 به کانون کارشناسان رسمى استان 
اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طى نامه شماره 112/5050/02 مورخه 99/4/8 با 
ارسال گزارش ارزیابى کارشناس مربوطه بها یک – هشتم عرصه و اعیان پالك فوق الذکر 
طبق گزارش ارزیابى مذکور کال به مبلغ یکصد و دو میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار 
ریال ارزیابى شده که مبلغ مذکور توسط متقاضى طى فیش شماره 13990513 به حساب 
4061013207670192 ســپرده این اداره واریز شده است که در اجراى تبصره یک ماده 
105 مراتب یک نوبت آگهى میشود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به این اداره مراجعه 
نماید و در صورتیکه مدعى تضییع حقى از خود میباشد میبایست ظرف مدت یک ماه پس از 
انتشار این آگهى، به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نماید 
هر گاه ظرف مهلت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف 
بهاء باســتناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول گواهى طرح دعوى در مدت 
مذکور حذف بهاء ثمنیه عرصه و اعیانى مقدار فوق الذکــر موکول به صدور حکم قضائى 
میباشد. م الف: 936602 سید اسداله موسوى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى/5/188
ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت

شماره نامه :139985602008001746 تاریخ ارســال نامه :1399/05/20 نظر به اینکه 
آقاى مجید کاظمپور مالک ششدانگ پالك 2814 فرعى از 32-اصلى  باستثناء بهاء ثمنیه 
اعیانى آن واقع در دست قمشه بخش یک ثبتى شــهرضا در اجراى تبصره یک ماده 105 
آئین نامه اصالحى قانون ثبت طى درخواست وارده به شماره 139921702008007787 

مورخه 99/4/31 خواســتار پرداخت بهاء یک-هشــتم اعیانى از ششــدانگ پالك فوق 
الذکر گردیده اند که بهاء مقــدار مذکور طبق ثبت دفتر امالك بــه نام صغرى رعیت پور 
میباشــد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت موضوع جهت 
ارزیابى یک-هشــتم اعیانیپالك فوق توسط کارشناس رســمى دادگسترى طى شماره 
1467-99/5/2 به کانون کارشناسان رسمى استان اصفهان اعالم  که کانون کارشناسان 
طى نامه شماره 3427-مورخه 99/5/12 با ارسال گزارش ارزیابى کارشناس مربوطه بها 
یک-هشتم اعیانى پالك فوق الذکر طبق گزارش ارزیابى مذکور کال به مبلغ 4250000 
ریال ارزیابى شده که مبلغ مذکور توسط متقاضى طى فیش شماره 13990516به حساب 
4061013207670192 ســپرده این اداره واریز شده است که در اجراى تبصره یک ماده 
105 مراتب یک نوبت آگهى میشود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به این اداره مراجعه 
نماید و در صورتیکه مدعى تضییع حقى از خود میباشد میبایست ظرف مدت یک ماه پس 
از انتشار این آگهى ، به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى رابه این اداره ارائه نماید 
هرگاه ظرف مهلت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف 
بهاء باســتناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول گواهى طرح دعوى در مدت 
مذکور حذف بهاء ثمنیه اعیانى مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم قضائى میباشــد.م 
الف:936552سیداســداله موســوى-واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمد 

حسن صمصامى/5/189
ابالغ اخطاریه 

شماره پرونده: 139804002003002118/1 شماره بایگانى پرونده:9802958/1 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139903802003000159تاریخ صــدور: 1399/04/28 آگهى ابالغ 
اخطاریه محاسبه مهریه به نرخ روز پرونده 9805667 بدینوسیله به آقاى على اکبر اکبرى 
رنانى نام پدر: محمد اســماعیل تاریخ تولد: 1350/10/10 شــماره ملى: 1283217163 
شماره شناسنامه: 10969 ساکن رنان خیابان شهدا کوچه مسجد صاحب الزمان که طبق 
گزارش مامور مربوطه آدرس شما شناسائى نگردیده است ، ابالغ مى شود طبق درخواست 
بستانکار و برابر آئین نامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى میزان 
وجه نقد مهریه مندرج در سند نکاحیه شــماره 8049-74/12/21 تنظیمى در دفترخانه 
ازدواج شماره 176 شهر اصفهان طبق نامه اتحادیه صنف طال ، جواهر ، نقره و سکه اصفهان 
ارزش یک قطعه سکه تمام بهار آزادى طرح جدید به مبلغ 63450000 ریال و ارزش یک 
مثقال طالى ساخته شده 18 عیار به مبلغ 28672842 ریال محاسبه گردید. لذا چنانچه به 
ارزیابى فوق معترض مى باشید از تاریخ چاپ لغایت پنج روز اعتراض خود را به این اداره ارائه 
نمائید . ضمنا مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربرى اقدام نماید.لذا 
این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان منتشر مى گردد. م الف : 938869-زهرا 

یعقوبى -رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/192
ابالغ اجراییه

شماره پرونده: 139804002003000984/1 شماره بایگانى پرونده: 9801403/1 شماره 
آگهى ابالغیه: 139903802003000149 تاریخ صدور: 1399/04/24 آگهى ابالغ اجرائیه 
مهریه به ورثه کالسه: 9801403 بدینوسیله به ورثه مرحوم عزیزاله شریفى دهاقانى نام 
پدر: سلیمان تاریخ تولد: 1332/08/16 شــماره ملى: 1284493709 شماره شناسنامه: 
673، که عبارتند از: رها شریفى و نیلوفر شریفى، به آدرس متن سند: کوى لت کوى لنبان؛ 
که برابر گزارش مأمور مربوطه آدرس شما شناســائى نگردیده است و در آدرس اعالمى 
متعهدله نیز ابالغ واقعى میســر نگردیده ابالغ مى گردد، که خانم بهجت میوه چى، برابر 
سند ازدواج شماره 1653 مورخ 1350/09/03 دفتر ازدواج شماره 67 شهر اصفهان، جهت 
وصول مهریه مندرج در سند نکاحیه مذکور به میزان (نسبت به مبلغ یکصد و پنجاه هزار و 
دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار رواج بر ذمه زوج است که عندالمطالبه بپردازد *)،

 علیه مورث شما مرحوم عزیزاله شریفى دهاقانى؛ مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از 

تشریفات قانونى اجرائیه صادر و پرونده اجرائى به شماره 9801403 3در این اداره مطرح 
مى باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ 
انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه 
شما تعقیب خواهد شــد. م الف: 938103 زهرا یعقوبى – رییس اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان /5/193
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030006081   خانم عالیه موســوى فرزند سید صیاح  باستناد یک 
برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره 31 فرعى مجزى شــده از 902/1 اصلى  واقع در 
قطعه 4 نجف آباد بخش  یازده ثبت اصفهان که درصفحه 373 دفتر 357 امالك ذیل ثبت 
87541 بنام سهراب رحیمى  فرزند میرزا آقا ثبت و ســند بشماره چاپى  812609 صادر و 
تسلیم گردیده و بعد بموجب سندهاى انتقال شماره 22717 مورخ 1382/2/21 دفترخانه 
42 نجف آباد به او انتقال شده است و بموجب سند هاى شماره 120823 – 1385/2/19 
و 121873 – 1385/7/30 دفترخانه 88 نجف آباد در رهن بانک مســکن مرکزى نجف 
آباد مى باشد ، سپس بموجب نامه شــماره 593/87 ب 1 – 1387/7/23 وثیقه مى باشد و 
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/05/23، 938446/م الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف محسن نساج نجف آبادى/5/195
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030006419      آقاى اکبر رحیمى فرزند عیدى محمد باستناد یک 
برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 1482/11 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که سند مالکیت آن در دفتر الکترونیک امالك شماره 139820302030001248 
ثبت و سند چاپى شماره 032205 سرى ج 97 بنام نامبرده  صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت بى حواسى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/05/23، 938468/م الف -مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف محسن نساج نجف آبادى/5/196
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030006177      آقاى حسینعلى بهیار فرزند محسن باستناد یک برگ 

استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره  9522 فرعى از 6912 باقیمانده فرعى از 391 اصلى  واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 74 دفتر 27 امالك ذیل ثبت 8004  بنام نامبرده ثبت و 
سند بشماره چاپى 0524239 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شــده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/05/23، 938485/م الف- مهدى 
صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/5/197

فقدان سند مالکیت
شماره: 139985602030006268   آقاى محسن عابدینى  فرزند عبدالحسین احد از ورثه 
مرحوم عبدالحسین عابدینى فرزند ابوالقاسم با تسلیم  یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى مفقود شــدن سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 
شــماره 640/1 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان شده است که سند آن 
بشماره چاپى 992952 در صفحه 288 دفتر 105 امالك بنام ابوالقاسم عابدینى نجف آبادى 
فرزند صادق  صادر و تسلیم گردیده است ، سپس نامبرده بموجب گواهى حصر وراثت شماره 
353 – 1381/2/7 شعبه اول دادگاه عمومى نجف آباد فوت نموده است ، همچنین بموجب 
گواهى حصر وراثت 41/94 – 1394/4/2 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد 
عبدالحسین عابدینى فرزند ابوالقاسم احد از ورثه ابوالقاسم فوت نموده است و متقاضى فوق 
احد از ورثه عبدالحسین مى باشد  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/05/23، 938543/م الف - مهدى صادقى وصفى 

مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/5/198
حصروراثت

 آقا/ خانم  مهرى احمدى شــاهدانى  داراى شناسنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به 
کالسه 9900782 از این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان طاهره احمدى  بشناســنامه  535 در تاریخ 97/9/22 اقامتگاه دائمى خود را 
بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مهدى احمدى  ش ش 
1222  ، 2. حسینعلى احمدى ش ش 55 ، 3. مهرى احمدى شاهدانى  ش ش 4 ، 4. رضا 
قلى احمدى ش ش 19 ، 5. اعظم احمدى ش ش 31 ، 6. على احمدى ش ش 1 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى 
صادرخواهد شــد. 940691 /م الف رئیس شــعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/5/202

آگهى تغییرات
شــرکت ســاعى تجهیز ســپاهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 57785 و شناســه ملى 
14006548723 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1398/12/02 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : 
مســعود خادمیان زاده کدملى 1285935731و 
رمضانعلى آقائى فروشانى کدملى 1754669786 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مــدت یکســال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (936972)

آگهى تغییرات
شــرکت فجر آفرینان شــبکه مهر گســتر شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 44330 و شناسه ملى 
10260622261 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید 
ناظمى اشــنى1091886873 بعنــوان رئیس هیات 
مدیره و سیامک ناظمى اشنى1292669934 بعنوان 
مدیرعامل و ســمانه ناظمى1159898707 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (937077)

آگهى تغییرات
شرکت بامداد زنده رود سهامى خاص به شماره ثبت 
6362 و شناســه ملى 10260274830 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/04/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســیداحمد موســوى 
کدملــى1120098017 بعنــوان رئیــس هیات 
مدیره و احمــد دارابى پور کدملــى 1281729833 
بعنوان نایب رئیس هیات مدیــره و محمد دارابى پور 
کدملى1971317128 بعنوان مدیرعامل براى مدت دو 
سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره ومدیرعامل متفقا و 
با مهر شرکت معتبر اســت . ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (936988)

آگهى تغییرات
موسســه بنیــاد خیریــه فرهنگــى امــام 
جعفــر صــادق ع اصفهــان به شــماره ثبت 
 10260149586 ملــى  شناســه  و   892
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى 
فوق العاده مورخ 1398/08/22 و نامه شــماره 
1414/1303/2113 مــورخ 99/1/23 نیروى 
انتظامى اصفهان اساســنامه مشتمل بر 3 فصل 
و 41 ماده و 32 تبصره تصویب شد. در ماده 12 
اساسنامه تعداد هیات امنا به 22 نفر تغییر یافت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(937116)

آگهى تغییرات
شــرکت پارس عمــران زاینده رود شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 61678 و شناسه 
ملى 14008045447 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1399/04/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت در 
واحد ثبتى اصفهان به نشــانى استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله نقش جهان ، کوچه شــهیدان حسام زاده ، 
بن بست قناد ، پالك- 62 ، طبقه همکف کدپستى 
8147865854 تغییــر یافت و مــاده مربوطه 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (937000)

آگهى تغییرات
شــرکت طبیب داروى کاشان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 6742 و شناسه ملى 14009006162 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
مرکز اصلى شرکت د واحد ثبتى کاشان به نشانى 
استان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزى 
، شهر کاشان، محله زیارتى ، بلوار شهید مطهرى ، 
بن بســت بیــان ششــم_بن((حمید شــکل 
آبــادى)) ، پــالك 1 ، طبقــه دوم ، واحــد 6 
کدپستى8715143330 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى کاشان (937128)



استاناستان 07073829 سال هفدهمپنج شنبه  23 مرداد  ماه   1399

تاسیس
شرکت سهامى خاص ماهر محور موفقیت درتاریخ 1399/04/28 به شماره ثبت 65138 به شناسه ملى 14009298630 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات مشاوره طراحى و ساخت ماشین آالت.قطعات و تجهیزات در کلیه صنایع اعم 
از صنایع فلزى و غیر فلزى-ماشین سازى-معدنى-متالوژى-برق-غذایى-شیمیایى و پلیمر-دارویى و پزشکى-خودرو-ساختمان-نساجى-کشاورزى و دریایى 
اجراى کلیه فرایندهاى صنعتى از قبیل نصب و راه اندازى -اتوماسیون صنعتى-تست و تجهیز-طراحى و نقشه کشى-نظارت و محاسبه-خدمات مشاوره-تامین و 
پشتیبانى-شناسایى و انتخاب مواد-پوشش و رنگ آمیزى-عملیات حرارتى-تعمیر و نگهدارى در کلیه صنایع خرید و فروش-خدمات مشاوره و بازاریابى غیر هرمى 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى در صنایع مختلف انعقاد قرارداد با کلیه افراد حقیقى و حقوقى در زمینه موضوع فعالیت شــرکت پس از مجوز ازاز مراجع ذیصالح انعقاد 
قراردادهاى همکارى و مشارکت و اخذ نمایندگى از شرکتهاى داخلى و خارجى اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از بانکها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع 
شرکت ترخیص کاال از گمرکات صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانى در صورت لزوم پس از دریافت مجوزهاى مربوطه. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا 
شهرك صنعتى دولت آباد، بلوار امام خمینى ، خیابان رسالت ، پالك 6 ، طبقه اول کدپستى 8341664357 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 99 340418 مورخ 
1399/04/18 نزد بانک بانک شهر شعبه جابرانصارى با کد 340 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حسن 
فرهادى دره سارى به شماره ملى 1271246635 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حسین فرهادى دره سارى 
به شماره ملى 1271246651 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عبداله فرهادى دره سارى به شماره ملى 1280990181 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم شیرین فرهادى دره سارى به 
شماره ملى 1284901483 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى محمد دهائى به شماره ملى 1288381743 به سمت بازرس اصلى به مدت یک 
سال مالى 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 (936927)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فوالد آیسان اسپادانا درتاریخ 1399/05/02 به شماره ثبت 65184 به شناسه ملى 14009311974 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهاى تولیدى، صنعتى، بازرگانى، واردات و صادرات، فنى 
و خدماتى و تامین مواد اولیه مورد نیاز در زمینه صنعت فلزات اعم از فوالد، سنگ آهن، آهن قراضه، آهن آالت، فلزات رنگى، آهن و ورق آهن، آهن هاى اسفنجى 
و میلگرد، تیرآهن، نبشى، ناودانى، پروفیل، لوله، مفتول، ورق، شیرآالت، الکترود، روى، آلومینیوم، مس، قلع، نیکل، سرب و مصنوعات فلزى و فوالدى و فوالد 
آلیاژى و غیرآلیاژى، بازیافت تاسیسات فلزى سنگین زمینى و دریایى، مشارکت و سرمایه گذارى در انجام عملیات ذوب و ریخته گرى و نورد فلزات آهن و 
فوالدهاى آلیاژى جهت تولید انواع مقاطع هندسى استاندارد و عرضه محصوالت تولیدى، تهیه و توزیع انواع و اقسام شمش هاى فوالد، انواع و اقسام کالف 
و ورق فوالدى و نوار فوالدى و انواع مختلف لوله هاى آهنى سیاه فوالد مخصوص و آلومینیومى پروفیل هاى مخصوص فوالدى و انواع اتصاالت و پیچ و مهره 
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 ملک ، کوچه شهیداحمد آبکار اصفهانى[18] ، کوچه داور [22] ، پالك- 36 ، طبقه همکف کدپستى 8154714331 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره س99-1001 مورخ 1399/04/24 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزى اصفهان با کد 0 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره خانم مریم ریاحى سامانى به شماره ملى 0071521372 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال خانم نیلوفر ریاحى سامانى به شماره ملى 1270489038 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى مقداد رضوانى به شماره ملى 
3341643265 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 و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
آقاى امیرحسین ریخته گران اصفهانى به شماره ملى 1292029013 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت 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 (936977)

تاسیس
شرکت سهامى خاص لوله سازان سان پاك جهش درتاریخ 1399/01/23 به شماره ثبت 64335 به شناسه ملى 14009069937 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
تولید، توزیع، صادرات و واردات مواد اولیه و کاالهاى مورد نیاز محصوالت پلیمرى پالستیکى، الستیکى و ساختمانى . انتقال و بهینه سازى تکنولوژى و ارائه خدمات 
فنى مهندسى و دیگر فعالیت هاى فنى مربوط به تاسیس و راه اندازى کارگاه و کارخانه در حیطه فعالیت شرکت. اخذ نمایندگى از شرکت هاى ملى و بین المللى و اعطاى 
نمایندگى و افتتاح شعب. ایجاد شرکت هاى جدید مرتبط با موضوع شرکت. اخذ وام و اعتبار ارزى و ریالى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى، صندوق هاى 
پول و اعتبار ، صندوق هاى قرض الحسنه صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت. تولید فلش تانک. تولید و عرضه لوله ها و اتصاالت پلیمرى تک الیه، پنج الیه و تلفیقى. 
طراحى، تولید، خرید و فروش کلیه تجهیزات و قطعات مربوط به بخش صنعت ساختمان. انجام مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از مجمع 
امور صنفى یا اتحادیه مربوطه امکان پذیر است. 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 سپاهان شــهر ، بلوك111 ، خیابان رسالت 2 ، بلوار غدیر ، پالك 0 ، ساختمان مهتاب ، 
طبقه همکف ، واحد 21 کدپستى 8179941937 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1149 مورخ 1398/07/22 نزد بانک بانک ملى شعبه شهرك صنعتى 
مبارکه با کد 3107 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى غالمحسین نوروزى طالخونچه به شماره ملى 1818403250و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى سید اصغر سیدنا به شماره ملى 5419838338و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نسرین نوروزى طالخونچه به شماره ملى 
5419947651و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سعید توکلى افجدى به شماره ملى 1110591381 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى محمدعلى 
حیدرى به شماره ملى 1288109466 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 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. گواهى بانکى شماره 1149 به تاریخ 1398/12/22 صحیح است. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (937219)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى و مهندســى نور آب و 
آسمان پارســه شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 50026 و شناســه 
ملــى 10260684689 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1398/12/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على حیدرى 
کدملى 1112143866 و فراز صادقى 
کدملى 1756060940 و محبوبه کیانى 
فالورجانى کدملــى1110731061 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. مهین 
غیبى بورى کدملى1971813265و 
بابک ولى پور به کدملى 5269423669 
بترتیب بســمت بازرســان اصلى و
على البــدل شــرکت بــراى مدت 
یکســال انتخــاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (937230)

آگهى تغییرات
شرکت ظریف سنجش صفاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 16286 و شناسه 
ملــى 10260372246 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
عباسعلى قاســمى آذر خوارانى کد ملى 
5649581711 و محمد حسین قاسمى 
آذر خوارانــى کد ملــى 1283523019 
و مریم قاســمى آذر خوارانــى کد ملى 
1287115322 به عنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. قربانعلى اســد الهى دهقى کد 
ملــى 1159478155 بســمت بازرس 
اصلى و مهــران شــهبازى خرزوقى کد 
ملى 1270061194 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (937237)

آگهى تغییرات
شــرکت مدرن بازیافت سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 59582 و شناسه ملى 
14007235794 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
رضا وکیلى به شماره ملى 1111448078 
و مریم آشورى جالل آبادى به شماره ملى 
1110079990 ومجید وکیلى به شماره 
ملــى 1112047557 بعنــوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. مهدى عموشــاهى به 
کد ملــى 1141237075 و کد پســتى 
8146643196 و ســمیه جعفــرى 
کلیشــادى کد ملى 1289107807 و کد 
پستى 8146643196 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (937273)

آگهى تغییرات
شرکت کیان دام پیشرو پارس سهامى خاص به شماره ثبت 62542 و شناسه ملى 14008398520 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نجمه 
سعیدفر کدملى1141189097 بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و سیاوش اسماعیلى ماهانى کدملى 1289697523بعنوان مدیرعامل واعظم رخسارى قادیکالیى کدملى2161765892 
به سمت رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است .ضمنا مدیر عامل 

شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (937224)

هفتمین هفته از اجراى طرح ملى سه شنبه هاى تکریم به دیدار با خانواده شهید مدافع حرم 
«محسن حججى»  اختصاص یافت. این دیدار در محل یادمان شهداى شهرستان نجف آباد 
و با برقرارى ارتباط زنده تصویرى با «سید عباس صالحى» وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
حجت االسالم و المســلمین «حبیب رضا ارزانى»، مشــاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگى 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور، «محمدرضا سوقندى» مشاور وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمى در امور ایثارگران برگزار شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به چهلمین سالگرد دفاع مقدس گفت: در طول انقالب 
اســالمى در دفاع مقدس و در ادامه راه اگرچه نقطه به نقطه در ایران اسالمى، یاد شهدا پا 

برجاست اما اصفهان انگشترى این کالبد و نجف آباد نگین این انگشتر است.
سید عباس صالحى افزود: در شهرســتان نجف آباد تعداد خانواده هاى چند شهیدى از یک 
سو و دو هزار شهید این شهرستان از سوى دیگر دین ما را به شهدا و به ویژه به شهداى این 

منطقه بیشتر مى کند.
وى با بیان اینکه شهادت با تاریخ تشیع پیوند خورده و تاریخ انقالب اسالمى نیز با شهادت 
پیوند داشته است تصریح کرد: وقتى برگ هاى این تاریخ را ورق مى زنیم شهداى مدافع حرم را 
نیز مى بینیم، از شهید سلیمانى نقل مى شود وقتى جهاد در این مسیر آغاز شد وى نام «مدافعان 
حرم» را براى این جهاد بزرگ انتخاب کرد و بر همین اساس فضاى مدافعان حرم با این نگاه 

شکل گرفت که حرم حضرت زینب(س) مى تواند حرم امن جدید باشد.
صالحى با اشاره به این موضوع که در طول چندسال اخیر براى دفاع از حرم شخصیت هاى 
زیادى را داشته ایم که نقش زیادى در تاریخ معاصر و منطقه داشته اند خاطر نشان کرد:  اگر 
مدافعان حرم نبودند جریان تند تکفیرى مسیرى را طى مى کرد که معلوم نبود عالوه بر سوریه 
به حرم هاى دیگر نیز بروند، اتفاقات سامرا و نزدیکى به کربال با نفوذ داعش در عراق نشان 

مى داد جریان تکفیر برنامه ریزى بلندى براى منطقه داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به یکى دیگر از دستاوردهاى مبارزه و شهادت گفت: 
دستاوردهاى مبارزه و شهادت در مسیر دفاع از حرم، جلوگیرى از تجزیه منطقه بود. به نظر 
مى آید جریان استکبار جهانى بعد از ایجاد رژیم اشغالگر قدس در سال  1948 به دنبال ایجاد 

یک غده سرطانى دیگر براى برهم زدن جغرافیاى خاورمیانه بود.
صالحى در همین راستا ادامه داد:  اگر مدافعان حرم نبودند اتفاقاتى مى ا فتاد که پیامدهاى آن تا 
سال ها و حتى قرن ها وجود داشت، همانطور که اگر شهدا در دفاع از کشور در جنگ تحمیلى 

نمى جنگیدند معلوم نبود چه اتفاقاتى در این کشور رقم مى  خورد.
صالحى در همین راســتا تاکید کرد: در جو اجتماعى غالب، همراه شــدن آسان تر است اما 

شهداى مدافع حرم این جو اجتماعى را در فرسنگ ها دورتر نداشتند.
وى در ارتباط با شهید حججى گفت: شهید محســن حججى این افتخار را داشت که نماد 
شهداى مدافع حرم شود، اینکه فردى این فضا را  پیدا مى  کند که نماد جمعى از شهدا شود قطعا 
رازى در آن وجود دارد، روز شهادت ایشان به عنوان روز مدافعان حرم نامیده شده است و این 
به مثابه این است که در زندگى شخصى ایشان اتفاقاتى رقم خورده است که وى در چنین 

نقطه نمادینى قرار مى گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به وصیت نامه شهید حججى بیان کرد: روح شهید در 

وصیت نامه اش متجلى است، در بخشى از این وصیت گفته بود مقدارى «حق الناس» دارم، 
مبلغ یک میلیون به مادر بزرگ پدرى خود بدهکارم، همچنین در بخش دیگرى مى گوید 
مبلغ 32هزار تومان و چند سربند به بسیج امیرآباد بدهکارم، توجه به همین نکات ریز ایشان 

را به اوج  مى رساند. 
 صالحى در همین راستا اضافه کرد: تربیت خانوادگى نیز در زندگى چنین شهدایى بسیار مهم 
است. همانطور که خود شهید نیز از پدر و مادر خود به عنوان الگوهاى زندگى اش یاد مى کند.

بر پایه این گزارش، پس از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى، پدر شهید مدافع حرم محسن 
حججى با اشاره به عالقه فرزندش به مطالعه و اهمیتى که کتاب در زندگى آن شهید داشت، 
خواستار آن شد که شهرستان نجف آباد به عنوان پایتخت کتاب سال ایران انتخاب شود که 
صالحى در پاسخ به این خواسته اظهار کرد: از حجت االسالم معتمدى مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى اصفهان خواستارم زیرساخت هاى جدید براى نشر نجف آباد را آما ده و با ارتباط 
با شهرد ارى و فرماندارى این شهرستان مسیر را براى موفقیت در داورى هاى پایتخت کتاب 

فراهم کنند.
در ادامه این آیین مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان که از محل یادمان 
شهداى شهرستان نجف آباد سخن مى گفت، با بیان اینکه استان اصفهان با تقدیم 24 هزار 
شهید در دوران دفاع مقدس حماسه اى مثال زدنى خلق کرد، گفت: این استان سه خانواده 
شش شهیدى، سه خانواده پنج شهیدى، هفت خانواده چهار شهیدى و 54 خانواده سه شهیدى 

دارد که در جریان دفاع مقدس نقش آفرینى کردند.
حجت االسالم و المسلمین رمضانعلى معتمدى ادامه داد: همچنین 56 پدر شهید این استان 
پس از شهادت فرزندشان جامه شهادت را به تن پوشیدند، 830 فرزند شهید نیز بعد از شهادت 
پدران خود پا به عرصه دنیا گذاشتند، از 24 هزار شــهید استان اصفهان 18 هزار و 774 نفر 

نامشان اسامى ائمه(ع) است، همچنین 543 شهید این استان از طالب هستند.
وى افزود: از سوى دیگر در سنگر تعلیم و تربیت با تقدیم پنج هزار و483شهید دانش آموز و 
214 معلم شهید برگ دیگرى به آسمان افتخارات این استان اضافه شده است و البته همه 
مى دانیم که روحانیون شــهیدى چون آیت ا... «سید حسن مدرس»، آیت ا... «سید محمد 
بهشتى»، آیت ا... «عطاء ا...اشرفى اصفهانى» و «سید مجتبى نواب» نیز اهل استان اصفهان 

بودند.
حجت االسالم معتمدى یادآور شد: در 25 آبان ســال 1361 تعداد 370 شهید در عملیات 
«محرم» از میدان امام اصفهان به سمت گلستان شهدا تشییع شدند و حماسه تازه اى ایجاد 
شد به طورى که بالفاصله در همان روز و روز بعد عده زیادى از خانواده ها به جبهه اعزام شدند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با اشــاره به اینکه شهرستان نجف آباد 
2500 شهید تقدیم انقالب اسالمى کرده است گفت: این موارد از افتخارات استان اصفهان 
است و مایه مباهات است که در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توانسته ایم گام هاى 

مؤثرى برداریم.

حجت االسالم معتمدى با اشــاره به اجراى طرح ملى سه شــنبه هاى تکریم اضافه کرد: 
برگزارى طرح ملى سه شنبه هاى تکریم جاى تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى را دارد، 

این طرح مى تواند الگویى براى سایر وزارتخانه ها باشد. 
در ادامه این آیین امام جمعه نجف آباد که در محل یادمان شهداى شهرستان نجف آباد و در 
حضور خانواده شهید مدافع حرم «محسن حججى» سخن مى گفت، با اشاره به طرح ملى 
سه شنبه هاى تکریم گفت: این طرح همانند سایر طرح هاى قرآنى و فرهنگى حیات تازه اى 

را براى جامعه فراهم کرده است.
حجت االسالم مصطفى حسناتى با بیان اینکه باید خانواده معزز شهدا را بیش از شهدا یاد کنیم 
تصریح کرد: آنان باعث تربیت این شهیدان شدند، رزق حالِل والدین و تربیت و پاکدامنى 
مادران آنها چنین فرزندانى را تربیت کرد، کسانى که پاره تن خود را خالصانه در این راه تقدیم 

خداوند کردند، این عظمت خانواده شهدا را نشان مى دهد.
امام جمعه نجف آباد ابراز امیدوارى کرد برگزارى طرح ملى سه شنبه هاى تکریم یک الگو 

براى جوانان و خانواده ها باشد چراکه دشمن در تالش براى فروپاشى خانواده است.
در بخش دیگرى از این آیین، فرمانده لشکر زرهى 8 نجف اشرف گفت: من همواره با خود 
بررسى مى کردم  چه شد پاسدارى با سابقه حدوداً پنج ســال، توانست این گونه عالم را به 
شگفتى وا دارد و همه انگشت به دهان بمانند، وقتى در عظمت عملکرد این رزمنده دالور 
تأمل مى کردم به چیزى جز اخالص عمل و معامله با خداوند و اعتقاد و معرفت نرسیدم، چه 

زمانى که مجرد بود و چه در دوران تأهل.
سردار سیف ا... رشید زاده افزود: هر کسى مى خواهد شهید حججى را بشناسد مى تواند به 
فایل صوتى سه دقیقه اى که از شهید براى فرزندش باقى مانده مراجعه کند که واقعًا یک 

دائره المعارف از سبک زندگى اصولى و صحیح اسالمى است.
وى با اشاره به ویژگى هاى شــهید حججى گفت: در همان تصاویر اولیه که على الظاهر به 
اسارت در آمده بود مى بینیم که با وجودى که اندکى قبل از آن تیر به پهلویش خورده بود و یک 
مرتبه از هوش رفته بود و مجدداً به هوش آمده بود، چگونه با صالبت و آن نگاه نافذ سینه سپر 
کرده است،  شهید حججى بار اولى نبود که اعزام مى شد چندین مرتبه دیگر نیز اعزام شده 

بود، آن شهید الگویى مثال زدنى بود.
در ادامه این آیین پدر شهید محسن حججى گفت: خداوند بر ما منت نهاد و طبق فرمایش مقام 

معظم رهبرى شهیدى را به عنوان سخنگوى شهدا به کشور ما هدیه کرد.
محمدرضا حججى ادامه داد: بعد از شهادت محسن بسیارى از مردم کشور ما متوجه شدند که 
در شهرستان نجف آباد بیش از 2500 شهید وجود دارد، حتى بسیارى از مسئوالن پایشان به 

نجف آباد باز شد و از نزدیک در جریان مشکالت مردم قرار گرفتند.
وى گفت: فرصت را مغتنم مى دانم در این برنامه که به نام شهید حججى است، از شهیدان 
انقالب اسالمى و شــهداى نجف آّباد یاد مى کنم و همچنین یاد همه شهداى دفاع قدس، 

مدافعین حرم و شهداى امنیت را گرامى مى دارم.
همچنین در ادامه مادر شهید حججى اظهار کرد: یک روز به همراه فرزندم محسن به همین جا 
یعنى یادمان شهدا آمده بودیم، سوال کرد چرا این یادمان را ساختند اما درب آن بسته است؟ 
من پاسخ دادم انشا ا... روزى در این محل باز مى شود و همین شد و به شهادت رسید و هر روز 

بسیارى از مردم به زیارت مزارش مى آیند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى در مراسم طرح ملى سه شنبه هاى تکریم:

شهید محسن حججى نماد شهداى مدافع حرم است
محیا حمزه
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مدیر آبفا فریدونشــهراعالم کــرد: مقررگردید در 57 
روســتاى فریدونشــهر، 57 کلر زن هیدرومکانیکى با 
اعتبــارى بالغ بر 5 میلیــارد تومان نصب گــردد تا آثار 
مثبت یکپارچه ســازى شــرکت هاى آب و فاضالب 
استانى براى ساکنین روســتایى بهتر و ملموس تر باشد 
و همه مشترکین روستایى از خدمات مطلوب و مناسب 

برخوردار گردند. 
محمدرضایبلوئى افــزود: هم اکنون در 57 روســتاى 
فریدونشهر کلر زنى منابع آبى به روش کوزه اى، صورت 

مى گیرد.
وى با بیان اینکه پراکندگى روســتاها در شهرســتان 
فریدونشهر بسیار گســترده است تصریح کرد: وضعیت 
توپوگرافى شهرستان فریدونشهر به گونه اى است که 
خدمات رسانى به روستاها به راحتى انجام نمى شود چرا 

که دسترسى به روستاها به آسانى امکان پذیر نیست.
یبلوئى بــا بیان اینکه تاسیســات و منابــع آبى در این 
57 روستا درجاهایى مستقر هستند که فاقد انرژى برق 
مى باشد، خاطرنشان ساخت: طى بررسى هاى صورت 
گرفته بهتریــن روش براى گندزدایــى منابع آبى این 
روســتاها کلر زنى به روش هیدرولیکى است زیرا منابع 

آبى در این منطقه تا حدودى غنى مى باشد.
مدیر آبفا فریدونشهر با اشــاره به منابع تامین آب شرب 
ساکنان این روســتاها عنوان کرد: به دلیل اقلیم آب و 
هوایى شهرستان فریدونشــهر آب روستاهاى مذکور از 
چشمه تامین مى گردد، که از لحاظ منابع معدنى بسیار 

غنى و گوارا است.
وى خاطرنشان ساخت: هم اکنون روستاهایى که قرار 
است در آینده نزدیک به روش هیدرومکانیکى منابع آبى 
آنها کلر زنى شود، تحت پوشــش آبفا فریدونشهر قرار 
ندارند اما با توجه به اینکه اولویــت صنعت، تامین آب 
شرب سالم و بهداشتى براى همه مردم در سطح کشور 

مى باشد این امر در دستور کار قرار گرفت.

 نصب 57
کلر زن هیدرو مکانیکى 
در روستاهاى فریدونشهر

دانشگاه آزاد اسالمى
موفق ترین دانشگاه کشور 

در برگزارى کالس هاى برخط

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت: 
تالش، همدلى و همکارى اســاتید و کارکنان واحد 
نجف آباد باعث کسب رضایت حداکثرى دانشجویان 
دربرگزارى کالس ها و امتحانات شده و این دانشگاه 
را در ردیف موفق ترین دانشگاه ها در زمینه تشکیل 

کالس هاى غیرحضورى قرار داده است.
دکتر امیررضا نقش در جلســه نشست خبرى که با 
حضور جمعى از اصحاب رســانه برگزارشد ضمن 
تجلیل از خبرنگاران با اشاره به نقش مهم خبرنگاران 
در جامعه و مسئولیت خطیرى که بر عهده دارند بیان 
کرد: خبرنگاران چشــم ناظر و گوش شنواى مردم 
هستند که مســئولیت بســیار مهم ورود به مسائل 
اجتماعى را پذیرفته و با اطالع رسانى به موقع همواره 

یارى گر مسئولین در تصمیم گیرى هاهستند.
وى درادامه شــیوع بیمارى کرونا در کشــورهاى 
مختلف دنیا را تهدیدى براى کل دنیا دانست و اظهار 
داشــت : ما باید بتوانیم از دل این تهدیدها و شرایط 
ســخت فرصت هاى مغتنمى را براى پیشــرفت و 
موفقیت استخراج نماییم که این مهم در دانشگاه آزاد 

اسالمى اتفاق افتاد و فرصت هاى بسیار خوبى براى 
این دانشگاه جهت تبدیل شدن به بزرگترین دانشگاه 

برخط جهان ایجاد شده است. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحدنجف آباد کیفیت 
آموزش در چنین شــرایطى را یکى از مسائل مهم 
و دغدغه اصلى مسئولین دانســت و افزود: با وجود 
بیمارى کرونْا آموزش نباید تعطیل شــود و دانشگاه 
آزاداســالمى واحد نجف آباد در طى مدت درگیرى 
کشــور با این بیمارى در هر هفته حــدود 3500 و 
روزانه حدود 600 کالس آنالین را با موفقیت برگزار 

نمود.
عضو هیأت امناى دانشــگاه آزاداســالمى استان 
اصفهان با اشاره آماده ســازى فورى زیرساخت ها 
و الزامات آموزش مجازى در همان ابتداى شــیوع 
ویــروس کرونا و تعطیلى کالســها، بــا همکارى 
معاونت آموزشى و مدیریت فناورى اطالعات واحد 
نجف آباد، اظهار داشت:دانشــگاه آزاداسالمى واحد 
نجف آباد با سعى وتالش، همدلى وهمکارى اساتید 
و کارکنان موفق شد رضایت حداکثرى دانشجویان و 

خانواده ها را در این مورد کســب نمایــد و یکى از 
موفق ترین دانشگاه ها در زمینه تشکیل کالس هاى 

غیر حضورى باشد.
دکترامیررضــا نقــش برگــزارى امتحانــات به 
صورت مجازى پــس از پایان کالســها را ازدیگر
دغدغه هاى مســئولین واحد نجف آباد دانســت و 
گفت : خوشــبختانه با تالش هاى مضاعف حدود 
5 هزار امتحان به صورت مجازى بــا رعایت کلیه 

مسایل امنیتى برگزارشد. 
وى در ادامه براى تشــکیل کالس مجازى در سال 
تحصیلى آینده اعالم آمادگى کرد و اظهار داشــت: 
آمادگى اساتید ما براى شیوه نوین تدریس مجازى 
و آماده ســازى محتواهاى دیجیتــال قابل توجه 
اســت و تقریبًا 98 درصد کالس هاى ما به صورت 
مجازى تشکیل شده که مشارکت دانشجویان در این 
کالس ها 85 درصد و مشــارکت اساتید صد درصد 
بوده است.  وى افزود: از ابتداى شیوع بیمارى کرونا 
همه اقدامات الزم براى پیشگیرى و کنترل بیمارى 
کرونا در دانشگاه انجام شده و بسیارى از فرآیندهاى 
دانشــگاه را به صورت مجازى ارئه دادیم و حداقل 
حضور در دانشگاه را داشتیم و رعایت کامل تمامى 
پروتــکل هاى بهداشــتى ســرلوحه اقــدام ها و 

برنامه هاى دانشگاه بوده و هست.
دکترامیررضا نقش برگزارى کالســهاى عملى را 
یکى دیگر از دغدغه هاى مهم دانشــگاه و خصوصا 
دانشجویان وخانواده ایشان دانست و اظهار داشت: 
براى برگــزارى این کالســها درابتدا تعــداد افراد 
شرکت کننده، رعایت شیوه نامه بهداشتى و نظارت 
کامل در این خصوص در نظر گرفته خواهد شد. به 
همین دلیل ساعات کالســى را گسترش و بعضى 
ازکالس هاى عملى در صورت امکان با نظر اساتید 
و رضایت دانشــجویان به صورت مجــازى برگزار 

مى گردد .

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


