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فواید نوشیدن آب لیمولزوم صرفه جویى انرژى تا  اواسط شهریور در اصفهان ستارگانى که زود خاموش شدندپیشنهاد روزنامه اسپانیایى براى سفر به ایران دراگان سرگیجه گرفت سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کرونا 
با چه غذایى 
به شما منتقل 

مى شود؟

ماجراى مالکیت خانه هنرمندان به مجلس رسید
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روحانى: سبک زندگى
 باید تغییر کند

حرف حق زدم، محرومم 
کردند

زیرساخت بازگشایى 
مدارس در اصفهان

 فراهم است 

5

مسئله نظارت در 
مجلس شوراى 

اسالمى ضعیف است

یک پزشک متخصص سورى درباره عواقب 
مصرف دو غذاى پرطرفدار در روزهاى کرونایى 
هشدار داد.«عدنان الفرا»، متخصص مشکالت 
گوارشى گفت: فست فود ها و غذا هاى آماده که 

خارج از خانه تهیه مى شوند، موجب انتقال ...

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
با بیان اینکه مســئله نظارت در مجلس شوراى 
اسالمى ضعیف اســت، گفت: راه درآمد برخى از 
افراد در واردات اســت که مجلس باید با نظارت 
دقیق جلوى واردات اجنــاس و کاالهایى را که 

مشابه آن در داخل کشور تولید مى شود بگیرد.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار 
نمایندگان شهرستان اصفهان در مجلس شوراى 
اســالمى اظهار کرد: رهبر انقالب اســالمى با 
صراحت فرمودند که مجلس شــوراى اسالمى 

کنونى بهترین مجلس در ...
4

چهارباغ و چالش نیمکتچهارباغ و چالش نیمکت
گام پر حرف و حدیث در طرح احیاى مهم ترین خیابان اصفهان گام پر حرف و حدیث در طرح احیاى مهم ترین خیابان اصفهان 

3

نماینده اصفهان: استاندار باید اختالفات بین دستگاه ها را حل کند، اما نمایندگان هم مى توانند نظرات خود را براى حل موضوعات بیان کنند 

جلیل فرجاد: دلتنگ بازى 
در سینما هستم

بعداً پشیمان مى شوى
 استقالل دو پیروزى شــیرین مقابل سپاهان به دســت آورد؛ آنقدر 
دلچســب که حتى حرف و حدیث هاى داورى هــم نمى تواند آن را 
تحت الشعاع قرار بدهد. فرهاد مجیدى هم حق دارد خیلى خوشحال 
باشــد، اما اینکه او بعد از برد دوم هم یک بار دیگــر جلوى دوربین 
عکاسان «هیس» نشان داده واقعًا جاى بحث دارد. مجیدى یک بار 

این کار را بعد از بازى لیگى دو تیم انجام داد و پیامش را...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

امام جمعه اصفهان:

نمایشگاه جدید 
اصفهان آبروى 
نصف جهان را 

مى  خرد

فصل تحول در برپایى رویدادهاى نمایشگاهى

حکایت اسرایى که آزادى هدیه دادند
30 سال پس از آن روز...

2

انتقاد شهربانو منصوریان از محرومیت 20 ماهه اش

غیبت آقاى گلغیبت آقاى گل
 در غربالگرى در غربالگرى
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در حالى که واشنگتن در پى اقدامات سختگیرانه شدیدتر 
علیه ایران است، تنها یک کشور براى دادن رأى موافق به 
ایاالت متحده پیوست و این انزواى واشنگتن را برجسته تر 
کرد. به عبارتى آمریکا شکستى تحقیرآمیز در سازمان ملل 
متحد متحمل شده، زیرا پیشــنهاد این کشور براى تمدید 
تحریم تســلیحاتى علیه ایران در شوراى امنیت تنها رأى 

جمهورى دومینیکن را به همراه داشت.
در ادامه گزارشى که در روزنامه «گاردین» درج شده، آمده 
است: مقیاس شکست روز جمعه واشنگتن، حاکى از انزواى 
ایاالت متحده در صحنه جهانى است. ایاالت متحده با جنگ 
لفظى ضدایرانى از زمان آماده کردن پیش نویس قطعنامه 

به امید جذب هواداران بیشترى بود، اما اصرار آن مبنى بر 
تحریم نامحدود تسلیحاتى ایران در سازمان ملل، این امر 
را غیرممکن کرد. کشورهاى استونى و تونس در برابر فشار 
11 ساعته ایاالت متحده براى حمایت از پیش نویس تجدید 
نظر شده، ایستادند و این مسئله باعث کاهش فشار آمریکا در 
سازمان ملل شد. روسیه و چین هم این قطعنامه را وتو کردند 
و ایاالت متحده و جمهورى دومینیکن رأى موافق و سایر 

اعضاى شورا رأى ممتنع دادند.
«ریچارد گووان»، مدیر ســازمان ملل متحد در گروه بین 
المللى بحران گفت: این خیلى شرم آور است که آنها به این 

شیوه شکست خورده اند.

حجت االسالم  والمسلمین حســن روحانى روز شنبه 
در جلســه ســتاد ملى مقابله با کرونا گفت: گزارشات 
این جلسه نشــان داد روند شــیوع ویروس کرونا در 
بسیارى از استان ها ســیر نزولى دارد. برخى استان ها 
مانند خوزستان، کردستان و آذربایجان غربى عملکرد 
بسیار خوبى داشتند و روند بیمارى نزولى شده که این 

خوشحال کننده است.
رئیس جمهورى ادامه داد: در روزهاى اولیه شــیوع این 
بیمارى بعضى ها این ویروس را جدى نمى گرفتند و آن 
را مانند سایر بیمارى ها عنوان مى کردند. اما در موج اول 
احساس کردند که این بیمارى جدى است هرچند برخى 

فکر کردند زمان آن بســیار کوتاه است و با رعایت دو تا 
سه هفته اى، این بیمارى تمام مى شود. وى گفت: اما در 
موج دوم این بیمارى مردم به این نتیجه رسیدند که این 
بیمارى کوتاه مدت نیست. بنابراین نه فکر این باشیم که 
دو هفته همه جا تعطیل شــود و یا سفر نرویم، بلکه باید 
سبک زندگى را عوض کنیم. پروتکل هاى مراسم را نه 
براى یک ماه و دوماه بلکه باید براى ماه ها و حتى احتمال 
دارد براى سال ها تغییر دهیم. ممکن است این بیمارى 
باشد حتى واکسن آن به دست بیاید اما سال بعد دوباره به 
شکل دیگرى ظهور و بروز پیدا کند و ریشه کنى آن براى 

ما مشخص نیست./2528

شکست تحقیرآمیز آمریکا در 
شوراى امنیت

روحانى: سبک زندگى باید 
تغییر کند

کرونایى هاى کنکور
   ایلنا | فاطمه زرین آمیزى، سخنگوى سازمان 
سنجش آموزش کشور درباره آخرین آمار داوطلبان 
کنکور سراسرى 99 که مبتال به کرونا هستند، گفت: 
در حال حاضر تعداد داوطلبان مبتــال به کرونا در 
کنکور سراسرى 59 نفر در کل کشور است./2535

20 سانت بیشتر شد!
   ایرنــا | وزیر علوم، تحقیقات و فناورى گفت: 
فاصله گذارى کنکــور سراســرى 99 براى رفع 
نگرانى داوطلبان، از یک متر و 60 سانتیمتر به یک 
متر و 80 سانتیمتر افزایش یافت. منصور غالمى 
گفت: بحث فاصله گذارى یک مقــدار تعدیل و 
ظرفیت فاصله گذارى اجتماعى صندلى ها افزایش 
یافت. وى افزود: با توجه به اینکه داوطلبان کنکور 
کارشناسى ارشــد رضایت 91 درصدى از رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى داشتند، مقرر شد فاصله 
گذارى توافق شده یک متر و 80 سانتیمتر اعمال 

شود./2536

«سها» به قتل نرسیده
   روزنامه ایران | حســین زارعى، مدیرکل 
پزشکى قانونى گلســتان گفت: در بررسى اولیه 
نشانه اى از قتل در جسد «سها رضانژاد» پیدا نشد. 
وى تصریح کرد: به دلیل فاسد شدن بخش زیادى 
از جنازه، امکان بررســى دقیق علت مرگ بدون 
آزمایش وجود نداشــت اما در بررسى هاى اولیه 
نشانه هایى از وقوع قتل پیدا نشد.«سها رضانژاد» 
دختر طبیعت گردى است که به همراه یک گروه 
34 نفره بــه ارتفاعات جهان نما در شهرســتان 
کردکوى سفر کرده بود و از صبح جمعه 20 تیر به 
طرز مرموزى ناپدید شــد و جسد او پس از 28 روز 
جستجو در جنگل هاى شموشک در پایین دست 

این ارتفاعات پیدا شد./2537

سریع ترین اینترنت جهان
   مهر | محققان انگلیسى با استفاده از روشى 
نوین سریع ترین اینترنت جهان را توسعه دادند آنها 
طى آزمایشى به رکورد سرعت 178 ترابیت در ثانیه 
دست یافتند. با چنین سرعتى مى توان کل آرشیو 
فیلم هاى شــبکه «نت فلیکس» را در چند ثانیه 
دانلود کرد. چنین سرعتى حدود 3 میلیون بار سریع 
تر از متوسط اینترنت خانگى در انگلیس به حساب 

مى آید./2538

نیمى از جهان مجازى اند!
   روزنامه ایران | گزارش تحلیلگران نشان 
مى دهد که امروزه بیشتر از سه میلیارد نفر از شبکه 
اجتماعى استفاده مى کنند که نشــان از رشد 10 
درصدى نسبت به سال گذشــته دارد و معادل 51 
درصد کل جمعیت دنیاست که اگر کووید- 19 در 
جهان گسترش نمى یافت به این زودى ها انتظار 
نمى رفت ضریب نفوذ به این رقم برسد. این نقطه 
عطف وقتى جالب تر مى شــود که بدانیم بیشــتر 
شبکه هاى اجتماعى استفاده از پلتفرم هایشان را 
براى افراد زیر 13 سال محدود کرده اند، پس این 
ارقام نشان مى دهد حدود دو سوم از جمعیت واجد 
شرایط جهان درحال حاضر از شبکه هاى اجتماعى 

استفاده مى کنند./2539

 تلگرام 7 ساله شد
   خبر فــورى | پیام رســان محبوب تلگرام 
هفت ساله شــد. این پیام رســان در 14 آگوست 
2013 براى اولین بار در اپ استور و براى سیستم 
عامل Ios اپل منتشر شد. این پیام رسان در آغاز 
کار بسیار ابتدایى بود و حتى از استیکر هم پشتیبانى 
نمى کرد، اما با توسعه مداوم و سریع در سال 2017 
به صد میلیون کاربر رســید. پیام رسان تلگرام با 
وجود فیلترینگ، پرطرفدارترین و محبوب ترین 

پیام رسان در ایران است.

کشور را تعطیل کنید!
   فــارس | نماینده مردم شــازند معتقد اســت در 
روزهاى برگزارى کنکور کشور باید تعطیل رسمى شود. 
محمود احمدى بیغش افزود: پیشنهاد مى شود روزهاى 
چهارشنبه، پنج شنبه و همچنین شنبه اول شهریور که 
کنکور برگزار مى شود در کشور تعطیل رسمى اعالم شود 
تا هم خانواده ها براى تردد در سطح شهرها دچار مشکل 
نشوند و هم بتوانند در کنار فرزندان خود در مراکز امتحان 

حضور یابند و یک احساس آرامشى داشته باشند.

ساحل خزرخوارى!
   رکنا | ویالسازى ها در شــمال کشور زمین هاى 
زراعى را ســوزانده، جنگل ها را از بین بــرده و حاال به 
ساحل دریاى خزر رسیده اســت و ویالسازان طبیعت 
ایران را در استان هاى دیگر دارند مى خورند و تخریب 
مى کنند. در خزرخوارى عجیب، حدود 80 درصد سواحل 
متصرف شده است. 28 درصد سواحل شمالى در اختیار 
دستگاه هاى دولتى، 12 درصد در اختیار شهرك هاى 
ساحلى، 24 درصد در اختیار افراد حقیقى، 10 درصد در 
اختیار نهادها قرار گرفته و تنها 4 درصد سواحل خزر در 

اختیار مردم است. /2530

سخنگو، سفیر شد
   شفقنا | عباس موسوى، سخنگوى کنونى وزارت 
امور خارجه عهده دار سفارت جمهورى اسالمى ایران در 
جمهورى آذربایجان شد. وى دیروز (شنبه) و پیش از عزیمت 
به محل مأموریت با حسن روحانى رئیس جمهورى دیدار 
و گفتگو کرد. سید عباس موسوى یازدهمین سخنگوى 
وزارت امور خارجه،  24 فروردین ماه 1398 به جاى بهرام 

قاسمى عهده دار این سمت شد. /2531

اخطار تلویحى «کیهان»
   روزنامه کیهان | خیانت بزرگ امارات در حق 
ملت فلســطین و امضاى توافق عادى  سازى روابط با 
رژیم صهیونیســتى، اگر تنها یک نتیجه داشته باشد، 
تبدیل این کشــور کوچک ثروتمند به شدت وابسته به 
امنیت، به «هدفى مشروع و آسان» براى مقاومت خواهد 

بود./2532

خوابالو یا آهسته؟!
   ایســنا | رئیس جمهور آمریــکا طى یک تجمع 
انتخاباتــى از حاضران در این تجمع بــراى تغییر دادن 
لقبى که به «جو بایدن» نســبت داده یعنى «خوابالو» 
نظرخواهى کرد! «دونالد ترامپ» در جریان این تجمع از 
جمعیت حاضر درباره اینکه آیا باید همچنان براى بایدن، 
نامزد ریاست جمهورى حزب دموکرات از لقب «جوى 
خوابالو» استفاده کند و یا لقب او را به «جوى آهسته» تغییر 
دهد، نظرخواهى کرد. او از جمعیت پرسید که کدام یک را 
بیشتر پسندیده اند و ظاهراً لقب «جوى خوابالو» با تشویق 
بلندترى از سوى حاضران همراه شد. در ادامه این واکنش 

ترامپ گفت: «این همان است که فکر مى کردم.»

توضیح واضحات
   خبر آنالین | دلیل باال رفتن قیمت ها معلوم است. 
وقتى نرخ تورم در کشور ما با کشور هاى حوزه دالر تفاوت 
دارد، وقتى نرخ بهره ما با آنها متفاوت است، و نرخ توسعه 
در کشور ما منفى گزارش مى شود، وقتى نرخ بیکارى در 
کشور ما باالى 15 درصد است و گفته مى شود همچنین 
بیکارى رو به گسترش اســت، خوب، طبیعى است که 

قیمت ارز هم رو به افزایش باشد./2533

تکلیف مراسم اربعین 
   مهــر | رئیس ستاد مرکزى اربعین حسینى گفت: 
هنوز تصمیمى براى برگزارى یا عدم برگزارى مراسم 
اربعین گرفته نشده اســت. ما باید ببینیم طرف عراقى 
شرایطى براى میزبانى زائران کشورهاى دیگر را دارد یا 
خیر و همچنین باید ببینیم شرایط کرونا در آینده به چه 

صورت است. /2534

خبرخوان

روزنامه پرتیراژ اســپانیایى، ایران را براى سفر در زمان 
خفتگى کرونا، پیشنهاد کرد.

روزنامه La Vanguardia  براى زمانى که پاندمى 
کرونا اجازه سفر بدهد، مقاصدى را پیشنهاد کرده است و 
براى تهیه این فهرست جذاب، سراغ افرادى رفته که به 
شیوه «مارکوپولو» زندگى کرده و یا به 193 کشور سفر 

کرده اند و رهاورد آنها را به اشتراك گذاشته است.
«خورخه سانچز» یکى از ســه اسپانیایى جهانگرد است 
که به پنج قاره و 193 کشور سفر کرده و از بین آنها ایران، 
تاج محل در هند و کامچاتکا در روســیه را انتخاب هاى 
فوق العاده اى براى سفر دانسته است. او مى گوید: «ایران 
کشورى فوق العاده، با تاریخى چند هزاره ساله و دوست 

داشتنى ترین و صادق ترین مردم دنیاست.»

اغلب کشــورهایى که این ســه ماجراجو نام برده اند به 
ندرت در فهرســت مکان هاى جذاِب گردشــگرى و یا 
مقاصد رایج ســفر قرار دارد. مثل صنعا پایتخت یمن که 
با وجود درگیرى و جنگ، مواجهــه اى فوق العاده براى 
این گردشگران بوده است، یا کنگو کشورى با تحوالت 
گسترده سیاسى و اتیوپى با باستانى ترین قبیله هاى انسانى 
و حتى چاپخانه اى در شهر متروکه و بربرنشین گادامس 

در وسط کویر لیبى.
 تانزانیا، مغولســتان، واحه ها (نقطه اى سرسبز در میان 
صحــرا) در تونــس و الجزایر و ســاراریوو (بوســنى و 
هرزگوین)، بولیوى،  فلورانس (ایتالیا) و استراســبورگ 
(فرانســه)، آالســکا و قطب جنوب نیز از دیگر مقاصد 

پیشنهادى براى سفر بوده است.

یادم مى آید قدیم ها، روزهاى جمعه که با بچه هاى فامیل 
در خانه بى بى مشغول بازى بودیم تا صداى هلیکوپتر را 
مى شنیدیم به سرعت و با ذوق و شوق خودمان را به ایوان 
مى رساندیم و همه با هم داد مى زدیم: «طیاره، طیاره، دایى 
جونم رو بیاره». دایى اســیر بود و بزرگ ترها گفته بودند 
یک روزى با هلیکوپتر یا هواپیما برمى گردد. ما هم اینقدر 
داد زدیم و برگشتنش را آرزو کردیم تا اینکه باالخره خدا 
صدایمان را شنید و آرزویمان را برآورده کرد؛ در گرماگرم 

یک روز تابستانى دایى آمد اما نه با «طیاره»... 
در مرداد ماه ســال 1369 زمانى که شش هفت ساله بودم 
خبر آزادى اسرا در سراسر ایران شــورى وصف ناپذیر به 
پا کرده بــود، در جمع خانواده ما نیز همینطــور. آن روزها 
همه گوش به رادیو و چشــم به تلویزیون دوخته بودند تا 
اسم دایى را بین اسامى اسرایى که قرار بود به خاك میهن 
برگردند، بشنوند. خوب به خاطر دارم در بیست و ششمین 
روز از مرداد ماه زمانى که اولین گروه از اسرا وارد خاك ایران 
شــدند، تلویزیون صحنه هاى ناب و زیبایى از بازگشــت 
این آزادگان ســرافراز به خاك ایــران را پخش مى کرد. 
اتوبوس هایى که مردان قبیله غیــرت را به میهن  برمى 
گرداند یکى یکى به تصویر کشیده مى شدند. و باز ما همه در 
خانه بى بى دور هم جمع شده بودیم، همه دورتادور تلویزیون 
نشسته بودیم و چشم ها به این جعبه جادو خیره شده بود تا 
شــاید از ال به الى خیل آزادگان بتوانیم دایى را شناسایى 
کنیم؛ بعد از سال ها دورى. یکهو یکى داد زد داداش؛ اونها. 
بى هوا بلند شد و رفت سمت تلویزیون و انگشت گذاشت 
روى تصویر مردى که تا کمر از شیشه جلویى اتوبوس بیرون 
آمده بود، مى خندید و پرچم بزرگ ایران را که در دستانش 
بود با شادى در هوا مى چرخاند. باالخره چشمشان به جمال 

عزیز از غربت برگشته شان روشن شد و اشکشان سرازیر. 
من آن روزها از اســارت، آزادى، دورى و دلتنگى چیزى 
سرم نمى شد، حتى نمى توانستم اشک شوق بزرگ ترها 

را هم درك کنم... 
االن اما خوب مى فهمم. هرسال این ایام مى نشینم جلوى 
تلویزیون که باز آن صحنه هاى ناب را ببینم؛ صورت غرق 
در شادى دایى و دوســتان آزاده اش را؛ شکستگى چهره 
جوانان آزاده اى که سختى اسارات را به جان خریدند تا یک 
وجب از این آب و خاك دست بیگانگان نیافتد. مى نشینم 
به تماشاى این تصاویر تکرارى تا یادم نرود در طول هشت 
سال جنگ تحمیلى چه غیور مردان و زنان شیردلى، دور از 
خانه و کاشانه و در بدترین شرایط با دشمن جنگیدند براى 
دفاع از آب و خاك ایران پهناور، براى دفاع از دین و ناموس 

و حاال من هم اشک مى ریزم؛ بى محابا.  
و امسال قرنطینه کرونایى کارى کرد تا ذره اى معنى اسارت 
را هم درك کنیم؛ ناگفته نمانــد که این قرنطینه در خانه با 
بهره بردن از امکانات فراوان براى ســرگرمى قابل قیاس 
با محبوس شدن در اســارتگاه هاى مخوف صدام نیست. 
چهاردیوارى هایى که نه کتابى در آنجا پیدا مى شــد تا با 
مطالعه اش زمانى را با تجسم آنچه از زیبایى و زشتى و رنج 
و شادى در آن آمده در جهانى خیالى سیر کنى و نه خبرى از 
تلویزیون بود که با تماشاى فیلم و سریال خودت را مشغول 
کنى. سر و کله گوشى هاى پیشرفته امروزى هم هنوز پیدا 

نشده بود که به وسیله آنها بتوانى به صورت مجازى با خانواده 
و دوستانت ارتباط برقرار کنى و اگر چنین وسیله اى آن روزها 

بود هم هرگز در اختیار اسرا قرار نمى گرفت. 
هر چه از آن روزها بیشــتر فاصله مى گیریم، هرچه زمانه 
پیش مى رود بیشتر به عمق ایثار دالورانى پى مى برم که 
در سال هاى دفاع مقدس از جان و مال و خانواده خود بى 
هیچ چشمداشتى گذشتند و به جبهه هاى نبرد حق علیه 
باطل شتافتند. شهدا، جانبازان و آزادگان سرافرازى که هر 
چه داشتند را در چنته اخالص گذاشتند و فدا کردند تا آزادى 

را به من و تو هدیه کنند.

30 سال پس از آن روز...

حکایت اسرایى که آزادى هدیه دادند

پیشنهاد روزنامه اسپانیایى براى سفر به ایران

 از چهره هاى جوان دولت حسن روحانى است و از سال 95 
سکان اجرایى استان خوزستان در دستان اوست. غالمرضا 
شریعتى به عنوان چهره اى اصالح طلب شناخته مى شود. 
شریعتِى 45 ساله، زاده بهبهان است و تاکنون حاضر نشده 
براى گرفتن سمت به استان دیگرى برود، کما اینکه حتى 

استاندارى خراسان رضوى نیز به او پیشنهاد شده بود.

اگر کمــى به عقــب یعنــى آبان 
98 برگردیــم، خوزســتان یکــى 
ناآرام تریــن  و  شــلوغ ترین  از 
اســتان ها بود. ماجــراى نیزارهاى 
ماهشهر مســلحانه بود اما درباره  
کشته شــدگان و بازداشتى هاى آن 

رویداد خبررسانى چندانى نشد...  

گفتید خوزســتان در آبان 98 جزو ناآرام ترین استان ها 
بود درصورتى که این گونه نبود؛ شــما شــمار بانک ها و 
اماکنى که آتش زده شــده بود یا پایگاه هاى مخابراتى 
و کالنترى هایــى که مورد یــورش قرار گرفتنــد را با 
استان هاى همترازش بسنجید، متوجه مى شوید که این 
آمار در خوزستان بســیار کمتر بود... البته در برخى نقاط 
همان گونه که گفتید درگیرى هاى مسلحانه وجود داشت 
و سبب شدت بخشیدن به اخبار شد. در مورد بحث نیزارها 
قبًال هم در مصاحبه اى خبرى گفتم که به راستى متوجه 
اخبارى نمى شوم  که مى گویند در نیزارها قتل عام صورت 

گرفته است، واقعاً درست نیست...

آیا در ماهشهر درگیرى مسلحانه رخ 
داده است؟

بله. کسى این موضوع را انکار نمى کند؛ ما در آنجا شهید 
دادیم اما اینکه مى گویند مــا در نیزارها قتل عام کردیم 
انصافًا دروغ است. اگر کسى شواهدى مبنى بر این قتل 
عام دارد، بیان کند. در آمارى شــنیدم که گفتند 300 َتن 
در این نیزارکشته شده اند البته در ابتدا هم از 1000 کشته 
استفاده مى کردند و کم کم این آمار به 300 تن رسید. اگر 
کسى مى گوید این شمار کشته شده اند دستکم نام هاى 
آنها را اعالم کنند یا نام 50 تن از آنها را بیان کنند. اما باید 
بگویم که شمار کشته شده ها بســیار از این تعداد کمتر 
است. من به راستى داســتان نیزارها را تکذیب مى کنم. 
در بندر امام، ماهشهر و شهر چمران درگیرى هایى وجود 
داشت که من آنها را انکار نمى کنم اما نیزارها دروغى بیش 
نیست. البته در میان این شهرها نیزارهایى وجود دارد اما 
اینکه کســانى وارد این نیزارها شده 
باشند و در آنها قتل عامى انجام شده 

باشد دروغ محض است.
یعنى در نیزارهــا هیچ گونه 
درگیرى مســلحانه اى روى 

نداده است؟
خیر، ممکن است برخى آن سو و برخى 
دیگر این سو بوده باشند و در میان آنها 
نیزار هم وجود داشته است اما در خبرها 
آمده بود نیروهاى ما وارد نیزار شده اند 
و شــمارى را قتل عام کردند که این 

دروغ است.
اما از دوسوى یک نیزار به سمت هم 

شلیک شده است.
بله به هرروى شلیک هایى انجام شده است.

و این رویداد در اطراف ماهشهر بوده 
است؟

بله، یا در یکى از شهرهاى اقمارى ماهشهر که درگیرى 
مسلحانه روى داد اما آنجا اصًال نیزارى وجود ندارد و در 
نقطه دیگرى که درگیرى رخ داده بود در بینشــان کمى 
نیزار وجود داشــت. براى بار دیگر مى گویم اگر کســى 
اطالعات کمى هم در مــورد این رویــداد دارد ما آن را 

مى پذیریم./2529

روایت استاندار خوزستان از حوادث ماهشهر در آبان ماه 98

درگیرى مسلحانه شد اما قتل عام، نه

مسابقه تماشایى و ملتهب پارى ســن ژرمن و آتاالنتا در 
لیگ قهرمانان اروپا در شــرایطى به پایان رسید که شاید 
خوش بین ترین هواداران فرانسوى هم انتظار تغییر نتیجه 

در لحظات پایانى را نداشتند.
پارى سن ژرمن در حالى که تنها پنج دقیقه با حذف فاصله 
داشت با دو گل در دقایق 90 و 3+90 همه چیز را به سود 
خود تغییر داد تا به عنوان یک مدعى پرستاره وارد مرحله 

نیمه نهایى شود.
این پیروزى در شرایطى اتفاق افتاد که پارى سن ژرمنى ها 
همواره متهم بودند که با وجود ثروتى که مؤسسه سرمایه 
گذارى قطر پشت این تیم آورده، فاقد شخصیت الزم براى 

فتح جامى چون لیگ قهرمانان اروپا هستند.
اما نکته جالب اینکه در گزارش این مســابقه در شبکه 3 
ســیما که جواد خیابانى آن را برعهده داشت، یک اتفاق 
عجیب رخ داد؛ در دقیقــه 89 بازى، کارگردان تلویزیونى 
اقدام به روى آنتن بردن اینسرت هایى از بازیکنان پارى 
سن ژرمن کرد که روى نیمکت نشسته بودند یعنى سندروم 
حذف از رقابت هاى لیگ قهرمانان اروپا که البته این بار 
مقابل یک تیم شگفتى ســاز و پدیده این فصل فوتبال 

اروپا رخ مى داد.
در این لحظات جواد خیابانى، گزارشگر بازى این جمله را به 
زبان آورد: «حذف از لیگ قهرمانان اروپا، کارى که عادت 

شده براى پاریسى ها؛ پول خرج مى کنند و خرج مى کنند، 
میلیون ها دالر میلیون ها یورو پول نفت و گاز را قطرى ها 

خرج مى کنند اما تیمشان در اروپا نتیجه اى نمى گیرد.»
چند لحظه بعد پارى ســن ژرمن گل تساوى را در دقیقه 
1+90 به ثمر رســاند. این تیم در دقیقه 3+90 دوباره به 
گل رسید تا خیابانى که از این برگشت کمى متعجب شده 
بود، به سرعت حرف خود را عوض کند و با تغییر جمله اش 

بگوید: «پس پول ها به کارشان آمد!»
کامبک 149 ثانیه اى پارى ســن ژرمن حتمًا براى جواد 
خیابانى درسى به همراه خواهد داشت؛ اینکه براى خرج 
کردن تیر آخر و جمالت اینچنین بایــد کمى صبورتر و 

وسواسى تر بود.

پول هاى قطر و آقا جواد ما!

   مریم محمدپور/ خبرفورى |

مرضیه غفاریان
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915 متر لوله گذارى
 آب و فاضالب 

در تیر ماه سـال جارى 32 فقـره حق انشـعاب آب و 22 
فقره حق انشعاب فاضالب به مشترکین آبفا منطقه یک 
اصفهان واگذار شده است. همچنین در این مدت، تعداد 
45 فقره انشعاب آب و 33 فقره انشعاب فاضالب توسط 
پیمانکار و با نظارت دستگاه نظارت در سطح این منطقه 
نصب شده است. الزم به ذکر است 377 متر خط لوله آب 
و 538 متر خط لوله فاضالب که شـامل عملیات  توسعه 
شبکه و توسعه خطوط انتقال آب و اصالح خطوط اصلى و 
فرعى و انتقال شبکه فاضالب است، توسط پیمانکاران و 

با نظارت امور آبفا منطقه یک نصب شده است.

تداوم صدرنشینى 
دانشگاه نجف آباد 

امیررضا نقش، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
درباره برترى دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد نجف آباد در 
پایگاه رتبه بندى وبومتریک اظهار کرد: بر اساس اعالم 
پایگاه رتبه بندى وبومتریک اسپانیا (جوالى 2020) این 
واحد دانشگاهى توانست در سال 2020 رتبه نخست در 
استان اصفهان و با یک رتبه ارتقا در مقایسه با دوره قبل 
رتبه سوم را پس از واحدهاى دانشگاهى علوم تحقیقات 
و مشهد در میان دانشگاه هاى آزاد اسالمى کشور کسب 
کند. وى افزود: دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد نجف آباد 
توانست در رتبه بندى بر اساس پروفایل گوگل اسکوالر 
که توسط همین نظام رتبه بندى اعالم مى شود رتبه سوم 

را کسب کند.

خودکشى نافرجام 
در پل کشاورز 

سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهان از ناکام ماندن خودکشى جوان 24 
ساله با تالش نیروهاى آتش نشانى خبر داد. فرهاد کاوه 
آهنگران در خصوص اقدام به خودکشى جوان 24 ساله در 
پل کشاورز اصفهان اظهار کرد: این حادثه ظهر روز جمعه 
به مرکز فرماندهى آتش نشـانى اصفهان اعالم شد و با 
تالش آتش نشانان که از ایستگاه هاى 3 و 11 به محل 
این حادثه اعزام شدند، خودکشى این جوان نافرجام ماند.

سمیرم تبعیدگاه  نیست
فرماندار سـمیرم خبر قرار گرفتن نام شهرستان سمیرم 
در لیست تبعیدگاه هاى کشور را تکذیب کرد. محمد رضا 
عسگریان تصریح کرد: با توجه به پیگیرى هاى شفاهى 
صورت گرفته از طرف استاندارى اصفهان و دادگسترى 
هیچ منبع رسـمى این موضوع را تأیید نکرده است و در 
صورت کسب خبر و سـند رسـمى در این ارتباط اطالع 

رسانى الزم خواهد شد.

آغاز ساخت دوازدهمین ایستگاه 
شـهردار اصفهان گفت: خط دوم مترو با سرعت در حال 
ساخت اسـت و روز پنج شـنبه گذشـته، مراحل ساخت 
دوازدهمین ایسـتگاه در میدان امام حسـین (ع)، ابتداى 
خیابان آیت ا... طالقانى آغاز شـد. قـدرت ا... نوروزى در 
ارتباط زنـده رادیویى با برنامه «سـالم اصفهان» اظهار 
کرد: خط دوم مترو از دارك تا کهندژ، 16 ایسـتگاه دارد 
که عملیات اجرایى چهار ایستگاه دیگر در دست برنامه 

ریزى است. 

فقیرترین استان کشوریم
سید محمد طباطبایى، مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان یکى از فقیرترین 
سرانه هاى فضاى ورزشى را در کشور دارد، گفت: یکى 
از اهداف و برنامه هـاى اداره کل ورزش و جوانان بحث 
تکمیل و اتمام پروژه هاى نیمه تمام ورزشـى در سـطح 
اسـتان اصفهان اسـت که بالغ بر 200 پروژه نیمه تمام 
ورزشى است، که خوشبختانه بخش زیادى از پروژه هاى 
ورزشى در حال اتمام و بهره بردارى است. اکنون بیش از 
110 پروژه نیمه تمام پیش رو داریم که باید در راسـتاى 
جذب اعتبارات آنها که حدود 150 میلیارد تومان اسـت 

تالش کنیم.

خبر

مدیرکل آموزش و پــرورش اصفهان گفــت: هرچند بر 
این باور هســتیم که آموزش هاى غیرحضورى نمى تواند 
کارکرد حضور در کالس درس را داشته باشد ولى با توجه 
به وضعیت و شرایط موجود به لحاظ تهدید ویروس کرونا، 
آمادگى کامل براى برگزارى کالس ها به شــیوه آنالین 

را داریم. 
محمد اعتدادى یادآور شد: شروع ســال تحصیلى از 15 
شهریور قطعى اســت اما کیفیت عرضه خدمات آموزشى 
مى تواند به صورت حضورى، نیمه حضورى، تلویزیونى، 
بسته هاى آموزشى یا شبکه «شــاد» باشد. وى گفت: در 
استان اصفهان این آمادگى وجود دارد که تحت هر شرایطى 

با ســناریوهاى پیش بینى شــده  مدارس در موعد مقرر 
بازگشایى شود. بازگشــایى در وضعیت فعلى شیوع کرونا 

زیرساخت و بسترى نیاز دارد که در استان فراهم است.
اعتدادى گفت: در این دستورالعمل با نتیجه گیرى از نظرات 
کارشناســان مختلف آموزش و پرورش استان، طرحى با 
عنوان حضور زوج و فرد و یک هفته در میان دانش آموزان 
در مدرسه ارائه شده است. وى افزود: بر این اساس که اگر 
کالسى 30 دانش آموز دارد، 15 دانش آموز در یک هفته به 
مدرسه بروند و در هفته بعد گروه 15 نفرى بعدى به مدرسه 
بروند که این طرح به دلیل امــکان مدیریت و نظارت بر 

نیروى انسانى در مدارس است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: توده 
هواى گرم تا نیمه شهریور امسال در اصفهان استقرار دارد 
و با توجه به افزایش دما، صرفه جویى در مصرف برق و آب 
ضرورى است.  منصور شیشه فروش افزود: بر اساس پیش 
بینى هاى هواشناسى، دماى هوا یک تا 2 درجه سانتیگراد 
نسبت به شــرایط معمول بیشتر اســت. وى با بیان اینکه 
در سال هاى گذشــته از نیمه مرداد به بعد دماى هوا کمى 
کاهش مى یافت و هوا خنک تر مى شــد، اظهــار کرد: اما 
امسال این گرما تا نیمه شهریور ادامه خواهد یافت به همین 
دلیل مدیریت بحران استاندارى اصفهان در جلسه هایى با 
دستگاه هاى مختلف مانند شرکت هاى برق و آب به بررسى 

آن و پیش بینى تدابیر الزم پرداخت.
شیشه فروش با بیان اینکه مصرف بهینه برق تا نیمه شهریور 
توسط صنوف مختلف و واحدهاى صنعتى ضرورى است، 
خاطرنشــان کرد: اداره ها باید ژنراتورهاى برق اضطرارى 
خود را آماده نگه دارند و شــهردارى ها نیز باید نســبت به 
صرفه جویى در معابر عمومى ماننــد پارك ها اقدام کنند. 
 مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره به 
اینکه مصرف آب نیز با توجه به گرماى هوا و همچنین شیوع 
بیمارى کرونا افزایش یافته است، گفت: ضوابط مربوط به 
مصرف بهینه آب به شهردارى ها، صنایع و کشاورزان ابالغ 

شده است.

لزوم صرفه جویى انرژى تا 
اواسط شهریور در اصفهان 

زیرساخت بازگشایى مدارس 
در اصفهان فراهم است 

نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى پیرامون 
اختالفات اخیر بر سر مالکیت خانه هنرمندان اصفهان 
گفت: اختالفات بر سر مالکیت خانه هنرمندان براى 
بررسى دقیق تر وارد کمیســیون فرهنگى مجلس 

شوراى اسالمى شد. 
حجت االسالم حسین میرزایى افزود: متأسفانه در 
مواجهه با این مسائل با یک دوگانگى روبه رو هستیم؛ 
این مکان سال هاســت که در اختیار هنرمندان قرار 
داشته است اما ضمن تکریم جایگاه هنرمندان باید 
توجه داشت که مالک اصلى این بنا بنیاد شهید است. 
 وى افزود: نباید در تصمیم گیرى ها به صورتى عمل 
کرد که حقى ضایع شده و احترامى شکسته شود؛ باید 

به گونه اى عمل شود که هم جایگاه هنرمندان حفظ 
شود و هم بنیاد شهید به حق و حقوق خود دست یابد.

نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: 
بهتر است این اختالفات به صورت توافقى یا معاوضه 
ملکى حل شــود؛ به صورتى که یک مکان معادل 
ارزش خانه هنرمندان به بنیاد شهید واگذار شود تا این 

مکان مانند گذشته در اختیار هنرمندان باقى بماند.
میرزایــى تأکید کرد: طبــق قانون، اســتاندار باید 
اختالفات بین دســتگاه ها در ســطح استان را حل 
کند، اما نمایندگان و اعضاى کمیســیون فرهنگى 
نیز مى توانند نظرات و پیشنهادات خود را براى حل 

موضوعات بیان کنند.

رئیس اداره امور اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان گفت: از حدود دو سال پیش 
شهردارى اصفهان کارگروه مقابله با کار کودك را با 
هدف فرهنگسازى هاى الزم در این زمینه، ایجاد کرد.

مســعود مهدویان فر افزود: برنامه اى با عنوان «به 
باد نرود رؤیــاى کودکى اش» از اواســط مرداد ماه 
ســال جارى، توســط این کارگروه برنامه ریزى شد 
که بر اساس آن شــهروندان به کار کودکان حساس 

مى شــوند و اگر کودك کارى را در حال زباله گردى 
و جمع آورى مواد بازیافتى دیدند، شــماره پالك یا 
کد خودرو را به ســامانه ارتباط مردمى 137 گزارش 
مى دهند. وى تصریح کرد: شــهردارى اصفهان این 
گزارش ها را به صــورت ماهانه جمع آورى مى کند، 
اگر سازمان یافته باشد با آن برخورد کرده و اگر کودك 
به دســتور خانواده اش این کار را انجام دهد از طریق 

مراجع ذی صالح پیگیرى خواهد شد.

فرمانــده انتظامى شهرســتان خمینى شــهر از 
دستگیرى سارق علمک هاى گاز در خمینى شهر 
و اعتراف وى به ده فقره سرقت در این زمینه خبر داد.

ســرهنگ غالمرضا براتى بیان کرد:  طى چند روز 
گذشته گزارش هایى مبنى بر ســرقت تجهیزات 
کلکتــور و علمک هــاى گاز شــهرى در یکى از 
محله هاى شهر خمینى شهر به مرکز فوریت هاى 
پلیس 110 اعالم شد که مأموران گشت کالنترى 
13 حین گشــتزنى ســارقى را که در حال سرقت 

تجهیزات کلکتور و علمک هاى گاز شــهرى بود 
مشاهده و او را دستگیر کردند.

این مقام انتظامى اظهار کرد: فرد دســتگیر شــده 
هنگامى که با مســتندات پلیس رو به رو شد به ده 
فقره سرقت تجهیزات کلکتور  و علمک هاى گازى 

اعتراف کرد.
فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهر خاطر نشان 
کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده و براى اقدامات 

قانونى به مراجع قضایى تحویل داده شد.

با حضور مراجع قضایى دیوارکشــى غیرمجاز اراضى 
کشاورزى روستا هاى چمعلیشاه و کرچگان بخش باغ 
بهادران تخریب شد. مدیر امور اراضى جهاد کشاورزى 
شهرستان لنجان با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 
330 مورد تغییر کاربرى اراضى کشاورزى شناسایى شد 
گفت: در سه ماهه نخست سال جارى 139 مورد تغییر 
کاربرى شناسایى شده  که ازاین میزان تاکنون 27 مورد 
مطابق با تبصره 2 ماده 10 و با دستور قضایى، تخریب و 

اراضى کشاورزى آزاد شده است.

ابراهیم ســبکتکین با اشــاره به روند رو به رشد تغییر 
کاربرى ها در شهرســتان لنجان افزود: هرگونه تغییر 
کاربرى اراضى کشــاورزى مســتلزم گرفتن مجوز و 
استعالم از سازمان جهاد کشــاورزى و دستگاه هاى 
مربوطه است و مردم بدانند دیوارکشى و تغییر کاربرى 

غیرمجاز حتماً تخریب خواهد شد.
وى از دستگاه هاى خدمات رسان و نظارتى خواست تا 
قبل از هرگونه ارائه مجوز و خدمات استعالم هاى الزم 

را از جهاد کشاورزى اخذ کنند.

نیمکت هاى سنگى با روکشى از چوب عاقبت جایگزین 
نیمکت هاى مدور و خاطره ساز چهارباغ شد. 

محمود درویش، عضو انجمن مهندسان معمار اصفهان 
معتقد است در خیل اشــکاالت طرحى که در چهارباغ 
عملیاتى شــده، ماجراى نیمکت هاى ایــن خیابان گم 
است اما درعین حال تأکید کرد نیمکت ها مى توانستند 
با متریال(جنس) ساده تر و ســبک ترى طراحى شوند. 
وى اظهارکرد: سعى شــد نیمکت هاى جدید چهارباغ با 
فرم هاى مختلف ساخته شــود ولى گاهى اوقات  توجه 
بیش از حد به یکسرى مسائل تزیینى، مسائل اصولى و 

زیربنایى را تحت شعاع قرار مى دهد.
نیمکت هاى مدور  و شاخص چهارباغ گذشته از سادگى 
و سبکى، براى بیننده زاویه دید بهترى از چهارباغ دست 
مى داد به گونه اى که افراد را بیشتر به تماشاى چهارباغ 
و عناصر آن دعوت مى کرد تا ارتباط با افراد  و همنشینان 
نیمکت. درویش در این  باره گفت: پیش تر این نیمکت ها 
در چهارباغ نبودند اما براى نسل هاى جوان تر خاطره ساز 

شد و به همین دلیل تغییر نیمکت هاى چهارباغ براى آنها 
سخت است؛اما اشــکال نیمکت هاى سابق این بود که 
افرادى که روى آن مى نشســتند نمى توانستند یکدیگر 

را به راحتى ببینند. 
نیمکت هاى تأیید شــده براى چهارباغ از جنس سنگ 
است و الیه اى از چوب روى سطح آن را پوشانده است. 
نظر درویش اما درباره نیمکت هاى جدید این اســت که 
سنگ دست تراش با این ضخامت به رغم اینکه روى آن 
چوب شده است به دلیل اینکه گرما و سرما را در خود نگه 
مى دارد آسیب پذیر است و با کمترین جابه جایى  و ضربه 

مى تواند بشکند و دوباره هزینه  سنگینى را تحمیل کند.
اما ســعید ســهرابى، مدیر طرح چهارباغ در این  باره به 
«ایرنا» گفت: کمیته اى مرکب از کارشناسان، استادان 
دانشگاه و مجریان شــهردارى، طراحى مبلمان شهرى 
و از جمله نیمکت هاى چهارباغ را انجام داده است. این 
مدیر شهردارى اصفهان گفت: طرح هاى مختلف طى 
جلساتى بررسى و چکش کارى شدند و در نهایت به این 

طرح رســیدند، در واقع طرح نیمکت هاى چهارباغ  نظر 
یک یا دو نفر نبوده بلکه با نظارت کمیته راهبرى بود.

سهرابى در پاسخ به چگونگى کیفیت اجراى نیمکت هاى 
چهارباغ افزود: نظارت اجراى نیمکت هاى چهارباغ بر 
عهده سازمان زیباسازى شهردارى است و کارشناسان 
هم تخصص خودشــان را دارند و در ایــن  باره نظارت 
مى کنند. اولین بارى نیست که  سازمان زیباسازى کار 
سنگ در اصفهان انجام داده است بنابراین با جنس خوبى 
که در نیمکت هاى چهارباغ به کار رفته است بعید مى دانم 

با مشکل برخورد کنیم.
وى یادآور شــد: با  شکل و شــمایل جدیدى که وسط 
چهارباغ مى گرفــت به طــور قطع نمى توانســتیم از 
نیمکت هاى مدور اســتفاده کنیم و هرجا هــم آنها را 
مى گذاشتیم با مشکل برخورد مى کردیم. تالش زیادى 
کردیم که از نیمکت هاى مدور استفاده کنیم اما با تغییرات 
محور میانى چهارباغ، امکانپذیر نبود و قرار دادن آنها در 

گوشه ها هم کاربرد چندانى نداشت.  

گام پر حرف و حدیث در طرح احیاى مهم ترین خیابان اصفهان 

چهارباغ و چالش نیمکت
ماجراى مالکیت خانه هنرمندان 

به مجلس رسید

زباله گردى کودکان کار را گزارش دهید

دستگیرى سارق علمک هاى گاز در خمینى شهر 

روند رو به رشد تغییر کاربرى  
اراضى کشاورزى در لنجان 

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان و اعضاى هیئت نمایندگان 
از پروژه هاى بزرگ عمرانى شــهر اصفهان مانند خط 
دوم مترو، حلقه چهارم حفاظتى شــهر اصفهان، پروژه 
نمایشــگاه بزرگ بین المللى و مرکز همایش هاى بین 
المللى اصفهان بازدید و در انتها در جلسه اى با شهردار 
اصفهان و تنى چنــد از معاونان و مدیران شــهردارى 

شرکت کردند.
شهردار اصفهان پس از این بازدید تأکید کرد: این بازدید 
اتاق بازرگانى نشان همدلى و همراهى بخش خصوصى 
با شــهردارى اســت و انتظار مى رود اتاق بازرگانى به 

شهردارى اصفهان در اجراى پروژه ها کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
نیز در ادامه این جلســه تصریح کرد: انجام یک پروژه 
عمرانى در شرایط بى ثباتى اقتصادى فشارى مضاعف و 
چندین برابرى را به مدیران اجرایى تحمیل مى کند. در 
صورتى که روحیه جهادى در میان مدیران شــهردارى 

نبود اجراى این میزان کار عملى نبود.
مسعود گلشیرازى ادامه داد: در اصفهان که در حال گذار 
از دوران صنعتى به دوران فراصنعتى اســت بیش از هر 
زمان دیگرى نیاز داریم تــا از کارهاى خوبى که انجام 

مى شود تشکر کنیم، این تشکر بابت اندیشه هایى است 
که قرار است بسترساز تحوالت آتى در جامعه شود و این 

به هم افزایى و امیدآفرینى کمک مى کند.
رئ یس اتاق بازرگانى اصفهان افزود: شــهردار اصفهان 
در گفتمان خود باید مستضعف ترین ناحیه شهر تا قلب 
تجارى شهر را مدنظر قرار دهد، باید ادبیات گفتمانى به 
نحوى باشــد که این روح افزایى، امیدآفرینى و حرکت 
رو به جلو حفظ شــود و براى تحقق ایــن مطلب الزم 
است تیم ارتباطاتى شهردارى این کار را به خوبى انجام 

دهد.

بازدید اعضاى اتاق بازرگانى اصفهان از پروژه هاى شهر

کارشــناس اجــراى پروژه هــاى ســاختمانى، 
محوطه ســازى و اســکلت فلزى فوالد مبارکه از 
افزایش ظرفیت انبارهاى روباز خطوط نورد سرد و 

گرم در فوالد مبارکه خبر داد.
امیر چاوشى با بیان اینکه بر اساس اهداف سازمان، 
در راستاى توسعه انبارهاى شــرکت، این پروژه در 
قالب دستور کار به قرارداد احداث انبار روباز کویلى 
واحد 52 و با برآورد ریالى حــدود 30 میلیارد ریال 

ابالغ شــد، در خصوص مزایاى اجراى این طرح ها 
گفت: به همین منظور با نصب و راه اندازى جرثقیل 
HSM02 بر روى قســمت نورد گرم انبار واحد 52، 

ظرفیت انبار بــه مقدار حدود 50 هــزار تن کالف 
به صــورت دو  طبقه و همچنین بــا نصب جرثقیل 
HSM03 بر روى انبار S10 ظرفیــت آن تا حدود 

10 هزار ُتــن کالف دوطبقه بــر روى هم افزایش 
خواهد یافت.

افزایش ظرفیت انبارهاى فوالد مبارکه

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با بیان 
اینکه مسئله نظارت در مجلس شوراى اسالمى ضعیف 
است، گفت: راه درآمد برخى از افراد در واردات است که 
مجلس باید با نظارت دقیق جلــوى واردات اجناس و 
کاالهایى را که مشابه آن در داخل کشور تولید مى شود 

بگیرد.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار نمایندگان 
شهرســتان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى اظهار 
کرد: رهبر انقالب اســالمى با صراحــت فرمودند که 
مجلس شوراى اسالمى کنونى بهترین مجلس در طول 
تاریخ 40 ساله انقالب اسالمى است چراکه افرادى در آن 
حضور دارند که دل بسته به انقالب اسالمى و والیت فقیه 
هستند. امام جمعه اصفهان با بیان اینکه مجلس باید به 
گونه اى اقدام کند که مشکالت اقتصادى برطرف شود، 
گفت: نمایندگان باید به خوبى از همه طرح و لوایح آگاه 

باشند و آن را مطالعه کنند، ســپس در کمیسیون هاى 
مربوطه طرح هــا و لوایح را بررســى کنند تــا بتوانند 
تصمیمات درســتى بگیرند، مبادا به گونه اى اقدام شود 
که طرح ها و لوایح جدید مانع از به ثمر نشستن طرح ها و 
لوایح خوب مجلس قبل شود؛ متأسفانه برخى از قوانین و 
طرح ها عالوه بر اینکه راهگشا نبوده، گره در کار انداخته

است.
آیت ا...طباطبایى نــژاد بــا بیــان اینکــه مســئله 
نظارت در مجلس شــوراى اسالمى بســیار کمرنگ 
اســت، گفت: رهبر انقالب فرمودند اجناســى که در 
مملکت تولید مى شــود نباید وارد شــود، متأســفانه 
راه درآمــد برخــى گروه ها و افــراد از واردات اســت 
که الزم اســت مجلس در این بخــش نظارت جدى 
داشــته باشــد و مانــع از واردات چنیــن کاالهایى 

شود.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان به مناسبت روز خبرنگار 
با تعدادى از اصحاب رســانه دیدار کرد. ناصر مشایخى با 
حضور در دفاتر تعدادى از اصحاب رســانه اصفهان ضمن 
تبریک روز خبرنگار به ایشان از نزدیک با مدیران و کارکنان 
این رســانه ها دیدار و گفتگو کرد. وى بــا تأکید بر اینکه 
خبرنگاران چشــم بینا و آینــه  واقع نماى زمینــه و زمانه 
خویش اند، افزود: خبرنگاران به عنــوان قاصدان امین و 
راویان صدیق تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزى و 
وظیفه اند که با نقد منصفانه  کاستى ها و بیان هوشمندانه  
پیشــرفت ها وجدان بیدار انســانیت و زمینه ساز سالمت 
فکرى و فرهنگى جامعه اند. سرپرســت مخابرات منطقه 
اصفهان در این دیدارها بر لزوم تعامل بیش از پیش مخابرات 

منطقه اصفهان با اصحاب رسانه استان تأ کید کرد.

دیدار سرپرست مخابرات 
منطقه اصفهان با
 اصحاب رسانه

 مسئله نظارت در مجلس شوراى اسالمى ضعیف است 
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مراحل فیلمبردارى «مأموریت غیرممکن 7» بعد از 
وقفه چندماهه به علت شیوع کرونا این بار به دلیل 

حادثه سرصحنه متوقف شد.
تولید «مأموریت غیرممکن 7» پیش از این در ماه 
فوریه به دلیل گســترش ویروس کرونا به تعویق 
افتاده بود. درحالى که پیش تر گفته شده بود ادامه 
تولید فیلم در ماه ســپتامبر از ســرگرفته مى شود 
فیلمبردارى ایــن فیلم یک ماه زودتــر یعنى ماه 

آگوست آغاز شده بود.
حاال اما بنا به اعالم نشــریه «ســان»، فیلم «تام 
کروز» بار دیگر و این بار به علت انفجار پیش آمده 

براى موتورگازى یک بدلکار متوقف شده است.
منابع نزدیک به فیلم به «ســان» گفته اند که در 
انجام این صحنه که هزینه زیادى هم دربر داشت، 
اشتباه وحشتناکى رخ داده اســت. گروه بدلکاران 
شــش هفته وقت صرف کرده بودند تا دکور این 
صحنه را طراحى و آماده کنند و حدود 2/6 میلیون 
دالر هزینه ایــن دکور بود.  ایــده کار این بود که 
موتورگازى روى بالشــت هاى بزرگ به طور امن 
فرود بیاید در حالى که این اتفــاق رخ نداد و چند 
متر دورتر افتاد. طبق گفته همین منابع این حادثه 
موجب انفجار سر صحنه شد. البته گفته شده است 
در این حادثه به کسى آسیبى وارد نشده است. این 
در حالى بود که تام کــروز در نزدیکى محل حادثه 

مشغول فیلمبردارى یک سکانس دیگر بود. 
«سان» مى نویســد: «حرارت و اصطکاك تایرها 
هنگام واژگون شدن موتورســیکلت باعث شده 
کاردبوردهاى تعبیه شــده دچار حریق شوند. دود 
این سانحه چنان وضعیت بدى داشته که سازندگان 
مجبور شده اند فرودگاه سلطنتى مجاور را ببندند. 
خوشبختانه به کسى آســیبى نرسیده اما وضعیت 
فاجعه بارى پدید آمده و خسارت هاى مالى بسیارى 
به بار آورده است. تام کروز به شدت  آشفته است و 

هیچکس دوست ندارد پروژه دوباره متوقف شود.

جلیل فرجاد، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون دربــاره فعالیت هاى اخیر 
خود در عرصه بازیگرى گفت: فعًال پیشــنهاد خوبــى ندارم و عجله اى 
هم ندارم که صرفًا براى بودن در صحنه در هر کارى بازى کنم، بیشــتر 
ترجیح مى دهم صبور باشم و همچنان منتظر نقشى خوب خواهم ماند. 

وى درخصوص دلیل کم کارى هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى افزود: 
من سال ها در سینما و تلویزیون بازى کرده ام، باالخره سابقه اى دارم که 

براى آن زحمت کشیده ام، براى همین سابقه هم به لطف خدا پیش مردم 
جایگاهى پیدا کرده ام که همیشــه لطف آنها شامل حال من بوده است، 

سابقه ام را از سر راه نیاورده ام که در هر کارى بازى کنم. 
بازیگر فیلم «جان سخت» افزود: به شدت دلتنگ حضور در عرصه سینما 
و بازى در آثار سینمایى هستم. سال هاست از سینما دور شده ام و دلتنگ 
این هســتم که بار دیگر تصویر خود را بر پرده ســینما ببینیم. وى دلیل 
غیبت طوالنى مدت خود از ســینما را اینگونه مطرح کرد: اگر کار خوبى 
پیشنهاد شــود بازى مى کنم و اگر نشــود بازى نمى کنم. من نمى توانم 
دنبال نقش بروم و هر روز در هر دفتر ســینمایى به دنبال حضور در آثار 
باشم. من به هیچ وجه براى بازى در ســینما التماس کسى را نمى کنم. 

این بازیگر پیشکسوت سینما با اشاره به وجود رابطه در سینما تأکید کرد: 
متأســفانه براى بازیگران پیشکسوت و نسل میانى ســینما نقش خوب 
نوشته نمى شود و طبیعتًا وقتى نقشى خوب نباشد ترجیح مى دهم در خانه 
بمانم تا در آن نقش بازى کنم. یک زمانى بود که از ما براى حضور در آثار 
سینمایى دعوت مى شد و ما براى بازى حق انتخاب داشتیم، اما در حال 
حاضر روابط، خودى و ناخودى و برخى اتفاقات باعث شده تا فقط برخى 

امکان حضور در سینما را داشته باشند.
فرجاد خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر نقش هاى پیشــنهادى اینقدر 
کوچک هســتند که براى من بازیگر هیــچ انگیزه اى بــراى کار باقى 

نمى گذارند.

هنرمندان از اقشــار شــناخته شــده جامعه هستند که 
طرفداران زیادى دارند و شــنیدن خبر درگذشــت آنها 
جامعه هنرى و مردم را اندوهگین مــى کند. هنرمندان 
جوان زیادى بر اثر بیمارى یا سانحه در جوانى درگذشتند و 
تنها یاد و خاطراتشان با آثارشان ماندگار شد. با این مطلب 
همراه باشید تا شما را با هنرمندان جوانمرگ سینما بیشتر 

آشنا کنیم.
   ماه چهره خلیلى یکى از هنرمندانى اســت که در سن 
جوانى و بر اثر ابتال به ســرطان 17 مردادماه 99 در لندن 
درگذشت. این بازیگر کشــورمان در سریال هایى چون 
«مختارنامه»، «کاله پهلوى»، «در چشــم باد»، «گذر 
از رنج ها»، «دختر گمشــده» و «مرضیــه» به ایفاى 
نقش پرداخت و در سن 44 سالگى بر اثر ابتال به سرطان 

درگذشت.
   دنیا فنى زاده، عروسک گردان «کاله قرمزى» و دختر 
زنده یاد پرویز فنى زاده، بازیگر کشــورمان یکى دیگر از 
هنرمندان جوانمرگ سینماســت. این عروسک گردان 
سرشناس کشورمان 8 دى ماه 1395 بعد از تحمل مدتى 
رنج بیمارى درگذشــت و بعد از سال ها «کاله قرمزى» 

را تنها گذاشت.
   پیام صابرى، بازیگر و کارگردان کشورمان یکى دیگر 
از هنرمندانى است که در ســنین جوانى درگذشت. این 
هنرمند کشورمان همسر زیبا بروفه، بازیگر کشورمان بود 
که در 18 آذر ماه سال 97 بر اثر ایست قلبى درگذشت و 

همسرش زیبا بروفه و پسرش اهورا را تنها گذاشت.
   عارف لرســتانى، بازیگر تئاتر و تلویزیون کشورمان 
یکى دیگر از هنرمندانى اســت که در جوانى درگذشت. 

این بازیگر کشــورمان که در سریال هایى چون «جنگ 
77»، «کوچه اقاقیــا»، «قهوه تلــخ»، «ویالى من»، 
«شوخى کردم»، «درحاشیه» و... ایفاى نقش کرده بود 

26 فروردین سال 96 بر اثر ایست قلبى درگذشت.
   على طباطبایى، بازیگر ســینما و تلویزیون کشورمان 
یکى از جوان ترین هنرمندانى بود که هشتم شهریور ماه 
سال 94 بر اثر ایســت قلبى درگذشت. این هنرمند فقید 
پسر سیدکمال طباطبایى، تهیه کننده کشورمان بود که 
دوم آبان ماه ســال 62 متولد شد و هنگام مرگ 31 سال 

سن داشت.
   پوپک گلدره، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمان 
یکى دیگر از هنرمندان جوانمرگ ســینماى ایران است 
که 27 فروردین 1385 در سن 34 سالگى پس از هشت 
ماه به سر بردن در حالت اغما درگذشت. پوپک گلدره را 
اغلب مخاطبان تلویزیون با نقــش «دریا» در مجموعه 
نوســتالژیک «دنیاى شــیرین دریا» و بــازى در نقش 

«نرگس» در سریال «نرگس» مى شناسند.
   درگذشــت ناگهانى عســل بدیعى، بازیگر سینما و 
تلویزیون کشورمان یکى دیگر از اتفاقات تلخ در جامعه 
هنرى را رقم زد. عســل بدیعى 11 فروردین ماه ســال 
92 به کما رفــت و روز بعد بر اثر ایســت قلبى، و مرگ 
مغزى درگذشــت. «تا صبح» و «ششمین نفر» از جمله 

سریال هاى ماندگار عسل بدیعى در تلویزیون بود.
   نیما نهاوندیان، مجرى برنامه هاى ورزشى تلویزیون 
یکى دیگر از هنرمندان جوان دنیاى هنر اســت که سال 
59 متولد شد و ســوم دى ماه 1391 درگذشت. «ورزش 
از نــگاه دو»، «دورخیــز»، «توپ طــال» و... از جمله

 برنامه هایى بود که نیما نهاوندیان اجراى آنها را برعهده 
داشت. نیما نهاوندیان بر اثر اصابت سر به میز و خونریزى 

مغزى درگذشت.
   حسن جوهرچى، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان 
را همه مخاطبان تلویزیون با نقش «محمد» در سریال 
نوســتالژیک «در پناه تو» مى شناســند. ایــن هنرمند 
کشورمان سال 1347 متولد شــد و 15 بهمن 1395 بر 
اثر عفونت ریه و ایســت قلبى درگذشــت. این هنرمند 
فقید کشورمان بازیگرى را از حدود سال 68 در سینما و 
سپس تلویزیون آغاز کرد و ســریال «در پناه تو» یکى از 

ماندگارترین سریال هاى او است.
   داوود اسدى یکى دیگر از بازیگران جوانمرگ دنیاى 
هنر است که سال 48 متولد شد و سوم فروردین ماه سال 
87 در سن 38 سالگى درگذشت. این بازیگر کشورمان با 
بازى در مجموعه «ساعت خوش» به شهرت رسید و در 
سریال هایى چون «نوروز 72»، «پرواز 57» ، «گل هاى 

77»، «نرگس» و... به ایفاى نقش پرداخت.
   مجید بهرامى، بازیگر تئاتر یکى دیگر از هنرمندانى بود 
که در جوانى درگذشــت. این بازیگر تئاتر در 24 آبان ماه 
سال 93 در سن 37 سالگى بر اثر سرطان درگذشت. مجید 
بهرامى را اغلب به عنوان بازیگر تئاتر مى شناسند اما این 
هنرمند در فیلم هایى چون «بدرود بغداد»، «دانه هاى ریز 
برف»، «گیالنه» و سریال هایى چون «یادداشت هاى 

کودکى» به ایفاى نقش پرداخته است.
   ساناز کیهان، بازیگر ســینما و تلویزیون یکى دیگر از 
هنرمندان جوانمرگ سینماست که 25 دى ماه سال 90 
در سن 29 سالگى بر اثر تصادف درگذشت. بازى در سریال 

«خط قرمــز» و در نقش «نگار» یکــى از ماندگارترین 
نقش هاى ساناز کیهان بود.

   یکى از چهره هاى محبــوب دنیاى هنر که در جوانى 
درگذشت ناصر عبداللهى خواننده پاپ بود که در سن 35 
سالگى جان به جان آفرین تســلیم کرد. ناصر عبداللهى 
درحالى که به عنوان یکى از محبوب ترین خواننده هاى 
پاپ شناخته مى شد بر اثر اتفاقى شبهه برانگیز درگذشت 

و با صدایش در میان مردم ماندگار شد.
   مرتضى پاشایى، خواننده پاپ یکى دیگر از هنرمندانى 
بود که در سن جوانى درگذشــت. این خواننده پرطرفدار 
موسیقى پاپ سال 63 متولد شد و 23 آبان ماه سال 93 بر 
اثر بیمارى سرطان معده درگذشت. مراسم تدفین مرتضى 
پاشایى یکى از شلوغ ترین مراسم تدفین هنرمندان بود که 
به دلیل ازدحام جمعیت پیکر او با تأخیر به صورت شبانه 

به خاك سپرده شد.
   یکى دیگــر از خواننــده هاى جوان مــرگ دنیاى 
موسیقى پاپ بهنام صفوى بود که خیلى زود و درحالى 
که تنها 35 سال داشت بر اثر تومور مغزى از دنیا رفت. 
بهنام صفوى که از او به عنوان پسر مؤدب موسیقى ایران 
یاد مى شد اولین آلبوم رسمى اش را سال 88 روانه بازار 
موسیقى کرد و به یکى از پرطرفدارترین خواننده هاى 

پاپ تبدیل شد.
   نیما وارسته، تنظیم کننده و نوازنده سرشناس موسیقى 
پاپ بود که سال 93 در سن جوانى و بر اثر ایست قلبى در 
منزلش درگذشت. نیما وارسته رهبرى ارکستر بنیامین و 
حمید عسکرى و بسیارى از خواننده هاى پاپ و تنظیم و 

نوازندگى براى آنها را برعهده داشت.

هنرمندان جوانمرگ سینما و دنیاى موسیقى را بشناسید

ستارگانى که زود خاموش شدند

جلیل فرجاد: دلتنگ بازى در 
سینما هستم

انفجار سر صحنه 
«مأموریت غیرممکن 7»

رکود گیشه ســینماها بعد از گذشت حدود 50 روز 
از بازگشــایى ســینماها همچنان ادامه دارد و به 
نظر مى رسد براى مدیران سینمایى هم این رکود 
اهمیتى ندارد وگرنه حداقل شرایط اطالع رسانى 
گســترده درباره بازگشــایى ســینماها را فراهم 

مى کردند.
در صدر آمار فروش تا روز جمعه «ارتش ســرى» 
قرار دارد کــه باوجود اکران آنالیــن همچنان در 
سینماها هم روى پرده است و از فروش 2/5 میلیارد 
عبور کرده. به دنبال آن «زن ها فرشته اند2» قرار 
گرفته که فروش خود را از نیــم میلیارد عبور داده 
اســت. «تا ابد» بعد از یک هفته اکران حدود 30 
میلیون فروش داشته ولى «قتل عمد» در همین 

مدت فقط پنج میلیون فروخته است.
فیلم «خروج» بعــد از دو هفته فقــط ده میلیون 
فروخته تا مشخص سازد تصمیم ارگان تولیدکننده 
براى اکران سینماى این فیلم باوجود اکران آنالین 
قبلى، چقدر اشتباه بوده و به ضرر اعتبار کارگردانش 

ختم شده است./2543

«خروج» بعد از 2 هفته 
فقط 10 میلیون فروخت!

تصویربردارى سریال «87 متر» در حال حاضر به دلیل 
کمبود بودجه متوقف شده است.

حدوداً سه سال اســت که از آغاز تصویربردارى سریال 
«87 متر» به نویســندگى، تهیه کنندگى و کارگردانى 

کیانوش عیارى مى گذرد.
این سریال تا به امروز چند بار به دلیل مشکالت مالى و 
کمبود بودجه متوقف شده و تصویربردارى آن دوباره از 
سرگرفته شده است. همچنین آخرین مرتبه این سریال 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا در کشور به مدت حدوداً 
70 روز تعطیل شــد و دوباره از اواسط اردیبهشت ماه و 
همزمان با کاهش تعداد مبتالیان بــه این ویروس در 

کشور تصویربردارى آن از سرگرفته شد.
حال شنیده ها حاکى از آن است که از نیمه تیرماه باز هم 

کار تعطیل شد و پس از آن گروه به دلیل کمبود بودجه 
نتوانســتند تصویربردارى را مجدداً آغاز کنند و در حال 

حاضر منتظر تأمین بودجه از سوى تلویزیون هستند.
حدود دو مــاه از تصویربــردارى این پــروژه و ضبط 
سکانس هایى از آن باقى مانده است. در این راه احتماًال 

گروه سازنده باید عازم یکى از شهرها نیز بشوند.
این مجموعه تلویزیونى قرار بود در مرداد ماه از شــبکه 
یک سیما روى آنتن برود اما به دلیل توقف تصویربردارى 
نتوانست به پخش برســد و هم اکنون مراحل تدوین و 

صداگذارى را پیگیرى مى کند.
در آخر باید منتظر ماند و دید این ســریالى که حدود سه 
سال است از تولید آن مى گذرد باالخره مى تواند کار خود 

را به پایان برساند و به پخش برسد یا نه.
در خالصه داســتان این ســریال آمده است: «علیرضا 

پوردورانى به همراه همسر، دو دختر و پسرش، خانه اى را 
از یک فروشنده به نام فرج ناصرى خریدارى مى کنند. اما 
روز اسباب کشى متوجه مى شوند که خانه به فرد دیگرى 
به نام محسن خلیلى فروخته شده است. محسن به همراه 
پسر، همســر و دو دخترش صبح زودتر از پوردورانى ها 
به خانه رســیده اند و وسایلشــان را در خانه گذاشته اند 
اما با رسیدن خانواده پوردورانى، ماجراى کالهبردارى 
مشخص مى شود.» على دهکردى، مهران رجبى، فریبا 
کامران، زنده یاد حسین محب اهرى، شهین تسلیمى، 
دیبا زاهدى، سونیا سنجرى، حسین سلیمانى، فریده سپاه 
منصور، محمد بحرانى و سعید پیردوست از بازیگران این 
سریال هستند. این سریال کارى از گروه فیلم و سریال 
شبکه یک سیماست که در 40 قسمت 45 دقیقه اى تولید 

مى شود./2541

موزه ســینما در ســالروز تولد على حاتمى، کارگردان، فیلمنامه 
نویــس و بازیگــر و ســازنده آثارى چــون «ســوته دالن»، 
«هزاردستان» و «دلشــدگان» و... عکس هایى کمتر دیده شده 

از وى را منتشر کرد.
على حاتمى 23 مرداد ماه سال 1323 در خیابان شاهپور تهران متولد 
شد، مادر وى خانه دار بود و پدرش سمت صفحه آرا در یک چاپخانه را 

داشت و دومین فرزند ذکور خانواده بود.
سال 1348 کیمیایى و مهرجویى و تقوایى فیلم هاى «قیصر»، «گاو» 
و «آرامش» را مى سازند و حاتمى در تدارك ساختن «حسن کچل» 
است. هدف مشترك این فیلمسازان دورى جستن از بازار فیلم فارسى 

بود. على حاتمى پس از آن به صورت جدى وارد فعالیت هاى سینمایى 
شد و در سال 1375 هنگام ساخت فیلم «جهان پهلوان تختى»، پس 

از یک دوره بیمارى سخت سرطان پانکراس، دارفانى را وداع گفت.
آثار على حاتمى از این قرار است:

«حســن کچل» (1348)، «طوقى» (1349)، «باباشمل» (1350)، 
«قلندر» (1351)، «خواســتگار» (1352)، «ســتارخان» (1353)، 
مجموعه  تلویزیونى «مثنوى مولوى» (1354)، مجموعه  تلویزیونى 
«سلطان صاحبقران» (1355)، «ســوته دالن» (1356)، مجموعه  
تلویزیونى «هزاردســتان» (1358)، مجموعــه  تلویزیونى «حاجى 
واشنگتن» (1361)، مجموعه  تلویزیونى «کمال الملک» (1363)، 

«مادر» (1368)، «دلشــدگان» (1371) و «جهان پهلوان تختى» 
(1375) که پس از مرگ حاتمى بــه کارگردانى بهروز افخمى ادامه 

یافت.
عزت ا... انتظامى، داوود رشیدى، جمشید مشایخى، على نصیریان و 
محمدعلى کشاورز که به پنج ستاره سینماى ایران مشهور هستند، 
شخصیت هاى اصلى فیلم هاى على حاتمى بودند و همراه با حاتمى 

اوج گرفتند.
 مجموعه تلویزیونى «هزاردستان»، به کارگردانى على حاتمى، آبان 
ماه 1397 در روز جهانى میراث دیدارى و شنیدارى در فهرست ملى 

برنامه حافظه جهانى یونسکو ثبت شد./2542

انتشار عکس هایى کمتر دیده شده از على حاتمى

تصویربردارى «87 متر» براى چندمین بار متوقف شد
فیلم ســینمایى «خط فرضى» بــه کارگردانى فرنوش 
صمدى و تهیه کنندگى على مصفا با طى کردن مراحل 

فنى آماده حضور در جشــنواره تورنتو 2020 شــد. این 
جشنواره از 9 تا 19 شــهریورماه در تورنتو کانادا برگزار 

مى شود.
فرنوش صمدى در اولین تجربه ساخت فیلم بلند سینمایى 
در کنار على مصفا به عنوان تهیه کننده حضور 
داشت و با این ساخته متفاوت در بخش مسابقه 
فیلم هاى اول و دوم جشــنواره تورنتو حاضر 

مى شود.
حاال هم اولین تصویر از بازى پژمان جمشیدى 
در فیلم «خط فرضى» منتشــر شده که نشان 
مى دهد این بازیگر کشورمان با نقشى متفاوت 

در این فیلم مقابل دوربین رفت.
پژمان جمشــیدى، سحر دولتشــاهى، آزیتا 
حاجیان، حسن پورشیرازى، صدف عسگرى، 
محمد حیدرى، امیررضــا رنجبران، آیلیــن جاهد و... 

بازیگران فیلم «خط فرضى» را تشکیل مى دهند.

«خط فرضى»، فیلم جدید پژمان جمشیدى
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لغو رقابت هاى ملى در فوتبال آسیا و به تعویق افتادن انتخابى جام جهانى 2022 
و جام ملت هاى آسیا 2023 شوك بزرگى به تیم ها و مربیان ملى بود. این اتفاق 
یک خبر ناامیدکننده براى مربیانى است که بعد از ماه ها وقفه در تدارك برگزارى 
اردو تیم ها و دعوت از بازیکنان مدنظر خود بودند اما از این پس باید شاهد لغو 

یکى پس از دیگرى اردوهاى تدارکاتى باشیم.
ناامیدکننده تر اینکه هنوز مشــخص نیست رقابت هاى ملى چه زمانى برگزار 
مى شــود ولى مطمئنًا این تعویق بیش از شــش ماه خواهد بود که در 
این صــورت دوران بیکارى مربیان ملى از یکســال فراتر مى رود و 
فدراســیون ها موظفند حقوق مربیان خود را در صورتى که کارى 

انجام نداده اند پرداخت کنند.
بى گمان هر چقدر کرونا باعث ضرر و زیان مشاغل مختلف 
در جهان شده اســت اما مربیان ملى در ماه هاى اخیر جزو 
پردرآمدترین شــاغالن بودند که در ازاى اســتراحت در 
منزل و تماشاى بازى ها، حقوق و دستمزد خود را دریافت 

کرده اند.
حال این سئوال مطرح مى شــود که دستمزد مربیان 
ملــى در دوران کرونا چطور پرداخت مى شــود. در 
همان روزهاى نخست شیوع کرونا در جهان، اسکار 
تابارس، سرمربى کهنه کار تیم ملى اروگوئه بعد از 
12 سال به کار خود در این تیم پایان داد. همچنین 

اماراتى ها که به واســطه منابع هنگفت دولتى و پول فروش نفت مشکلى از 
بابت پرداخت دستمزد مربیان ندارند، ســرمربى تیم ملى کشورشان را کنار 
گذاشتند. در ایرلند شمالى نیز، ماکیل اونیل، بعد از 9 سال مربیگرى به دلیل 
تعویق مســابقات بین المللى به علت کرونا از سمتش اســتعفا کرد. در سایر 
کشورها مانند انگلیس نیز، گرت ســاوت گیت 30 درصد از دستمزد خود را 

کاهش داده است.
کارلوس کى روش، مربى پیشــین تیم ملى ایران و کنونى کلمبیا و همینطور 
برانکو ایوانکوویچ، ســرمربى تیم ملى عمان از جملــه مربیانى بودند که در 
نخستین روزهاى شیوع کرونا، درخواست کاهش دستمزدشان را براى کمک 

به فدراسیون هاى طرف قرارداد خود ارائه کردند.
ســرمربى کروات تیم ملى را باید یکى از خوش شانس ترین ها و در عین حال 
از بدشــانس ترین مربیان نامید. خوش شانس به واسطه اینکه فرصت زیادى 
براى شناخت تیم ملى ایران به دست آورده و از طرفى بدشانس به واسطه اینکه 
ممکن اســت بدون انجام حتى یک بازى ملى در طول یکسال، از کار برکنار 
شود.در هر حال آنچه مسلم اســت این است که اسکوچیچ پولى از فدراسیون 
فوتبال نگرفته و قراردادش هم از نظر زمانى به پایان رسیده است. در ماه هاى 
گذشته هم خبرهایى مبنى بر برکنارى وى وجود داشت که فدراسیون فوتبال 
قویاً تکذیب کرد اما براى ماه هاى پیش رو و تعویق بیش از پیش این مسابقات 

چطور؟
حشمت مهاجرانى، سرمربى پیشین تیم ملى فوتبال ایران مى گوید لغو نشدن 

قرارداد دوطرفه ایران و اســکوچیچ و یا کاهش نیافتن دستمزد این سرمربى 
کروات با توجه بــه وضعیت نامشــخص برگزارى بازى هاى ملى به ســود 
اسکوچیچ است. او معتقد است فدراسیون فوتبال باید مذاکراتى را با اسکوچیچ 
در راستاى کاهش دستمزد، تعلیق یا فسخ قرارداد با اسکوچیچ انجام دهد: در 
صورتى که قرارداد همانند دوران قبل از کرونا جریان داشته باشد، به طور 100 
درصد به نفع اسکوچیچ است. کشورهاى صاحب پول و بودجه قرارداد مربیان 
خود را لغو یا کاهش داده اند اما ما که پولى نداریم برعکس عمل کرده ایم و یا 

عکس العملى نداریم.
مهاجرانى با بیان اینکه فدراسیون فوتبال همواره به مربیان ملى محبت ویژه اى 
دارد، افزود: هنوز هم معلوم نیست چه کسى اسکوچیچ را استخدام کرده است. 
البته اگر بتوانیم به جواب این سئوال دست پیدا کنیم، مى توانیم علت سکوت 

فدراسیون درباره ادامه همکارى با اسکوچیچ در دوران کرونا را بفهمیم.
وى معتقد است فدراســیون فوتبال باید چگونگى همکارى با این سرمربى 
کروات در دوران پسا کرونا را اعالم کند و بگوید قرارداد دستخوش تغییراتى 

شده یا خیر.
البته فدراســیون فوتبال به علت مشــکالت مالى متعدد هنــوز مبلغى را به 
اسکوچیچ پرداخت نکرده ولى بعد از گذشت چندین ماه از فعالیت این مربى و به 
خصوص در آستانه فصل جدید فوتبال که مربیان در تدارك انتخاب تیم هاى 
جدید خود هستند، باید نحوه همکارى دو طرف مشخص و براى اهالى فوتبال 

اطالع رسانى شود.

دراگان سرگیجه گرفت
لغو رقابت هاى ملى در فوتبال
3و جام ملت هاى آسیا 2023 ش
یک خبر ناامیدکننده براى مرب
اردو تیم ها و دعوت از بازیکنا
یکى پس از دیگرى اردوهاى
ناامیدکننده تر اینکه هنوز مش
مى شــود ولى مطمئنًا
این صــورت دوران
فدراســیون ها م
انجام نداده اند
بى گمان هر
در جهان ش
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 استقالل دو پیروزى شــیرین مقابل سپاهان به دست 
آورد؛ آنقــدر دلچســب که حتى حــرف و حدیث هاى 
داورى هم نمى تواند آن را تحت الشعاع قرار بدهد. فرهاد 
مجیدى هم حق دارد خیلى خوشحال باشد، اما اینکه او 
بعد از برد دوم هم یک بار دیگر جلوى دوربین عکاسان 
«هیس» نشان داده واقعًا جاى بحث دارد. مجیدى یک 
بار این کار را بعد از بازى لیگى دو تیم انجام داد و پیامش 
را به هر هدف مجهولى که مى خواست منتقل کرد؛ این 
هیس دوم دیگر چه بود؟ به هر حال فوتبال است و باال 
و پایین دارد. آدم موقع فتح و ظفر باید طورى رفتار کند 
که بعد از ناکامى مایه پشیمانى نشود. همان نماد چهار 
انگشتى فرهاد االن به سوژه پرسپولیسى ها تبدیل شده؛ 
این هیس هاى پیاپى هم شاید بعد از دو باخت علیه خود 

مجیدى به کار برود. نکن برادر جان!

 استقالل
آنق آورد؛
داورى ه
مجیدى
بعد از بر

«هیس»
بار این ک
به هر را
هیسد
و پایین
که بعد ا
انگشتى

این هیس
مجیدى

بعداً 
پشیمان مى شوى یکى از دغدغه هاى هواداران استقالل براى فصل آینده بسته شدن تیمى قدرتمند جهت 

مدعى بودن در لیگ برتر و البته مسابقات آسیایى است. براى این منظور مدیران باشگاه 
در تالش هستند تا بهترین نفرات را جذب کنند و سعادتمند مدیرعامل استقالل هم 
وعده کرده تیمى در خور شأن استقالل براى فصل بعد مى بندد و روانه مسابقات مى کند.

در چنین شرایطى گمانه زنى هاى متعددى درباره بازیکنان مد نظر فرهاد مجیدى براى 
فصل آینده به گوش مى رسد و گفته مى شود با برخى ستاره هاى تیم هاى دیگر براى 
حضور در مذاکراتى صورت گرفته اما واقعیت این است که سرمربى آبى ها تا این لحظه 

هیچ لیست خریدى به مدیران باشگاه نداده است.
در چنین شرایطى فرهاد مجیدى فعًال به مسئوالن باشگاه اعالم کرده قرارداد بازیکنانى 
که با پایان لیگ،  به اتمام مى رسد را تمدید کنند و بعد بر اساس داشته هاى تیم نسبت 

به خرید بازیکن اقدام شود.
مجید نامجو مطلق، مربى استقالل نیز در این خصوص گفته است: «اصول این است 
که اول ببینیم کدام بازیکنان در  تیم مى مانند. با توجه به پتانسیل تیم، خیلى نیاز نیست 
وارد بازار نقل و انتقاالت شویم. همانطور که گفتم فکر ما فعًال دو بازى آینده است. قطعًا 
اگر نیاز باشد مجیدى نفرات خود را به باشگاه اعالم مى کند. فعًال با توجه به توان فنى 

بازیکنان در وهله اول باید بازیکنان خودمان را حفظ کنیم.
به همین دلیل است که احمد سعادتمند اولویت کار خود را براى فصل بعد به حفظ نفرات 
کنونى و تأثیرگذار باشــگاه اختصاص داده و باید دید تا چه حد در این خصوص موفق 

خواهد بود.

اول تمدید بعد خرید

 حق پخش تلویزیونى و مشکالت آن یکى از موضوعات مطرح شده در نشست اخیرى بود که میان سلطانى فر وزیر 
ورزش و محمدمهدى فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شوراى اسالمى برگزار شد. فروردین در این زمینه با 
مهم خواندن تبلیغات محیطى در بحث درآمدهاى پایدار براى باشگاه ها، حق پخش تلویزیونى رویدادهاى ورزشى را 
مورد توجه قرار داد. رئیس فراکسیون ورزش مجلس همچنین در خصوص تحقق حق پخش تلویزیونى تأکید کرد که 
هفته آینده جلسه اى را با مسئوالن صدا و سیما در این خصوص خواهند داشت تا در قالب تفاهمنامه بتوانند مطالبه بحق 

جامعه ورزش را جامه عمل پوشانده و یک کار اساسى در این راستا انجام دهند.

تداوم جلسات بیهوده براى حق پخش

ریــوآوه برنامه پیــش فصل رقابــت هاى لیــگ پرتغال 
2021-2020 را بدون حضــور مهاجم ایرانى و آقاى گل

 رقابت هاى فصل گذشــته آغاز کــرد.  طارمى فصل 
گذشته 21 گل براى ریوآوه به ثمر رساند و بهترین 

گلزن این تیم بود با پیشــنهادات قابل توجهى از 
سوى باشگاه هاى مختلف اروپایى مواجه شده 

 noticiasaominuto است. با این حال
نوشــت که او با اجازه از باشــگاه در تست 
غربالگرى حضور نداشــته و قرار است در 

روزهاى آینده این تست را انجام بدهد.
در این جلسه ماریو سیلوا، سرمربى 43 ساله و جدید ریو آوه به 
همراه کادرفنى اش نیز حضور داشتند. ریوآوه فصل گذشته با 
حضور در رتبه پنجم رقابت هاى لیگ پرتغال توانست به مرحله 
پلى آف یورولیگ راه پیدا کند. این تیم روز 17 ســپتامبر و در 
مرحله دوم لیگ اروپا با حریفى که هنوز مشخص نشده بازى 
خواهد کرد تا در صورت صعود به مرحله سوم پلى آف یک قدم 

به حضور در یورولیگ نزدیک تر شود.
مهدى طارمى، مهاجم ایرانى تیم ریوآوه که فصل گذشــته 
همراه این تیم عنــوان آقاى گلى رقابت هــاى لیگ پرتغال 
را به دســت آورد و یکــى از مهره هاى کلیــدى تیمش در 

رسیدن به رتبه پنجم بود، با پیشنهادات مختلفى از سوى 
باشــگاه هاى پرتغالى و دیگر لیگ هاى اروپایى مواجه 
است. به نظر مى رســد طارمى در این فصل از ریوآوه 
جدا شود اما مقصد بعدى او هنوز مشخص نشده است. 
کارلوس کارواخال، سرمربى فصل گذشته تیم ریوآوه 
که به براگا پیوسته یکى از مشتریان جدى این مهاجم 
ملى پوش ایرانى اســت اما تیم هاى پورتو و بنفیکا از 
پرتغال و مارسى از فرانسه نیز در حال حاضر مشترى 
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 بعد از شکست در جام حذفى مقابل استقالل با اعالم رسمى 
باشگاه ســپاهان در هفته جارى قرارداد على قربانى، مهاجم 
این تیم فسخ شد تا این بازیکن بار دیگر لژیونر شود. او کمتر 
از 48 ساعت از دریافت رضایتنامه خود با باشگاه سومقاییت 
آذربایجان به توافق رســید و قراردادش را با این تیم به امضا 

رساند.
سومقاییت که پیش از این مهدى شــریفى و پیمان بابایى را 
جذب کرده بود، با خرید على قربانى به دنبال آن است که بتواند 
حضورى قدرتمند(!) در مرحله پلى آف لیگ اروپا داشته باشد. 
با اعالم رسمى باشگاه سومقاییت با قراردادى یکسال و تمدید 

خودکار یکســاله دیگر به این تیم پیوست. قربانى در این تیم 
شماره 9 را بر تن خواهد کرد.

سومقاییت از ده روز دیگر شانس خود را براى حضور در لیگ 
اروپا امتحان خواهد کرد و براى حضور در این تورنمنت معتبر 

به مصاف حریفان خواهد رفت.

قربانى، سورپرایز سومقاییت در یورولیگ!

 بعد از برکنارى روبرتو دونادونــى از هدایت تیم فوتبال 
شنزن، مسئوالن این باشــگاه چینى خیلى سریع یوردى 
کرایف، پســر یوهان کرایف اســطوره فقید هلندى را به 
عنوان ســرمربى جدید خود منصوب کردند. کرایف که 

سابقه بازى در تیم هایى نظیر بارسلونا و منچستریونایتد 
را دارد یکى از افرادى است که پیرو سبک فوتبالى پدرش 
اســت ولى تجارب موفقیت آمیــزى در زمینه مربیگرى 
نداشــته و اکنون باید دید مى تواند به وضعیت شنزن در 

جدول رده بندى لیگ فوتبال چین ســرو سامان ببخشد 
یا خیر. رقابت هاى لیگ فوتبال چین چند هفته است بعد 
از کنترل شــیوع ویروس کرونا در این کشور از سر گرفته 

شده است.

کرایف به آسیا آمد

 بارسلونا در شــبى باورنکردنى با نتیجه 8-2 به بایرن باخت و 
به شکلى تحقیرآمیز از لیگ قهرمانان کنار رفت. شکستى که 
قطعاً تبعات سنگینى خواهد داشت. جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس 
بارسلونا قطعاً بهترین کسى است که مى تواند در مورد تغییر و 
تحوالت احتمالى باشگاه صحبت کند. جرارد پیکه بالفاصله 
پس از اتمام بازى از لزوم تغییرات گسترده در باشگاه صحبت 

کرد و بارتومئو نیز به تأیید حرف هاى او پرداخت. او در این رابطه 
به خبرنگاران گفت: پیکه حق دارد و حاال باید تصمیمات مهمى 
اتخاذ کنیم. برخى را قبل از لیگ قهرمانان گرفته ایم و برخى 
دیگر را در روزهاى آتى مطلع خواهید شــد. از حاال به تدریج 
تصمیمات جدید را به اطالع خواهیم رساند. بارتومئو ادامه داد: 
«از حاال نمى خواهم در مورد هیچ تصمیمى شفاف سازى کنم. 

فعًال باید تعمق کرده و این شکست را تجزیه و تحلیل کنیم. 
شــب غم انگیزى اســت و از فردا باید به فکر بازیابى روحیه 
هواداران بارسا در سراسر دنیا باشیم. مى دانم که همه غمگین و 
سرخورده اند چون شکست بسیار تلخى بود. از همه هواداران و 
اعضاى باشگاه عذرخواهى مى کنم. بارسلونا نباید هرگز چنین 

شکستى را متحمل مى شد ولى باید به بایرن تبریک گفت.

منتظر تغییراتى بزرگ باشید

ملى پوش نام آشــناى تیم ملى ووشــوى بانــوان ایران، به 
محرومیت 20 ماهه اش واکنش نشان داد.

شهربانو منصوریان در گفتگو با «ایسنا»، در مورد محرومیت 
20 ماهه اى که توسط فدراسیون ووشوى ایران براى او در نظر 
گرفته شده است، گفت: فکر کنم در ورزش ووشو من نفر بیستم 
یا سى ام باشم که این اتفاق برایش افتاده است. افراد دیگرى 
هم بوده اند که در مقابل این اقدامات سکوت کرده و به هر دلیلى 
نمى توانستند یا نخواستند حرف بزنند؛ با  وجود این، من اعتراض 

کردم چون معتقدم حق خورى شده بود.

او مدعى شد: مریم هاشمى دوپینگ کرده بود و با خواهر من 
بازى کرد که حقش خورده شد. متأسفانه هاشمى بدون انتخابى 
کشورى وارد اردوى تیم ملى و انتخابى درون اردویى شد. سه 
راند با خواهر من مبارزه کرد که قبول نکردند و دوباره یک تک 
راند مسابقه گذاشتند تا او انتخاب شد. حتى ما (الهه و شهربانو) را 
هم نگذاشتند در سالن باشیم تا مبارزه خواهرم سهیال را ببینیم، 
ما دو خواهر را از ســالن بیرون  کردند و ما از گوشــه  در، بازى 
خواهرم را دیدیم. دارنده مدال طالى رقابت هاى جهانى ووشو، 
با انتقاد از اقدامات فدراسیون، ادامه داد: من حرف حق زده ام که 

بنده را به کمیته انضباطى برده اند، من که ده مدال بین المللى 
در سطح جهان و آسیا دارم. شهربانو  منصوریان، در واکنش به 
این  موضوع که فدراسیون حق اعتراض براى او گذاشته است، 
توضیح داد: بنده حتماً اعتراض مى کنم چون کل زندگى ام را در 
این ورزش گذاشته ام، بارها پایم در این  ورزش شکسته است، 
آسیب دیده ام  و دوباره تالش کرده ام. یک نفر دیگر دوپینگ 
کرده، آن وقت باید من محروم شــوم؟ مــن که حتى قرص 
سرماخوردگى هم نمى خورم محروم کرده اند. خدا شاهد است 

که اگر من دوپینگى بودم روزگارم را سیاه مى کردند.

حرف حق زدم، محرومم کردند
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها 
فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شــمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 - راى شــماره   139960302026002576   مــورخ  1399/02/23   آقاي محمد 
صالحی رزوه ء به شناسنامه شماره 163 کدملی 5759805096 صادره چادگان فرزند 
بهرام نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111 مترمربع پالك شماره 61 فرعی 
از15179 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى میرزامسعودخان شیروانى

2 - راى شــماره   139960302026006886   مــورخ  1399/04/14   آقــاي 
سیدعبدالحمید موسی کاظمی محمدي به شناسنامه شماره 61 کدملی 1249801427 
صادره نائین فرزند ســیدمحمدعلی نســبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 139,50 مترمربع پالك شماره 111 فرعی از14915 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
3 - راى شــماره   139960302026006887   مــورخ  1399/04/14  خانم اعظم 
السادات قریشی محمدي به شناسنامه شماره 28 کدملی 1249499917 صادره نائین 
فرزند سید احمد نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
139,50 مترمربع پالك شــماره 111 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 - راى شماره   139960302026003067   مورخ  1399/02/31  آقاي سعید زیبافراز 
به شناسنامه شــماره 1369 کدملی 5649502935 صادره جرقویه فرزند قاسم نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 145,50 مترمربع پالك شماره 135 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
5 - راى شــماره   139960302026002651   مورخ  1399/02/24   آقاي علیرضا 
نساج پور اصفهانی به شناسنامه شماره 1270725858 کدملی 1270725858 صادره 
اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123,17 مترمربع 
پالك 13799 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسن احد از وراث نصراله ناعم 

اصفهانى
6 - راى شماره   139860302026022170   مورخ  1398/12/17  آقاي علی افشاري 
به شناسنامه شماره 1509 کدملی 5759317326 صادره چادگان فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مســاحت 170,15مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5  اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود صرامى
7 - راى شــماره   139860302026013223   مورخ  1398/08/23  آقاي حســین 
جمشیدي به شناسنامه شــماره 53 کدملی 2411307233 صادره آباده فرزند باباخان 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162 مترمربع پالك شماره 102 فرعی 
از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا زارعى
8 - راى شماره   139960302026006884   مورخ  1399/04/14  خانم لیال زارعان 
به شناسنامه شماره 2896 کدملی 1288236281 صادره اصفهان فرزند امین اله نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102,38 مترمربع پالك شماره 14959 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
9 - راى شــماره   139960302026010219   مورخ  1399/04/31  آقاي مســعود 
حسین پناه اصفهانی به شناســنامه شــماره 55899 کدملی 1280984759 صادره 
اصفهان فرزند فضل اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
105,20 مترمربع پالك شماره 14017 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى 

حبیب اله شیران
10 - راى شــماره   139960302026010220   مــورخ  1399/04/31  خانم اکرم 
پورغدیري اصفهانی به شناسنامه شماره 261 کدملی 1284912681 صادره اصفهان 
فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105,20 مترمربع 
پالك شماره 14017 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى حبیب اله شیران
11 - راى شماره   139960302026002792   مورخ  1399/02/27  خانم مهناز پنجه 
پور به شناسنامه شــماره 56 کدملی 4898909574 صادره ساوجبالغ فرزند مرتضی 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139,10 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى حاج تقى ناقه

12 - راى شماره   139860302026002581   مورخ  1398/02/15   خانم مریم قندي 
چالشتري به شناسنامه شــماره 49815 کدملی 1280387459 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 182,40 
مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
13 - راى شــماره   139860302026002582   مورخ  1398/02/15   آقاي فرهاد 
رستمیان به شناسنامه شماره 410 کدملی 1285788461 صادره اصفهان فرزند محمد 
علی نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 182,40 
مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
14 - راى شــماره   139860302026022257   مورخ  1398/12/20   اقاى کرم اله 
هزاریان به شناسنامه شماره 621 کدملی 1970973201 صادره مسجدسلیمان فرزند 
شامحمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 246,58  مترمربع از پالك شماره 
13900  اصلی واقع در اصفهــان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
15 - راى شــماره   139860302026018855   مورخ  1398/11/06  آقاي مهران 
حسین پور به شناسنامه و کدملی 1272089241 صادره اصفهان فرزند بهمن بصورت 
ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 277,73 مترمربع از پالك شماره 8 
فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى حسین پور
16 - راى شــماره   139960302026002397   مــورخ  1399/02/21  خانم نجمه 
مومنی به شناسنامه شماره 2839 کدملی 1286121558 صادره اصفهان فرزند رحیم 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171,25 مترمربع از پالك شماره 453 
فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شــماره   139960302026002921   مورخ  1399/02/29  آقاي رسول 
رئیسی فیل آبادي به شناسنامه شماره 306 کدملی 4679964707 صادره فارسان فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع 
پالك شــماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبرفرقانى تیرانى

18 - راى شــماره   139960302026002922   مــورخ  1399/02/29  آقاي علی 
مظاهري به شناسنامه شماره 904 کدملی 1283557908 صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع پالك 
شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبرفرقانى
19 - راى شــماره   139860302026016957   مورخ  1398/10/23  خانم شهین 
امیدان خوابجانى به شناسنامه شماره 65781 کدملی 1281755907 صادره اصفهان 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 288,37 مترمربع از پالك 
شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش 16  حوزه ثبت ملک شمال  اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مصطفى نریمانى
20 - راى شــماره   139960302026002653   مورخ  1399/02/24  آقاي ســتار 
کریمی علویجه به شناسنامه شــماره 56068 کدملی 1281657719 صادره اصفهان 
فرزند حیدرعلی ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 230 مترمربع از پالك 
309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى سعید افشارى
21 - راى شــماره   139860302026020176   مورخ  1398/11/17  آقاي اسداهللا 
نصرالهی دزکی به شناسنامه شماره 10 کدملی 6339842917 صادره شهرکرد فرزند 
حبیب اهللا بصورت ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 168,80 مترمربع از پالك 
شــماره 61 و 115 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم 

طاهره مهاجر طادى
22 - راى شــماره   139960302026002191   مورخ  1399/02/17  آقاي محسن 
قاسمی به شناسنامه شماره 834 کدملی 1286895081 صادره اصفهان فرزند نادعلی 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 113,95 مترمربع پالك شماره 79 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره   139960302026001887   مورخ  1399/02/13  آقاي رسول علی 
اکبري به شناسنامه شماره 5 کدملی 6229966956 صادره میمه فرزند حسن نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 184,06 مترمربع پالك شماره 15182 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 
رسمى میباشدبدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :1399/05/11تاریخ انتشار نوبت 
دوم:1399/05/26 -م  الف :926690-26021747   شماره ثبت در دبیرخانه  -ایروانى 

-رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/5/136
آگهى مفاد آراء هیات «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى» مستقر در اداره ثبت 
اسنادوامالك زواره 

آگهى مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد رسمى» 
که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات مســتقردراداره ثبت اسناد و امالك 

زواره صادر گردیده و در اجراى ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ى 15 روز از 
طریق روزنامه هاى کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شودودر روستاها عالوه بر انتشار 
آگهى،  راى هیئت باحضور نماینده شوراى اسالمى روســتا در محل الصاق مى گردد 
تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره 
ثبت اسناد و امالك زواره تسلیم و رســید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد یا معترض، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند،  اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مى نماید.  صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست:
1-راى شماره 139960302021000040 مورخ 99/04/16 _ خانم فاطمه سلطانیان 
فرزند هدایت اله بشماره ملى 1188845217 ششدانگ یکباب دامدارى احداثى برروى 
قسمتى از روســتاى تلک آباد 44 اصلى دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان 

بمساحت 433/90 مترمربع موروثى از مرحوم هدایت اله سلطانیان مالک رسمى.
2-راى شماره 139960302021000042 مورخ 99/04/19 _ آقاى علیرضا گنجى 
زاده زواره فرزند عباس بشماره ملى 0068170955 ششــدانگ یکباب خانه احداثى 
برروى قسمتى از مزرعه على آباد 38 اصلى دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
بمســاحت 559/25مترمربع مالک رســمى.م الف : 930357تاریخ انتشار نوبت اول:  
1399/05/26تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/06/10خیراله عصارى مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک زواره/5/190
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده:139804002003004955/1 شــماره بایگانى پرونده: 9807012/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139903802003000060 تاریخ صدور:1399/02/21 ابالغ 
اجرائیه قرارداد بانکى بدین وســیله به خانم: راضیه هاشمى اسکندرى  فرزند موالقلى  
به شناسنامه شماره 0 صادره از فریدن وکد ملى  1150083611 متولد 1369/04/31  
ساکن اصفهان خیابان مصلى کوچه شهید نوشاد پ 39 ،ابالغ مى شود که بانک ملى 
ایران شعبه خیابان سعادت آباد اصفهان به استناد قرارداد بانکى  شماره 9407297945 
مــورخ 1394/05/10 جهت وصــول مبلــغ 46,248,823 ریال بابــت اصل و مبلغ 
33,349,240 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/10/26 و مبلغ 38,078 
ریال بابت خسارت تاخیر روزانه تا تاریخ 1398/10/26 تا روز وصول علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالســه 9807012 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1398/11/28 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،لذا 
بنا به تقاضاى بســتانکارطبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفــاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله 
ششم توسعه اقتصادى فرهنگى واجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م الف:940517 - مسئول شعبه اول 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/205
 ابالغ اجرائیه

شماره پرونده:139604002003001763/1 شــماره بایگانى پرونده: 9603237/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139803802003000330 تاریخ صدور: 1398/06/28آگهى 
ابالغ اجرائیه کالســه: 139604002003001763/1 بدینوســیله به نواب بزرگ زاد 
شهر آبادى فرزند ایرج به شــماره ملى 1289199541 به نشانى اصفهان خیابان رباط 
خ مخابرات پالك 181 بدهــکار پرونده کالســه 139604002003001763/1 که 
برابر گزارش اداره پست نشاط اصفهان شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر 
قرارداد بانکى شماره 93/10/01-93042325357 بین شما و بانک ملى شعبه آزادگان 
اصفهان مبلغ 111026931 ریال بابت اصل،44346086 ریال خسارت تاخیر و از آن 
به بعد روزانه مبلغ  85158 ریال بانضمام حقوق دولتى متعلقه بدهکار مى باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود و طبق تبصره دوم 
ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى فرهنگى واجتماعى جمهورى 
اســالمى ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. م 

الف:940948 اسدى- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/206
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003002725/1 شــماره بایگانى پرونده:9803870/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139803802003000445 تاریخ صدور: 1398/09/04 ابالغ 
اجرائیه قرارداد بانکى بدین وسیله به آقایان:1- مجید نوربخش حبیب آبادى نام پدر: 
على تاریخ تولد: 1361/04/27 شــماره ملى:1287246338 شماره شناسنامه:1972 
به نشــانى: اصفهان خیابان پروین خیابــان آذر بهرام پالك 25 2-حســین صادقى 
نام پــدر: محمدتاریخ تولــد:1369/04/31 شــماره ملى:1270557718  شــماره 
شناسنامه:1270557718به نشانى:اصفهان خیابان زینبیه کوى شهید داورى پالك 
157 3-محمد نوربخش حبیب آبادى نام پدر:على تاریخ تولد:1367/07/07 شــماره 
ملى:1293320323  شماره شناسنامه: 9765 به نشانى: اصفهان خیابان پروین خیابان 
آذر بهرام پالك 25 کدپستى 8199885967 ابالغ مى شود که بانک ملى ایران شعبه 
سعادت آباد اصفهان به استناد قرارداد بانکى شماره 9508748850 مورخ 1395/01/14 

جهت وصول مبلغ 450/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 327,641,104 ریال بابت 
خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/05/13 بانضمام خســارت تاخیر روزانه به مبلغ 
345,000 ریال از تاریخ 1398/05/13 تا روز وصول علیه شــما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائى به کالسه 9803870 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1398/07/02 مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه  در روزنامه نصف 
جهان آگهى مى شود  و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادى فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى ایران ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائى جریان خواهد یافت.م الف: 940516 اعظم قویدل- سرپرســت اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/5/207
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده: 139804002003003459/1 شــماره بایگانى پرونده:9804848/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139903802003000194 تاریخ صدور: 1399/05/22 ابالغ 
اجرائیه قرارداد بانکى بدین وســیله به آقایان:1-سید امید جناب نام پدر: سید مرتضى 
تاریخ تولد: 1361/06/02 شــماره ملى:1285057945 شــماره شناسنامه:2557 به 
نشانى: اصفهان خیابان آتشگاه کوه آتشگاه  کد پســتى 8188835351   2- محمود 
ایمانى مقدم  نام پدر:بدرالدین  تاریخ تولد:1330/02/14 شماره ملى:1285425723  
شماره شناسنامه:111 به نشانى:اصفهان خیابان رباط کوى میخک پالك 110 ابالغ 
مى شود که بانک ملى ایران شعبه سعادت آباد اصفهان  به استناد قرارداد بانکى شماره 
9612133302 مورخ 1396/10/24 جهت وصول مبلــغ 704,129,192 ریال بابت 
اصل و مبلغ 32,141,185 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تــا تاریخ 1398/07/21 
بانضمام خســارت تاخیر روزانه به مبلغ 704,129 ریال از تاریخ 1398/07/21 تا روز 
وصول علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9804848 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/08/16 مامور،محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذابنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه  در روزنامه نصف جهان آگهى مى شود  و طبق تبصره دوم ماده 113 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادى ، فرهنگى و اجتماعى جمهورى اسالمى 
ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریــان خواهد یافت. 

.م الف :940949-اداره اجراى اسنادرسمى اصفهان/5/208
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده:139804002003004979/1شــماره بایگانى پرونده: 9807037/1 
شماره آگهى ابالغیه: 139903802003000059 تاریخ صدور:1399/02/21 آگهى 
ابالغ اجرائیه کالسه: 139804002003004979/1 بدینوسیله به آقاى ابراهیم رحیمى 
کمیرمى فرزند علیقلى به ش ش 5 و کد ملى 1159870330 به نشانى اصفهان کهندژ 
خیابان جوى آباد خ شــمس آبادى روبروى بهدارى پالك 32 بدهکار پرونده کالسه 
139804002003004979/1 که برابر گزارش اداره پســت نشاط اصفهان شناخته 
نگردیده اید ابالغ مى گردد که برابر قرارداد بانکى شماره 9407188714- 94/04/21 
بین شما و بانک ملى شعبه خیابان ســعادت آباد اصفهان مبلغ 90243831 ریال بابت 
اصل، 65832865 ریال بابت خسارت تاخیر تا تاریخ 98/10/26 و از آن به بعد روزانه 
مبلغ 74300 ریال بدهکارمى باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این 
اجراء مطرح مى باشد لذا بنا بر تقاضاى بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى 
گردد  و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى جمهورى اســالمى ایران، ظرف مدت بیست روزنســبت به پرداخت بدهى 
خود اقــدام، در غیر اینصورت بدون انتشــار آگهــى دیگرى عملیــات اجرائى طبق 
مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد. م الف:940686 اداره اجراى اســناد رسمى 

اصفهان/5/209
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره:139960302012000447 تاریــخ:1399/05/23- برابــر راى شــماره 
139960302012000446 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى سید عمران عبداللهى دمنه فرزند سید محمود بشماره 
شناســنامه 48 صادره از دامنه در یک قطعه زمین مزروعى با حق الشرب از چاه عمیق 
طبق قانون توزیع عادالنه آب ها به مســاحت 73. 106251 متر مربع مفروز و مجزى 
شده از پالك 1 فرعى از 4 اصلى واقع در اراضى مزروعى دامنه خریدارى از مالک رسمى 
خانم ثریا عبداللهــى دمنه فرزند محمد باقر محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت 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 انتشــار نوبت اول: 1399/05/26 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1399/06/10 م الف: 943589 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

فریدن/5/217

آگهى تغییرات
شــرکت فرا صنعت اقتصاد شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 23265 و شناسه ملى 
10260440821 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/03/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : بهنام خلیلیان شلمزارى کد 
ملى 1815857791 بعنــوان مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و فاطمه گل رو دســتنائى 
کد ملى 6339323693 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیــره و حمزه على گل رو دســتنائى 
کد ملى 6339545548 بعنوان عضو هیئت 
مدیره بعنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات 
خود در بند 14 از ماده 34 مندرج در اساسنامه 
شرکت ( مدافعات چه شرکت مدعى باشد و چه 
مدعى علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از 
رجوع به محاکم صالحه ابتدائى و استینافى و 
غیره و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل غیر حتى 
کرارا ) را به مدیرعامل آقــاى بهنام خلیلیان 
شــلمزارى تفویض نمودمدیرعامل شرکت 
مجرى مصوبــات هیئت مدیــره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (940009)

آگهى تغییرات
شــرکت ســپهر ایده قلعه با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 26092 و شناسه 
ملــى 10260468414 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/03 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : - روح اله جان قربان به شماره ملى 
1270126490 بســمت رئیس هیئت 
مدیره ، علیرضا دقوقى به شــماره ملى 
1292759488 بســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و ســجاد کهن به شــماره 
ملى 1199666114 بسمت مدیرعامل 
براى مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد مالى و بهادار و تعهدات شرکت با 
امضاء رئیس هیات مدیره منفرداً با مهر 
شرکت معتبر است و سایر اوراق ادارى 
و عادى شــرکت با امضاء رئیس هیات 
مدیره منفرداً و با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (940278)

آگهى تغییرات
شــرکت جهان رود اســپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 33893 و شناســه ملى 
14003184365 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده مورخ 
1399/02/22 هوشــنگ هارون رشیدى به 
کدملى 112887249 بســمت رئیس هیئت 
مدیره - مهــدى هارون رشــیدى به کدملى 
1140854607 بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره - قدیر هارون رشــیدى بــه کدملى 
1129216225 بســمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره بــراى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد . آرزو رشــیدى مهر بــه کدملى 
1990130690 و اســماعیل جــالل الدین 
صالحى به کدملــى 5759477722 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل : چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر است . روزنامه نصف جهان 
براى چاپ آگهیهاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (940297)

آگهى تغییرات
شــرکت ایده پردازان جوان اسپادانا 
سهامى خاص به شماره ثبت 58397 
و شناســه ملى 14006751213 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/04/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - سپهر مراثى کدملى 
1270968221 ، امید مراثى کدملى 
4723593934 و مجید مراثى کدملى 
0035032065 بسمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدنــد. - نگار معتمــدى کدملى 
1951056655 و محمد اســتادى 
کدملى 1292268573 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (940138)

آگهى تغییرات
شرکت آرمان بذر ســپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 54691 و شناســه ملى 
10861140750 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1399/02/24 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : - آقــاى روح اله یلمــه ها به 
شــماره ملى 5419770113 ، آقاى على 
یلمه ها به شــماره ملى 5410057791 
و آقــاى امراله یلمــه ها به شــماره ملى 
5419453452 بســمت اعضــاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - خانم نسرین فاتحى به شماره 
ملــى 1271161915 بســمت بازرس 
اصلى و خانم مهســا ســلیمانى به شماره 
ملــى 1293007218 بســمت بازرس 
على البدل بــراى مدت یکســال انتخاب 
گردیدنــد. - روزنامه نصــف جهان جهت 
نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (940153)

آگهى تغییرات
شرکت تیوا تجارت ماهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 53954 و شناسه ملى 14004844314 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طیبه 
افتخارى نژاد به کدملى 1271138948و سهراب 
رضایى برزانى به کدملى 1282999869 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب 
شد اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (940012)



سالمت 07073831 سال هفدهمیک شنبه  26 مرداد  ماه   1399

آگهى تغییرات
شــرکت راه ســازان زنده رود سهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 37305 و شناســه ملى 
10260548635 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/05/04 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
محمد ابراهیم شــفیعى اردســتانى به کدملى 
1189923173 بســمت مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئــت مدیره -جــالل مرادمند جزى 
به کدملــى 1282916750 بســمت رئیس 
هیئت مدیره -مهرداد مرادمند جزى به کدملى 
1270748726 بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. 
غالمرضا دهقانى بــه کدملى 1292002891 
و منصور محمودى به کدملى 1287362524 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره 
منفرداً و با مهر شــرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشــار 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 (940309)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آریا فراز آژند درتاریخ 1399/05/05 به شماره ثبت 65199 به شناسه ملى 
14009315127 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - اخذ وام و تسهیالت 
از کلیه موسسات و بانکها صرفا جهت تحقق اهداف شرکت - اکتشاف و بهره بردارى از کلیه معادن به 
جز نفت و گاز - فرآورى کلیه مواد معدنى- نصب و راه اندازى کارخانه آسفالت- بچینگ و سنگ شکن 
و کوره آهک- تولید آهک هیدراته و کلسینه - اجراى کلیه امور ابنیه و راه سازى و ساختمانى 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 ، شــهر اصفهان، محله خانه اصفهان ، 
خیابان 20 مترى سعدى ، خیابان گلخانه ، پالك 167 ، طبقه همکف کدپستى 8194976744 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توســط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
74/6080/53 مورخ 1399/05/01 نزد بانک تجارت شعبه ابوذر با کد 6080 پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقاى کمال آقا ابراهیمیان به شــماره ملى 1281047414 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم سیده مهسا اسماعیلى فر به شماره 
ملى 1287077838 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم قدسى ملکى به شماره 
ملى 1287192599 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 مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقاى امیر شریفى قزوینى به شماره ملى 1271334682 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک سال مالى آقاى بهرام شریفى قزوینى به شماره ملى 1284878767 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 (940581)

آگهى تغییرات
شرکت نیکو شمیم سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 58458 و شناسه ملى 10260171924 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل 
شرکت به آدرس اســتان اصفهان، شهرســتان اصفهان، بخش مرکزى، شــهر اصفهان، محله فرح 
آباد، کوچه سجادیه 1(18)، خیابان ارتش، پالك 0، ســاختمان رضا، طبقه دوم، واحد22، به کدپستى 
8174766198 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. - به موضوع فعایت شــرکت 
ماده 2 اساسنامه موارد زیر اضافه گردید: ســاخت، اجاره یا خرید هتل، شهرکهاى توریستى، رستوران، 
رســتوران هاى بین راهى، کافى شــاپ، مهمانخانه هاى بین راهى، مراکز تفریحى ورزشــى از قبیل 
پیست ها، طراحى و تجهیز هتل ها، مهمانسراها ومجتمع هاى اقامتى و سیاحتى داخلى و خارجى، ساخت 
و تجهیز کمپ هاى گردشگرى، ساخت و تجهیز انواع مکانهاى گردشگرى ثابت و موقت. انجام کلیه امور 
معامالتى اعم از خرید و فروش، حق العمل کارى، مباشرى، واسطه گرى و خرید و فروش کلیه اموال منقول 
و غیر منقول و عقد هرگونه قراردادى با اشخاص حقیقى و حقوقى و دولتى در زمینه فعالیت شرکت، تنظیم و 
عقد کلیه معامالت، تفاهم نامه ها، پیمان ها و قراردادها، اعم از مبایعه نامه، قولنامه، مبایعه نامه حق االمتیاز، 
سرقفلى، مشارکت در ســاخت، صلح نامه، تراکم، پیش فروش، اجاره تجارى مسکونى، تهاتر، معاوضه 
و کلیه قراردادهاى فى ما بین، تجارى سازى، مطالعه، طراحى و نظارت، مشاوره سرمایه گذارى در زمینه 
امالك، شناسایى، ارزیابى،برنامه ریزى، توسعه، مهندسى فروش و بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى 
در کلیه صنایع و معادن مختلف از جمله صنعت ساختمان، امالك و مستغالت با هر گونه کاربرى و نیز انواع 
معادن. خرید و فروش در کلیه صنایع و معادن مختلف از جمله صنعت ساختمان، امالك و مستغالت با هر 
گونه کاربرى و نیز انواع معادن. نقشه بردارى. آموزش کوتاه مدت در زمینه امالك و سرمایه گذارى در زمینه 
امالك و مستغالت، تعمیر و نگهدارى تاسیسات و ابنیه کلیه ساختمانها، فعالیت در زمینه بانک اطالعات 
مشاغل و خدمات، ترخیص و انباردارى کلیه کاالهاى مجاز، اخذ و اعطاى نمایندگى و شعبه از شرکت هاى 
معتبر داخلى و خارجى. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و 
در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (940642)

آگهى تغییرات
شرکت اسپرلوس پایدار سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 42099 
و شناســه ملــى 10260598792 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1397/07/28 آقاى على 
پایدارى به شماره ملى 1285049217 
و آقاى احمــد پایدارى به شــماره ملى 
1292102462 و آقــاى علــى اکبر 
پایدارى به شماره ملى 1285425111 
به عنــوان اعضاى هیــات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقاى 
نوید نوروزى اصفهانى به شــماره ملى 
1288279124 به سمت بازرس اصلى 
و آقاى على خلیفه سلطانى به شماره ملى 
1292000112 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شــدند.روزنامه 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 (940321)

آگهى تغییرات
شــرکت آذین دژ ســپاهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 17577 
و شناســه ملــى 10260384924 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/28 تصمیمــات ذیل اتخاذ
 شــد : آقاى حمید کرمى فرد جونقانى به 
شــماره ملى 1282706276 به سمت 
مدیر عامــل و آقاى هــادى کرمى فرد 
جونقانى به شماره ملى 1289089221به 
ســمت رئیس هیــات مدیــره و آقاى 
ابوالحسن کرمى فرد جونقانى به شماره 
ملــى 4679133252 به ســمت نائب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل 
و رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت 
معتبر اســت. مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (940610)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع ریخته گرى آلیاژى پیشرو 
ســپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 
33914 و شناسه ملى 10980001984 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مــورخ 1399/04/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - موسســه 
حسابرسى کاربرد تحقیق به شناسه ملى 
10260103000 و مجتبى اسماعیلى به 
شماره ملى 5759769766 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
به مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین شــد. - محمد جعفر 
برکتین به شــماره ملى 1285433270، 
محمد رضــا برکتیــن به شــماره ملى 
1285476654 و رحیم نصر به شــماره 
ملى 1289977607 بــه عنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (940611)

آگهى تغییرات
 شرکت ســالمت گســتر دانیال شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 36894 
و شناســه ملــى 10260544494 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 سیدمسیح غروى نیستانى به شماره ملى 
1249497302 بــه ســمت عضوهیات 
مدیره و مرجان غروى نیستانى به شماره 
ملى 4723189211 به سمت مدیرعامل 
و رئیــس هیأت مدیــره ونگین هالکوهى 
فیل آبادى به شماره ملى 1270884530 
به ســمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شــدند.کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته ، قراردادها و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر اســت . مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (940696)

آگهى تغییرات
شــرکت صنعت کاران پوشش سهامى 
خاص به شماره ثبت 19224 و شناسه 
ملــى 10260401157 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/04/30 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - بهرام رجبى سیاه بومى به کدملى 
128030368، سعید حاجى زمانى به 
کدملى 1288020376 و على ضیائى 
بــه کدملــى 1271711265 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - داریوش 
موگوئى به کدملــى 1129328252 و 
آیسل آیرملو به کدملى 1378425804 
بترتیــب بســمت بازرســان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یک سال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهــان جهــت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردیــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (940640)

آگهى انتقالى 
شــرکت فنى تجهیزاتــى راد برزین 
اسپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
3205 و شناسه ملى 10260505240 
به موجــب آگهى تغییرات شــماره ى 
139730402085007536 مــورخ 
1397/05/16 و صورت جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/03/05 
مرکز اصلى شــرکت فنى تجهیزاتى راد 
برزین اسپاهان ســهامى خاص از واحد 
ثبتى اصفهان به واحــد ثبتى لنجان به 
نشانى استان اصفهان، شهرستان لنجان 
- بخش فوالدشهر - شهر فوالدشهر-
محله ســى3 -کوچه (اصلى اول)-بلوار 
شــهداى منا-پالك 248 - ساختمان 
بلوك 248.1 - ورودى1- طبقه سوم-

-واحد 5 به کدپستى : 8491455286 
انتقال یافــت و در اداره ثبت اســناد و 
امالك لنجان تحت شــماره 3205 به 
ثبت رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى لنجان (940320)

انسان براى ادامه حیات به آب وابسته است و فواید سالمت نوشیدن این مایع به خوبى شناخته شده اند. اما 
اگر عالقه اى به نوشیدن آب خالى ندارید مى توانید با افزودن مقدارى لیمو نه تنها عطر و طعم بهترى به آن 

ببخشید، بلکه فواید سالمت این نوشیدنى را هرچه بیشتر افزایش دهید.
لیمو سرشــار از مواد مغذى اســت که از آن جمله مى توان به ویتامین C، آهن، کلســیم، ویتامین هاى 
B-کمپلکس، پتاسیم، فیبر و منیزیم اشاره کرد. آب لیمو به تنهایى مى تواند به میناى دندان ها آسیب وارد 
کند، از این رو با رقیق کردن آن در آب مى توانید این مشکل را برطرف کنید.  نوشیدن آب لیمو هنگام صبح 
و با معده خالى گزینه اى عالى براى هر فردى است که حفظ سالمت و تقویت خود را مد نظر دارد. در ادامه با 

برخى از فواید این کار بیشتر آشنا مى شویم.
■ نوشیدن آب لیمو مى تواند به افرادى که در تالش براى کاهش وزن خود هستند، کمک کند. فیبر پکتین 
موجود در لیمو یکى از عوامل کلیدى در این زمینه است. این فیبر با هوس هاى غذایى مقابله مى کند، از این 
رو، تمایلى به مصرف مواد غذایى چاق کننده نخواهید داشت و از پرخورى نیز 
پیشگیرى مى شود. با نوشیدن آب لیمو هنگام صبح 
مى توانید احساس گرسنگى و هوس هاى غذایى 

تجربه کنید. همچنین، نوشیدن آب لیمو مى تواند کمتر در طول روز را 
کلیه ها کمک کند و تناسب اندام شما را حفظ کند.فشار خون باالى شما را کاهش دهد، به مراقبت از 

■ التهاب به واسطه سطوح باالى اسید در بدن شکل مى گیرد. انباشت اسید اوریک در مفاصل دلیل اصلى 
التهاب مفاصل محسوب مى شود. نوشــیدن آب لیمو به پیشگیرى از این شرایط 

کمک مى کند و التهاب مفصل کاهش مى یابد.
■ اگر در پى گزینه اى براى تقویت و بهبود شرایط پوست خود هستید، 
نوشــیدن آب لیمو هنگام صبح یکى از بهترین گزینه هایى است که 
مى توانید مد نظر قرار دهید. لیمو حاوى آنتى اکسیدان هایى است که 
با رادیکال هاى آزاد و ضایعات پوستى مبارزه مى کنند و از بروز چین 
و چروك پیشــگیرى مى کنند. از این رو، آب لیمو مى تواند درخشش 
پوست شما را افزایش دهد  و به حفظ شــادابى و جوانى آن کمک کند. 
نوشیدن آب لیمو به دفع سموم از بدن کمک مى کند که این شرایط نیز به 

بهبود وضعیت پوست کمک مى کند.
■ بیشتر غذاها و محصوالتى که امروزه مردم استفاده مى کنند حاوى سموم مختلف 
هستند. این سموم باید از بدن دفع شوند تا از بروز مشکالت سالمت پیشگیرى شود. آب لیمو 
به این کار کمک مى کند. همچنین، این نوشیدنى به واسطه نابودى رادیکال هاى آزاد در بدن 
یک عامل ضد سرطان عالى محسوب مى شود. نوشــیدن روزانه آب لیمو به تقویت توانایى 
کبد براى از بین بردن ســموم کمک مى کند. همچنین، این نوشــیدنى مى تواند از تشکیل 
سنگ هاى کلیه پیشگیرى کند. آنتى اکسیدان هاى موجود در آب لیمو به دفع سموم از بدن 
کمک مى کنند. افزون بر این، آب لیمو عملکرد آنزیمــى براى حفظ عملکرد کبد در بهترین 

حالت خود را تقویت مى کند.
■ اگر با مشکالت گوارشى مواجه هستید، آب لیمو مى تواند گزینه اى عالى براى بهبود این 
شرایط باشد. این نوشیدنى نه تنها عالئم ســوء هاضمه، مانند نفخ، یبوست، سوزش سردل و 
بادگلو را بهبود مى بخشد، بلکه به دفع مواد سمى موجود در دستگاه گوارش نیز کمک مى کند.

■ سیستم ایمنى براى محافظت از بدن در برابر بیمارى ها به ویتامین C فراوان نیاز دارد. لیمو 
سرشار از این ویتامین است. زمانى که به میزان کافى ویتامین C مصرف نمى کنید، بدن آسیب 
پذیرى بیشترى در برابر بیمارى ها خواهد داشت. مصرف صبحگاهى آب لیمو مواد مغذى الزم 

براى ارائه عملکرد درست و بهینه را در اختیار سیستم ایمنى بدن شما قرار مى دهد.
■ زمانى که باکترى هاى بیمارى زا وارد بدن شما مى شوند، مى توانند به سرعت تکثیر شده و موجب 
عفونت ها و بیمارى هاى جدى شــوند. آب لیمو مى تواند به پیشگرى از رشد و تکثیر باکترى هاى 

بیمارى زا در بدن کمک کند.

فواید 
نوشیدن
 آب لیمو

سالمتسالمت

یک متخصص پزشــکى ورزشــى در مورد ماســک هنگام دویدن یا انجام 
فعالیت هاى ورزشى شــدید و همچنین هنگام راه رفتن و فعالیت هاى بدنى 

سبک توضیح داد.
شاهین صالحى در گفتگویى با اشاره به اینکه صرفاً توصیه مى شود هنگام فعالیت 

هاى ورزشى سبک نظیر فعالیت هایى که در پارك ها یا بوستان ها انجام مى شود و 
یا راه رفتن از ماسک هاى N95، N99 و ماسک جراحى استفاده شود چرا که مى تواند 

مانع از انتقال ویروس شود و در عین حال تبادل هوا دارد.
وى ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که در هنگام فعالیت هاى ورزشى سنگین نظیر دویدن، 

طناب زدن و یا هر فعالیت دیگرى که به میزان اکسیژن باالیى نیاز است، باید اکسیژن کافى به 
مغز، ریه و خون برسد و استفاده از ماسک در چنین شرایطى توصیه نمى شود.

استادیار دانشگاه علوم پزشکى شهیدبهشتى با بیان اینکه به طور مثال شدت طناب زدن ده برابر زمان 
استراحت و سه برابر زمان راه رفتن است، گفت: در زمان دویدن اگر اکسیژن الزم به مغز، ریه و خون 

نرسد موجب مى شود ضربان قلب باال رود و همین مسئله فشار خون را نیز باال مى برد و در نهایت به 
سیستم قلبى و ریوى فشار وارد مى شود.

صالحى افزود: عالوه بر این در زمان دویدن و یا فعالیت ورزشى سنگین فرد تعریق خواهد داشت و به طور 
مثال ماسک هاى جراحى پس از چند دقیقه فعالیت خیس مى شوند و کارایى خود را از دست مى دهند و در 
عین حال ممکن است به خوبى در هنگام فعالیت روى بینى و دهان قرار نگیرند، بنابراین در چنین شرایطى 
استفاده از ماسک اثر چندانى ندارد و عالوه بر این منجر به فشار به سیستم قلبى-عروقى و تنگى نفس شود.

وى با تأکید بر اثر مثبت استفاده از ماسک در زمان فعالیت هاى ســبک ورزشى و یا راه رفتن، اظهار کرد: 
اما در هنگام فعالیت هاى ورزشى سنگین و دویدن استفاده از ماسک توصیه نمى شود و به طور کلى بر این 

موضوع تأکید داریم که تا حد امکان فعالیت هاى ورزشى سنگین بدون استفاده از ماسک و در محیط هاى خلوت 
مدنظر قرار گیرد. 

هنگام راه رفتن یا دویدن 
ماسک بزنیم یا نه؟

آکند، از این رو با رقیق کردن آن در آب مى توانید این مشکل را برطر
و با معده خالى گزینه اى عالى براى هر فردى است که حفظ سالمت

برخى از فواید این کار بیشتر آشنا مى شویم.
ن■نوشیدن آب لیمو مى تواند به افرادى که در تالش براى کاهشو
موجود در لیمو یکى از عوامل کلیدى در این زمینه است. این فیبر با

رو، تمایلى به مصرف مواد غذایى چاق
پیشگیرى
مىتوانی

تجربهککمتر در طول روز را 
کلیه ها کفشار خون باالى شما را کاهش دهد، به مراقبت از 

ال■التهاب به واسطه سطوح باالى اسید در بدن شکل مى گیرد. انبا
التهاب مفاصل محسوب مى شود. نوشــ

کمک مى کند و التهاب مفصل کاهش
اگ■اگر در پى گزینه اى براى تقو
نوشــیدن آب لیمو هنگام ص
ل مى توانید مد نظر قرار دهید.

با رادیکال هاى آزاد و ضایعات
و چروك پیشــگیرى مى کنن
پوست شما را افزایش دهد  و به
نوشیدن آب لیمو به دفع سموم از
بهبود وضعیت پوست کمک مى کند
ب■بیشتر غذاها و محصوالتى که امروزه مرد
هستند. این سموم باید از بدن دفع شوند تا از بروز مشک
بهاین کار کمک مى کند. همچنین، این نوشیدنى به
یک عامل ضد سرطان عالى محسوب مى شود. نوش
کبد براى از بین بردن ســموم کمک مى کند. همچن
سنگ هاى کلیه پیشگیرى کند. آنتى اکسیدان هاى
کمک مى کنند. افزون بر این، آب لیمو عملکرد آنزیم

حالت خود را تقویت مى کند.
م اگ■اگر با مشکالت گوارشى مواجه هستید، آب لیمو
شرایط باشد. این نوشیدنى نه تنها عالئم ســوء هاض
بادگلو را بهبود مىبخشد، بلکه به دفع مواد سمى موجو
س■سیستم ایمنى براى محافظت از بدن در برابر بیمارى
سرشار از این ویتامین است. زمانى که به میزان کافى و
پذیرى بیشترى در برابر بیمارى ها خواهد داشت. مصر
براى ارائه عملکرد درست و بهینه را در اختیار سیستم ایمن
ز■زمانى که باکترى هاى بیمارى زا وارد بدنشما مى شوند
عفونت ها و بیمارى هاى جدى شــوند. آب لیمو مى تواند

بیمارى زا دربدنکمک کند.

نوشیدن
 آب لیمو

یک پزشک متخصص سورى درباره عواقب مصرف دو غذاى پرطرفدار در روزهاى کرونایى هشدار داد.

«عدنان الفرا»، متخصص مشکالت گوارشى گفت: فســت فود ها و غذا هاى آماده که خارج از خانه تهیه 

مى شوند، موجب انتقال کرونا به انسان و طوالنى شــدن عمر این ویروس در بدن مى شوند. وى گفت: بر 

اساس نتیجه مطالعات افراد بسیارى دیده شده اند که علت اختالالت گوارشى آنها تجمع ویروس کرونا 

در دستگاه گوارشى شان از طریق فست فود ها بوده است. از این رو شاید تهیه کننده غذا به 

ویروس کرونا آلوده و موجب انتقال عفونت باشد یا شــخص از طریق لمس سطح وسایل 

پالستیکى و فلزى مانند چنگال، چاقو و قاشق ها حین خرید غذا در فروشگاه که به شکل مناسب 
ضدعفونى نشده اند، مبتال شود.

الفرا بیان کرد: در این روز ها شدیداً بر اجتناب از مصرف غذا هاى آماده پرطرفدار تأ کید 

مى شود؛ زیرا احتمال آلوده شدنشان به ویروس زیاد است حتى اگر رستوران ها 

و فروشگاه هاى مواد غذایى پروتکل هاى بهداشتى الزم را اجرا کنند.

کرونا با 
چه غذایى 

به شما 
منتقل 
پالسمى شود؟

ضدعفو
الفرا
م

منتقل 
وووووووووووشودددددددددد؟ مى 

آگهى تغییرات
شرکت تیوا تجارت ماهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 53954 و شناســه ملــى 14004844314 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/04/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سرمایه 
شــرکت از مبلــغ 1000000000ریــال از محل 
مطالبات حال شــده و صدور ســهام جدید به چهل 
میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح 
زیراصالح شــد :ماده 5 اصالحى : ســرمایه شرکت 
مبلــغ40000000000 ریــال نقدى اســت که به 
4000000ســهم با نام عادى10000 ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (940013)

آگهى انحالل
شرکت تعاونى ســاختمانى سرا سازان سر 
آسیاب کویر به شــماره ثبت 242 و شناسه 
ملى 10861872521 به استناد بند 4 ماده 
54 قانون بخش تعاون و نامه شماره 451 
- 1399/02/16 اداره تعــاون کار و رفاه 
اجتماعى بادرود تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى بادرود (939324)
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قرآن معدن ایمان و اصل آن اســت، چشــمه هاى دانش و دریاهاى علوم است، 
سرچشمه عدالت و نهر جارى عدل است، پایه هاى اسالم و ستون هاى محکم 
آن است، نهرهاى جارى زالل حقیقت و سرزمین هاى آن است. دریایى است که 
تشنگان آن، آبش را تمام نتوانند کشید و چشمه اى است که آبش کمى ندارد، 
محل برداشت آبى است که هرچه از آن برگیرند کاهش نمى یابد، منزلى است 

که مسافران، راه آن را فراموش نخواهند کرد.
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نمایشگاه هاى تخصصى و بین المللى به عنوان یکى از 
مهمترین زیرساخت هاى اقتصادى در تمام دنیا، بسترى 
بسیار مناسب براى تمرکز بر تولید و اشتغال هستند و به 
اعتقاد فعاالن اقتصادى اســتان، بهره بردارى از پروژه 
جدید نمایشــگاه اصفهان مى تواند محل بروز و ظهور 

فرصت هاى تازه براى اصفهان و کشور باشد.
به گــزارش روابط عمومى شــرکت نمایشــگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان، معــاون هماهنگى امور 
اقتصادى استاندارى اصفهان با اعتقاد بر اینکه متاسفانه 
طى سالیان گذشته اصفهان به عنوان یکى از بزرگترین 
استان هاى صنعتى کشور، نمایشــگاهى در خور این 
شهر نداشته است، مى گوید: خوشبختانه پروژه بزرگ 
نمایشگاه اصفهان در حال راه اندازى است که مى تواند 
محلى براى نمایش تولیدات، افزایش فروش و گردش 
مالى باالى استان و کشــور باشد. حسن قاضى عسگر 

تاکید مى کند: بــا بهره بردارى از نمایشــگاه اصفهان 
مى توان از شــرکت هاى مطرح و بزرگ کشــور براى 
حضور در آن به عنوان محلــى آبرومند دعوت کرد که 
موجب رونق بسیارى از فعالیت ها در استان خواهد شد. 
وى با اعتقاد بر اینکه تولید تنها نمى تواند ارزش افزوده 
ایجاد کند، مى گویــد: در نخســتین گام باید به دنبال 
رفع مشکل فروش، بازارســازى و بازاریابى باشیم و به 
طور قطع نمایشــگاه مى تواند در فعال ســازى فروش 
و اطالع رســانى به دیگر فعاالن اقتصادى و توســعه 
اقتصادى بسیار کارساز عمل کند؛ از سوى دیگر کاهش 
بروکراسى ادارى در استان اصفهان براى ارائه خدمات 
به فعاالن اقتصادى بســیار ضرورت دارد تا در ســایه 
نمایشــگاه بتوان به شــکوفایى حوزه تولید و صنعت 
کمک کنیم. وى ادامه مى دهد: اگر این نمایشگاه بتواند 
شرکت هاى مختلف خارجى را از سراسر دنیا جذب کند، 

با افزایش ضریب اشغال هتل ها و... مى تواند در توسعه 
صنعت گردشگرى اصفهان تاثیرگذار باشد؛ البته الزمه 
اصلى این مسئله فعال شــدن حوزه دیپلماسى خارجى 
و توسعه روابط با دیگر کشــورها است. معاون استاندار 
اصفهان همچنین با بیان اینکه با وجود تحریم ها، ایران 
همچنان با کشورهاى همســایه خود در ارتباط است و 
مى توانیم بازارهاى هدف خود را بر آنها معطوف کنیم، 
معتقد است: به طور قطع تحریم ها تا ابد ادامه نخواهد 
داشت و مسئوالن کشور باید این مشکل را حل کنند و 
اجازه ندهند تحریم  موجب آسیب به کشور شود؛ هر چند 
که تحریم ها در بسیارى بخش ها موجب شکوفایى شده 
است. بنابراین در نخستین گام، هدف نمایشگاه اصفهان 
باید بازار داخل باشــد که با توسعه آن بتوانیم مشتریان 

خارجى را جذب کنیم. 
پورمحمد شــریعتى نیا، عضو شــوراى اسالمى شهر 

اصفهان نیز، اصفهان را یکى از کالنشهرهاى کشور با 
پتانسیل باالى گردشگرى مى داند و مى گوید: با وجود 
این پتانسیل، اصفهان طى سالیان گذشته نمایشگاهى 
در شان خود را نداشت و خوشبختانه طى سه سال گذشته 
با تالش مدیریت شهرى اصفهان، اکنون پروژه بزرگ 
نمایشگاه در مراحل آخر کار خود است و امیدواریم تا چند 
ماه آینده به بهره بردارى برســد. به گفته او، نمایشگاه 
زیرساختى براى توسعه گردشــگرى، فروش صنایع 
دستى، معرفى محصوالت مختلف، ایجاد نقدینگى و 
درآمدزایى، اشتغالزایى و... اســت. وى ابراز امیدوارى 
مى کند: با فعال شدن محل جدید نمایشگاه و کاهش 
بیمارى کرونا، نمایشــگاه اصفهان بــه جایگاه واقعى 
خود برسد و شاهد برقرارى تعامالت تجارى در داخل 
و با دیگر کشورها باشــیم و با پیشبرد اهداف اقتصادى 
اصفهان، این محل بتواند درگاهى براى جذب توریست 

و همچنین معرفى محصوالت و پتانسیل هاى ایران به 
دیگر کشورها و کسب درآمد باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادى اتاق اصناف اصفهان نیز با 
اشاره به نقش تاثیرگذار نمایشگاه بر اقتصاد و تاثیر آن 
بر راندمان مالى شهر، مى گوید: اتفاقى که در نمایشگاه 
بین المللى اصفهان در حال رخ دادن است، مى تواند تاثیر 
مناسب توسعه اقتصاد شهرى داشته باشد، البته این مکان 
فیزیکى تنها یک مولفه اقتصادى اســت و بسیارى از 
بخش ها باید با نمایشگاه هماهنگ شوند. به گفته روح ا... 
چلونگر، نمایشگاه جدید اصفهان یک زیرساخت است، 
اما اگر زیرساخت دیگر دستگاه ها مهیا نشود، نمى تواند 
نقش پررنگ خود را نمایش دهد؛ از سوى دیگر نباید به 
نمایشگاه به عنوان محلى صرفاً براى کسب درآمد نگاه 
شود و به طور قطع با جلب اعتماد مردم مى توان موجب 
توسعه اقتصاد شهرى شــد. وى از مدیریت شهرى و 

کمیسیون اقتصادى شوراى شهر و زیرمجموعه آن در 
نمایشگاه ها خواست تا با برنامه ریزى درست و صحیح 
براى محل جدید نمایشگاه اصفهان، حافظ سرمایه هاى 
استانى و ملى در این پروژه باشــند. وى تاکید مى کند: 
نباید از پتانسیل هاى محل جدید نمایشگاه غافل ماند و 
باید با تعامالت مختلف از این زیرساخت بهره مناسب 
را برد، بنابراین باید با برنامه مدونى از ظرفیت این محل 
بهره برد. رئیس اتحادیه صنف خدمات فنى خودروهاى 
سبک اصفهان با ارزیابى عالى از فضاى جدید نمایشگاه 
اصفهان، مى گوید: کشورهاى دیگر همواره براى حضور 
و بازدید از نمایشــگاه هاى مختلف هزینه هاى میلیون 
دالرى مى کنند، بنابراین باید توجه داشــت که اکنون 
این بستر در اصفهان ایجاد شده و نمایشگاه با مدیریت 
بسیار قوى مى تواند با برندهاى بزرگ و معتبر وارد تعامل

 شود.

نمایشگاه جدید اصفهان آبروى نصف جهان را مى  خرد

سید محسن تجویدى-شهردار دستگرد

 آگهى مناقصه آگهى مناقصه
بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت 
به اجراى ادامه عملیات دیوار کشــى باغ بانوان شهر دستگرد برخوار اقدام نماید 
لذا شرکت کنندگان مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالى 
شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ99/06/05مراجعه و تا تاریخ 99/06/06 نسبت به 

تحویل اسناد مناقصه به واحد حراست اقدام نمایند.
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اجراى ادامه عملیات دیوار کشى باغ ورزشى بانوان 1
3/700/000/000شهردستگرد برخوار

فصل تحول در برپایى رویدادهاى نمایشگاهى

مدیرآبفا فالورجان اعالم کرد : هم اکنون بیش از 22 
کیلومتر از شبکه فاضالب 5 روستاى فالورجان اجرا 
شده است و انتظار مى رود طى یک ماه آینده، شبکه 
فاضالب روستاهاى اردال، کاویان، مهرنجان، چم 

رود و فیلرگان نیز به بهره بردارى برسد.
محمد مهدى پراندوخ عنوان کرد: در دى ماه سال 
گذشته، طرح اجراى شبکه فاضالب 11 روستاى 
فالورجان در دستور کار قرار گرفت و با اتمام اجراى 
شــبکه فاضالب این 5 روســتا، در آینده نزدیک 
عملیات اجراى شبکه فاضالب روستاهاى بجگرد، 

محمدیه، زفره، نارگان و بوستان  آغاز مى شود.
وى با بیان اینکه پروژه اجراى شبکه فاضالب 11 
روستاى فالورجان با سرمایه گذارى شرکت ذوب 
آهن اصفهان عملیاتى شــد، تصریح کرد: شرکت 
ذوب آهن اصفهان با هدف تخصیص پســاب این 
روستاها براى رفع بخشى از نیاز آبى در واحدهاى 

تولیدى  با سرمایه گذارى به روش بیع متقابل در این 
پروژه مشارکت نموده است. 

مدیرآبفا فالورجان با اشاره به تولید پساب فاضالب 
در این مناطق خاطرنشان ساخت: در افق طرح که 
1430 مى باشد پیش بینى مى گردد حدود 20 هزار 
نفر تحت پوشش شبکه فاضالب در این 11 روستا 
قرار بگیرند و براین اســاس، پساب تولیدى در این 
روستاها حدود 2 هزار متر مکعب در روز خواهد بود.

پراندوخ حجم عملیاتى این پــروژه را 93 کیلومتر 
اعالم کرد و اظهار داشت: اجراى شبکه فاضالب در 
11 روستاى شهرستان فالورجان شامل 79 کیلومتر 
شــبکه داخلى و 14 کیلومتر خط انتقال مى باشد و 
اعتبار این طرح بالغ بر 910 میلیارد ریال است که 
از محل سرمایه گذارى شرکت ذوب آهن اصفهان 

تامین مى گردد.
مدیر آبفا فالورجان با بیان اینکه اغلب این روستاها 

در حاشیه رودخانه زاینده رود قرار دارند تصریح کرد: 
رودخانه زاینده رود ازمیان شــهرفالورجان عبور 
مى کند و برخى ازاین روســتاها  در مجاورت این 
رودخانه قرار دارنــد، بنابراین بــه منظور کاهش 
آالینده هاى زیست محیطى و جلوگیرى از آلودگى  
منابع آب هاى زیرزمینى، اجراى شبکه فاضالب در 

این روستاها ضرورى به نظر مى رسد.
پراندوخ بیان داشت: بررســى ها حاکى از آن است 
که هرمترمکعب فاضالب  در حدود 15 مترمکعب
 آب هــاى زیرزمینى را آلوده مــى کند، پس براى 
ارتقاى بهداشت محیط و سالمت مردم، جمع آورى، 

انتقال و تصفیه فاضالب الزم است. 
وى عنوان کــرد: فاضالب این روســتاها پس از  
انتقال به تصفیــه خانه فاضالب فوالدشــهر به 
منظورمصارف صنعتى به شرکت ذوب آهن انتقال 

مى یابد.  

پیشرفت فیزیکى 98 درصد 
شبکه فاضالب 5 روستاى فالورجان


