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مگر جایى دیگر هم خواهان شجاعى است؟4 میلیارد ریال صرف مبارزه با موش ها مى شودبهزاد فراهانى: سرطان بهمن مفید را نکشت، غصه کشتهمه دستگاه ها به دنبال کاهش هزینه ها باشند ورزشاستانفرهنگ جهان نما

تراموا 
به اصفهان 
مى رسد؟

طرح تقسیم اصفهان دوباره مطرح شد
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بسته هاى بلندمدت اینترنت 
در مسیر بازگشت

ردپاى یک سپاهانى 
در جشن بزرگ

حقوق معلمان 
در سال تحصیلى جدید 

کم نمى شود  خاك  5
جنگل هاى شمال 

را مى فروشند!

ضرورت احداث تراموا در اصفهان نخستین بار سال 
85 توسط مدیریت شهرى مطرح شد تا به عنوان 

قطار سبک شهرى پاى به عرصه حیات در اصفهان 
بگذارد. تا قبل از تحریم ها 10 شرکت مدعى اجراى 

تراموا در مسیر 16 کیلومترى از مبدأ ...

جنگل هــاى شــمال، فرصتى مناســب براى 
سودجویان محسوب مى شــود چرا که همانند 
گوسفندى اســت که پس از ذبح، از کله و پاچه 
آن نیز نمى توان گذشــت، در واقع جنگل هاى 
هیرکانى در کنار تمام فواید و آثار مثبتى که دارد، 
موقعیتى بســیار ویژه براى افرادى است که هم 
چوب آن را قاچاق مى کنند و هم خاك بکر و بسیار 

مناسب آن را به تاراج مى برند.
به گفته یکى از...
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برخورد با برخورد با 1212 هزار راننده داراى پالك مخدوش در اصفهان هزار راننده داراى پالك مخدوش در اصفهان
3

با پیگیرى نماینده کاشان و به رغم مخالفت بسیارى از نمایندگان استان؛

لیال حاتمى و ایفاى
 نقش مهم «مریم مجدلیه»

رسول و فوق تخصص صعود
 وقتى رسول خطیبى دو تیم تبریزى را به لیگ برتر آورد، درباره اش 
گفتند او فقط شیر داخل خانه است و بیرون از تبریز آن ابهت و قابلیت 
را ندارد اما خطیبى  با صعود آلومینیوم اراك به لیگ برتر و تکمیل سه 
گانه اش نشان داد باید حساب ویژه اى به عنوان یک مربى کاربلد روى 
او باز شود.  ماراتن نفسگیر براى صعود به لیگ برتر را آلومینیوم اراك 

از مس کرمان برد و به سال ها انتظار مردم اراك براى...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تاراج منابع طبیعى، هر 10 کیلوگرم
 20 هزار تومان

برخورد با 
متعرضین به 

شریان هاى حیاتى 
انرژى کشور

زمین هاى چند منظوره مجموعه ورزشى باغ غدیر افتتاح شد
در مراسمى با حضور شهردار و اعضاى شوراى شهر؛ 
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سرخابى هاى عزیز!سرخابى هاى عزیز!
 فعًال خواب نیازمند را  فعًال خواب نیازمند را 

ببینیدببینید
4

ینقشمهم«مریممجدلیه» نقش مهم «مریم مجدلیه» ج ریم هم ش

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

مؤدیان محترم مالیاتى
در صورتى کــه اظهار نامه مالیاتى شــما مطابق با بانک اطالعاتى ســازمان 
امور مالیاتى کشور باشد قطعى و مورد حسابرســى قرار نخواهد گرفت و در 
غیر اینصورت به عنوان مؤدیان پر ریســک شناسایى و مورد حسابرسى قرار 
خواهید گرفت. پس با ارائه اطالعات مالى صحیح نســبت به ارسال اظهار نامه 

مالیاتى در موعد مقرر اقدام فرمایید.
پایان مردادماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد صاحبان مشاغل

www.tax.gov.ir
مرکز ارتباط مردمى 1526 آماده پاسخگویى به مؤدیان محترم مالیاتى مى باشد.
م الف: 952501 

 داود بحیرایى-  شهردار بهارستان

آگهى  مزایده عمومى(نوبت دوم )
شهرداري بهارستان در نظردارد با استناد به مجوزهاي شوراى محترم اسالمى شهربهارستان به شماره 541/ش ب مورخ 99/05/06 

به شرح جدول زیر نسبت به برگزارى مزایده  عمومى با شرح شرایط زیر اقدام نماید :

1- متقاضیان مى توانند از روز سه شنبه مورخ  99/05/21 تا  پایان وقت اداري روز سه شنبه  مورخ 99/06/04  جهت دریافت اسناد 
مزایده  به امور قراردادها شهرداري بهارستان مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى روز دوشنبه  مورخ 99/06/10  می باشد.
3- زمان بازگشایى پیشنهادات روز سه شنبه  مورخ 99/06/11  راس ساعت 14:30  بعداز ظهر در محل شهرداري بهارستان صورت 

می پذیرد.
4- شهردارى درردیا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است .
6- پرداخت هزینه درج آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مزایده می باشد.

م.الف:929155

میزان سپرده شرکت قیمت پایه اجاره ماهیانهموضوع مورد مزایده
درمزایده (ریال)

اجاره تعدادي از سازه هاي تبلیغاتی شامل استندها , استرابردها 
350/000/000210/000/000وبیلبوردهاى تبلیغاتى سطح شهر بهارستان به مدت یکسال
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معــاون اول رئیس جمهور گفت: در ســال جارى که با 
تنگناى منابع بودجه اى مواجه هستیم الزم است همه 
دســتگاه ها ضمن توجه بر اجراى کامل مأموریت ها و 
انجام تکالیف و وظایف خود، به دنبال کاهش هزینه ها و 

صرفه جویى باشند.
اسحاق جهانگیرى در جلسه شــوراى عالى استاندارد با 
اشاره به شرایط ســخت و محدودیت هاى منابع بودجه 
در سال جارى تصریح کرد: شــرایط سخت بودجه اى 
مشــکالتى را براى تولیدکنندگان ایجــاد کرده و الزم 
است سازمان ملى اســتاندارد ایران در تدوین مقررات و 
دستورالعمل ها روش هایى را به کار گیرد تا در سالى که 

از سوى مقام معظم رهبرى به عنوان سال جهش تولید 
نامگذارى شده، شرایط و بســترهاى الزم براى تحقق 

جهش تولید فراهم شود.
وى افزود: در سال جارى که با تنگناى منابع بودجه اى 
مواجه هستیم الزم است همه دستگاه ها ضمن توجه بر 
اجراى کامل مأموریت ها و انجام تکالیف و وظایف خود، 

به دنبال کاهش هزینه ها و صرفه جویى باشند.
در این جلســه که وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى و  
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حضور 
داشتند،  رئیس ســازمان ملى استاندارد ایران گزارشى از 

وضعیت بودجه و منابع مالى این سازمان ارائه کرد.

رئیس سازمان رگوالتورى کشــور از بازگشت بسته هاى 
بلندمدت اینترنت از سوى اپراتور هاى کشور خبر داد.

اپراتور هاى همراه اول و ایرانســل طى اقدامى غیرقانونى 
از اوایل تابستان نسبت به حذف بسته هاى بلندمدت خود 
اقدام کردند، امرى که باعث افزایش هزینه هاى کاربران این 
دو اپراتور شد، در ادامه وزارت ارتباطات براى مقابله با  این 
افزایش قیمت جریمه اى معادل دو میلیارد تومان براى این 
دو شرکت متخلف وضع کرد که با توجه به افزایش درآمد 

این دو اپراتور شکایتى نیز به آن مطرح نشد.
وضع جریمه از ســوى وزارت ارتباطات بــا بى توجهى 
اپراتور هاى متخلف همراه شد و حتى تهدید این وزارتخانه 

براى کاهش زمان مجوز این دو شــرکت نیــز تأثیرگذار 
نبود، در ادامه ســازمان حمایت از مصــرف کنندگان نیز 
اعتراض خود را نســبت به این تخلف اعالم کرد؛ با وجود 
این، تغییر حاصل نشد. اما حسین فالح جوشقانى، رئیس 
ســازمان رگوالتورى کشور در ســاعات اولیه بامداد روز 
گذشته(دوشــنبه)  طى پیامى در صفحه شخصى خود از 
بازگشت بسته هاى بلندمدت اپراتور هاى ایرانسل و همراه 
اول خبر داد و نوشت که این  بسته هاى پرطرفدار حذف شده 
باز مى گردند.  پس از این پیام، شرکت ایرانسل بسته اینترنت 
ساالنه را فعال کرد و اعالم شد همراه اول هم بسته هاى 

اینترنت ساالنه خود را فعال مى کند./2568

همه دستگاه ها به دنبال 
کاهش هزینه ها باشند

بسته هاى بلندمدت اینترنت 
در مسیر بازگشت

زمان اعالم نتایج کنکور 
معاون وزیــر علــوم و رئیس    ایسنا|
سازمان سنجش آموزش کشــور با بیان اینکه 
پنجاه و هفتمین آزمون سراسرى با حضور یک 
میلیون و 146 هزار داوطلــب در 3300 حوزه 
امتحانى برگزار مى شود، اعالم کرد: نتایج اولیه 
کنکور در هفته اول مهر مــاه و بعد از انتخاب 
رشته داوطلبان، هفته اول آبان ماه نتایج نهایى 

اعالم خواهد شد./2574

موسیقى 
دست پیرمردها نباشد

حســین علیــزاده،    موسیقى  ما |
نوازنده و آهنگساز نامى ایران تأکید کرد: به نظرم 
موسیقى نباید دیگر دست پیرمردها باشد، با وجود 
اینکه در این حوزه به قدر زیادى عشق و زندگى 
موجود است اما تا زمانى که در نگرش آموزشى 
این بخش نگاه سرد و مرگ آور وجود داشته باشد 
تا سال ها بعد هرچقدر تالش کنیم براى آن اتفاقى 
نخواهد افتاد. موســیقى ما بر اساس تحوالت 
اجتماعى به وجود آمده و باید بر همین اساس با 

شرایط روز خود را وفق دهد./2575

پیک دوم کرونا در آبان
  آنا | عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس گفت: پیک دوم کرونا در آبان ماه سال 
جارى خواهد بود. همایون سامه یح نجف آبادى 
با اشاره به اینکه هیچکســى نباید انتظار مهار 
کرونا ظرف شــش ماه آینده را داشــته باشد، 
افزود: حتى در اثربخشى واکسن نیز هنوز حرف 
و حدیث زیاد است. به علت جهش هاى ژنتیکى 
که در ویروس انجام مى شود، ممکن است یک 
واکسن بیش از 40 روز جواب دهى نداشته باشد. 
از این رو شاید نیاز باشــد هر چند ماه یک بار 

واکسن 40 دالرى تهیه شود./2576

تعطیلى سواحل 
مدیــرکل ســازمان تبلیغات    ایسنا|
مازندران با اشــاره به فرا رســیدن ماه محرم، 
عزادارى و سوگوارى، گفت: با توجه به شرایط 
امروز مازندران و فرا رســیدن ماه محرم و ایام 
شهادت امام حســین(ع) و یاران باوفایش و با 
تصمیم ستاد مبارزه با کرونا مازندران سواحل 

استان در این ایام تعطیل شد./2577

پاسخ نمى دهم!
خبرنــگار خبرگــزارى    نصف جهان |
شبستان در گزارشى به تأثیر شیوع کرونا بر بازار 
لوازم خانگى در شهرســتان بیرجند و افزایش 
بى ســابقه قیمت اجناس، نایاب شــدن لوازم 
خانگى ایرانى در مقابل خرید و فروش اجناس با 
برند خارجى پرداخته و در ادامه این گزارش براى 
گرفتن پاسخ دالیل نایاب شدن لوازم خانگى 
ایرانى در بازار بیرجند و اوضاع آشفته این بازار 
با رئیس اتحادیه لوازم خانگى استان خراسان 
جنوبى تماس مى گیرد و در جواب مشــکالت 
مطرح شده تنها با این جمله از سوى این مقام 
مسئول مواجه مى شود که «پاسخ نمى دهم به 

هر کس مى خواهید بگویید»./2578

حمله 10 خفاش به یک خانه 
  رکنا | رئیس سازمان آتش نشانى اهواز 
گفت: آتش نشانان اهواز ده قطعه خفاش را که 
موجب وحشت ساکنان منزل مسکونى در کوى 
ملت این شهرستان شده بودند، به دام انداختند. 
ابراهیم قنبرى  اظهــار کرد: روز 26 مرداد طى 
تماس تلفنى شهروندان با ستاد فرماندهى 125، 
ورود ده  قطعه خفاش به منزل مسکونى در کوى 
ملت اطالع داده شــد. وى افزود: آتش نشانان 
ایستگاه 99 با اســتفاده از تجهیزات تخصصى 
خفاش ها را به دام انداختنــد و در طبیعت رها 

کردند./2579

چالش ظریف
محمد جواد ظریف روز یک شنبه در    انتخاب |
مراسم تودیع و معارفه سخنگویان قبلى و جدید وزارت 
خارجه گفت: این سئوال براى مردم پیش مى آید که 
چطور برجامى که چند بار در داخل کشور تشییع و دفن 
شد، توانست آمریکا را 13 به 2 در جلسه شوراى امنیت 
سازمان ملل شکست دهد؟ چطور جسد برجام توانست 
آمریکا را در شوراى امنیت شکست دهد؟ براى مردم 
سئوال پیش مى آید که نکند این حرکت آمریکا هدفش 
چیز دیگرى بوده است، چون آنها فکر مى کردند برجام 
مرده است و خاصیتى ندارد. ما نیز در داخل کشور چون 
هدفمان دفاع از کشور بود نگفته بودیم که اخبار مرگ 
زودرس برجام مبالغه آمیز است، به همین دلیل براى 
مردم این سئوال وجود آمده اســت چطور یک جنازه 
توانست آمریکا را شکست بدهد، این چالشى است که 

اکنون با آن روبه رو هستیم./2571

توجه 80 درصد مردم به 
رسانه ملى 

رئیــس صداوســیما بــا اشــاره    انتخاب |
به «تالش هاى جبهه اســتکبارى براى اســتفاده از 
شبکه هایى بر بستر اینترنت» براى این جنگ رسانه اى 
گفت: هدفشان این اســت که صداوسیما را تخریب 
کنند تا افکار عمومى سمت آنها برود، اما به لطف الهى، 
امروز رسانه ملى با وجود همه توطئه هاى آنها مشغول 
کار خودش است و در همین ایام اخیر، نظرسنجى ها 
نشان داد باالى 80 درصد مردم به سازمان صداوسیما 
توجه دارند و این یعنى دشمنان موفق نشده اند./2572

شوراى شهر سارى
 تعطیل شد

  ایلنا | با دســتگیرى چهارمین عضو شوراى 
شهر سارى جلسات شورا تا اطالع ثانوى تعطیل شد. 
کورش یوسفى، عضو شوراى شهر سارى با اعالم این 
خبر گفت: طبق قانون تشکیل جلسات شورا مشروط 
به حضور دو سوم اعضاست و در حال حاضر این شرایط 
در شوراى شهر ســارى فراهم نیست و به این ترتیب 
جلسات تا اطالع ثانوى تشــکیل نخواهد شد. روند 
دستگیرى اعضاى شوراى شهر سارى از ابتداى مرداد 

ماه سال جارى رقم خورده است.

مجلس و دولت منفصل
  تسنیم| محمدرضــا باهنــر، عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در گفتگویى تصریح کرد: 
متأسفانه دولت هاى ما اینطورى هستند که دوره اول 
آنها صرف خنثى کردن اقدامات دولت قبل مى شود و 
در دوره دوم نیز کارهایى مى کند که دولت آینده باید به 
خنثى کردن آن اقدامات بپردازد. همین رویه در مجلس 
نیز حاکم است. به عبارت دقیق تر مجلس و دولت هاى 
ما از یکدیگر منفصل هستند. بنابراین ساختار حکمرانى 
ما باید به گونه اى اصالح شود که دولت ها و مجالس 

مختلف در انفصال از یکدیگر نباشند./2573

واکنش به سقوط بورس
  برترین ها | رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: 
توصیه دولــت به فعاالن  بــورس و مردمى که در آن 
سرمایه گذارى کرده اند، این است که هیجانى تصمیم 
نگیرند. محمود واعظى در حســاب کاربرى خود در 
توییتر نوشت: « فراز و فرودهاى مقطعى  بازار سرمایه 
بخشــى از ماهیت این بازار اســت. توصیه دولت به 
فعاالن  بورس و مردم عزیزى که در آن سرمایه گذارى 
کرده اند، این است که هیجانى تصمیم نگیرند. سیاست 
مبنایى دولت حمایــت از بازار ســرمایه و تقویت آن 

است.»

نان گران شده است!
  خبر فورى | على ر غم اینکه وزارت صمت 
مى گوید مجوزى براى افزایش قیمت نان صادر نکرده ، 
از برخى شهرها خبر مجوز گران  کردن مى آید. از جمله 
اینکه معاون بازرسى سازمان صمت کرمانشاه نرخ نامه 

جدید را منتشر کرده و از افزایش قیمت نان خبر داد.

خبرخوان

مدیر پایگاه میراث جهانى تخت جمشید گفت: در فصول 
سوم و چهارم احیاى آبراهه هاى تخت جمشید، بقایاى 

استخوانى و اسکلت 13 انسان و حیوان کشف شد.
على اسدى از شناسایى یافته هاى دیگرى در یک آبراهه، 
خبر داد و افزود:  در بخشى از این آبراهه، تمرکزى شامل 
بیش از ده اســکلت انســانى و حیوانى، شناسایى شده 
است که بخشى از این مجموعه اســکلت ها در فصل 
ســوم و ادامه آنها نیز در فصل جارى، در حال شناسایى

 است.
اسدى گفت: اسکلت هاى شناسایى شده عمدتاً در بخش 
پایینى و میانى رسوبات داخل آبراهه ها به دست آمده و 

ویژگى مهم موارد شناسایى شده، این است که عمدتًا به 
صورت پراکنده و نه به شکل تدفین، یافت شده اند؛ از این 
رو قرار گرفتن آنها در کانال ها، بیشتر مربوط به عوامل 
ناگهانى به ویژه درگیرى و زد و خوردها، برآورد مى شود.

وى ادامــه داد: ممکن اســت برخى از اســکلت هاى 
شناسایى شده که در سطوح پایین رسوبات، قرار دارند 
مربوط به حادثه حمله اسکندر به این مجموعه در پایان 
دوره هخامنشــى باشد. اســدى بیان کرد: نمونه هاى 
آزمایشگاهى برداشته شــده، اطالعات کامل ترى را در 
ارتباط با جنسیت، پیوندهاى ژنتیکى و تاریخ دقیق این 

یافته ها، به ما خواهد داد./2569

مجله معتبر «نیویورکر» با انتشــار عکســى کنایــه اى آمیز به وضعیت 
«دونالــد  ترامــپ» در آســتانه انتخابات ریاســت جمهــورى آمریکا 
پرداخته اســت. روى جلد این مجلــه دور دوم کارزار انتخاباتى ترامپ را
 آشفته ترین، دروغگوترین، خودتخریب ترین در تاریخ آمریکا خطاب کرده

 است.

جنگل هاى شمال، فرصتى مناســب براى سودجویان 
محسوب مى شــود چرا که همانند گوسفندى است که 
پس از ذبح، از کله و پاچه آن نیز نمى توان گذشت، در واقع 
جنگل هاى هیرکانى در کنار تمام فواید و آثار مثبتى که 
دارد، موقعیتى بسیار ویژه براى افرادى است که هم چوب 
آن را قاچاق مى کنند و هم خاك بکر و بسیار مناسب آن 

را به تاراج مى برند.
به گفته یکى از قاچاقچیان خاك، مدل قاچاق از چوب به 
چوب و خاك تغییر پیدا کرده است. این قاچاقچى معتقد 
بود که خاك اطراف درختان موجود در جنگل هیرکانى، 
به شدت خریدار دارد و به همین منظور، هر فردى به هر 
نحوى مى خواهد این خاك را جمع آورى کرده و به فروش 
برســاند. وى به این نکته اشاره مى کند که خاك جنگل 
براى مصارف مختلفى به ویژه در حیاط منازل و استفاده 
در باغ ها و باغچه ها کاربرد دارد اما باید مواظب بود که به 

دلیل هوموس باال، بیش از حد استفاده نشود.
این قاچاقچى به این نکته اشــاره مى کند که خاك پاى 
درختان، به دلیل نزدیکى به ریشه و مواد مغذى در آن، 
براى رشد گیاه بهتر اســت، به همین دلیل این بخش از 
خاك گران تر است البته مشترى نمى داند که چه خاکى 
به آنها مى دهیم اما همین که نام خاك جنگلى بر روى 

آن است، کافى است!
وى در ادامه مى گوید برخى از فروشــندگان خاك هاى 
جنگلى، نامردى مى کنند و خــاك اعماق جنگل که از 
نظر هوموس و موادآلى در کمترین میزان ممکن است 
را به خریدار مى دهند و تنها چند برگ درخت بر روى آن 
مى ریزند که این تصور را ایجاد کنند که خاك سطح زمین 

اراضى جنگلى است.
این قاچاقچــى به این نکته اشــاره کرد کــه برخى از 

فروشــندگان هم، به اندازه یک فرغــون خاك جنگل، 
یک نیسان گل و شــن رودخانه به آن اضافه مى کنند تا 

براى شان در فروش، به صرفه باشد.
وى مى گوید این مشترى است که قیمت خاك را تغییر 
مى دهد، به عنوان مثال مشترى به دنبال خاك بسیار تیره 

اراضى جنگلى است که این خاك براى هر 10 کیلوگرم 
تا 40 هزار تومان به فروش مى رسد اما اگر مشترى خاك 
جنگل بدون هیچ شرایط خاصى را بخواهد، مى تواند تا هر 

10 کیلوگرم 20 هزار تومان نیز خریدارى کند.
این فروشــنده غیرمجاز خاك هاى جنگلى با اشاره به 

این نکته که  بیشتر ایستگاه هاى نگهبانى بر روى چوب 
حساس هستند و خاك براى بسیارى از آنها اهمیتى ندارد، 
گفت: خرید و فروش خاك هاى جنگلى در چند ماه اخیر 
رونق مناسبى پیدا کرده است، البته این موضوع در بهار و 

تابستان هر سال بهتر از نیمه دوم سال است.

تاراج منابع طبیعى، هر 10 کیلوگرم 20 هزار تومان

 خاك  جنگل هاى شمال را مى فروشند!

کشف اسکلت قربانیان حمله اسکندر 
به تخت جمشید؟

کل کل انتخاباتى مشاور ارشد «ترامپ» 
با یک شخصیت کارتونى!

راز وضعیت جسمى مناسب ملکه انگلیس 

معاون برنامه ریزى و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به نحوه بازگشایى مدارس در سال تحصیلى جدید، 
درباره نحوه پرداخت حقوق و محاسبه حق التدریس آزاد و 
اضافه کارى معلمان گفت: هیچ تغییرى در شرایط کارى 
معلمان ایجاد نمى شود و معلمى که موظفى اش 20 یا 24 
ساعت است، کارش را به روال قبل انجام مى دهد و اگر 
مازاد بر آن خدمت کرده باشــد حق التدریس غیرموظف 

محاسبه و از طریق مدیر مدرسه به او اعالم مى شود.

على الهیــار ترکمــن گفت: با حــق التدریســان آزاد 
و نیروهــاى خریــد خدمات  نیز مانند ســابق قــرارداد 
مى بندیم و حقوقشان را به طور کامل پرداخت مى کنیم. 
در پرداخت حقوق آنها هم تغییرى ایجاد نمى شود و مانند 
سایر کارمندان ما هســتند. چه آموزش حضورى باشد و 
چه مجازى براى ما آموزش رســمى محسوب مى شود 
و شرایط کارى هم مانند گذشته تعیین و به معلمان ابالغ 

مى شود./2570

حقوق معلمان در سال تحصیلى جدید کم نمى شود

کمپین انتخاباتى 2020 غیرقابل پیش بینى آمریکا، شاهد 
یک اتفاق عجیب دیگر بوده و این بار یکى از مشــاوران 
«دونالد ترامپ» وارد یک درگیرى توییترى با «مارج»، 
یکى از شخصیت هاى سریال کمدى انیمیشن محبوب 

«سیمپسون ها» شده است!
این مقابله وقتى شــروع شــد که «جنا الیس»، یکى از 
مشاوران کمپین ارشــد ترامپ، خواست انتخاب شدن 
«کاماال هریس» سناتور اهل کالیفرنیا را به عنوان معاون 
«جو بایدن» در رقابت ریاست جمهورى به سخره بگیرد. 
الیس در توییتر در اشاره به شــخصیت محبوب مادر در 
سریال «سیمپسون ها» نوشت «حرف زدن کاماال مانند 

مارج سیمپسون مى ماند!»
اکانت رسمى توییتر «سیمپسون ها» اما به سرعت پاسخ 
الیس را داد و کلیپى کوتاه پســت کرد که در آن «مارج»  

جواب این انتقاد را مى داد.

مارج گفت: «به عنوان یک زن خانه دار حومه شــهرى 
ساده، دارم کمى حس بى احترامى مى کنم. من به کودکانم 

یاد مى دهم روى کسى اسم نگذارند.»
این پایــان ماجرا نبــود. الیس در پاســخ بــه توییت 
«سیمپسون ها» نوشت که «مارج احتماًال قرار است به 

دموکرات ها رأى بدهد، آن هم از طریق پست».
«سیمپسون ها» که یکى از طوالنى ترین و محبوب ترین 
سریال هاى کمدى در تاریخ تلویزیون آمریکاست، تا به 
حال بارها وارد مسائل سیاسى و دیگر مسائل متعجب کننده 
از بحران اقلیمى گرفته تا مسائل ناسیونالیستى شده است.
این سریال چند بارى هم ترامپ را به سخره گرفته است. 
در یکى از اپیزودهاى این سریال ترامپ در آینه به خودش 
نگاه مى کند و مى گوید: «تــو در گلف تقلب مى کنى، در 
پرداخت مالیات تقلب مى کنى، به همسرانت هم خیانت 
مى کنى. رفتارت مثل یک جامعه ستیز خودشیفته است.»

هواداران ملکه انگلیس از مدت ها قبل متوجه شده اند که 
على رغم سن و ســال باالى وى، مادربزرگ شاهزاده ها 
«ویلیــام» و «هرى» از نظر جســمى از وضعیت خوبى 
برخوردار است. کارشناسان مطمئن هستند که صحبت از 
ورزش نیست و با بررسى جزئیات رژیم غذایى او متوجه 
شدند که ملکه از خوردن یک محصول غذایى خوددارى 

کرده است.
«گاى سینگ واتسون»، تأمین کننده مواد غذایى در کاخ 
باکینگهام که اخیراً با «الیزابت دوم» شام خورده است، در 
این زمینه گفت:  «همه چیز خیلى خوب پیش رفت. من 
نمى دانم که چطور صحبت به اینجا رسید، اما ناگهان ما 

شروع به صحبت در مورد دیابت و رژیم هاى غذایى سالم 
کردیم. ملکه گفت که مدت طوالنى است سیب زمینى 
نمى خورد که ســابقًا خیلى به آن عالقه داشت. به گفته 
وى، بدون این مواد غذایى برایش بسیار راحت تر است که 

تناسب اندامش را حفظ کند.»
وى گفت: «ملکه توجه چندانى به آشــپزخانه نمى کند و 
سفارش هاى خاصى براى غذا نمى دهد. به طور کلى او 
یک نگرش ساده نسبت به غذا دارد. در ضمن، جالب است 
بدانید که حتى وسایل مورد استفاده آشپز ها در آشپزخانه 
مربوط به سال 1800 اســت. در این ظروف براى "ملکه 

ویکتوریا"  غذا پخته مى شده است.»

طرح جالب «نیویورکر» از 
اوضاع «ترامپ»

  سید احمد حسینى / خبرگزارى ایسنا |
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300 تابلو رنگ محرم گرفت
رییـس اداره توسـعه فرهنـگ شـهروندى شـهردارى 
اصفهان گفت: همزمان بـا آغاز ایام محـرم و عزادارى 
اباعبدا... الحسین(ع) 300 تابلو تبلیغات شهرى به موضوع 
محرم و وفـادارى یاران امام حسـین(ع) در واقعه کربال 
اختصاص مى یابد. احمد رضایـى اظهار کرد: طرح هاى 
گرافیکى ماه محرم، فداکارى و وفادارى یاران امام حسین 
(ع) در واقعه کربال و دیگر پیام هاى عاشورا را با تصاویر 

جذاب به شهروندان یادآورى مى کند.

تجربى ها در صدرند
 رییس ستاد برگزارى آزمون هاى دانشگاه اصفهان گفت: 
بیشترین داوطلبان آزمون سراسرى ورود به دانشگاه ها 
در مقطع کارشناسى در این استان در رشته علوم تجربى 
با سهم 38.3 درصد هستند. محمد رضا ایروانى بیشترین 
تعداد داوطلبـان پس از گـروه علوم تجربـى را در گروه 
علوم انسـانى اعالم کرد و گفت: داوطلبـان گروه علوم 
انسانى حدود 22 درصد از کل داوطلبان استان را تشکیل 
مى دهند. داوطلبان گروه علوم ریاضى 14.4 درصد، هنر 
12.32 درصد و زبان خارجى 12.9 درصد از کل داوطلبان 

استان اصفهان را شامل مى شوند.

شستشوى 29 کیلومتر
شبکه فاضالب 

به گـزارش روابط عمومى آبفا منطقه 5، درتیرماه سـال 
جارى بیش از29 کیلومتر از شـبکه هاى فاضالب این 
منطقه شستشـو گردید. گفتنى اسـت این عملیات که 
بمنظور جلوگیرى از گرفتگى و رفع انسـداد شبکه هاى 
فاضالب در منطقه صورت گرفـت، با تخلیه منهول ها 
وشستشـوى آنها با دسـتگاه واتر جت وتانکـر به انجام 
رسید. همچنین واحد مشـترکین این منطقه در تیر ماه 
سـال جارى اقدام به قرائت 53 هـزار و 937 فقره کنتور 
نمود و بدین وسیله 158 فقره کنتور فرسوده شناسایى و 

تعویض گردید.

اتوبوسرانى به هیئت ها 
سرویس نمى دهد

اتوبوسرانى اصفهان، به دلیل شیوع کرونا به هیئت هاى 
مذهبى شهر سرویس دهى نمى کند. سیدعباس روحانى 
،مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهان و حومه 
گفت: در دهه نخسـت ماه محرم پارسال بیش از 2500 
سرویس اتوبوس به هیئت هاى مذهبى شهر انجام شد و 
حدود 200 هیئت، متقاضى استفاده از خدمات اتوبوسرانى 
اصفهان بودند. اما امسـال با توجه به شـرایط کرونایى 
و دسـتورالعمل هاى سـتاد کرونا براى حفظ سـالمتى 
عزاداران اباعبـدا... الحسـین (ع) برگزارى دسـته جات 
سینه زنى و زنجیرزنى ممنوع و سرویس دهى اتوبوسرانى 

به هیئت ها نیز انجام نمى شود.

نان شیشه اى!
بیش از 4 کیلوگرم شیشـه از بسـته هاى نـان در نایین 
کشف و توقیف شـد. دادسـتان عمومى و انقالب نایین 
گفت: مأموران ایست و بازرسى شـهید شرافت نایین با 
کنترل خودرو هاى عبورى در بازرسـى از یک دسـتگاه 
اتوبوس که از یزد به سمت اصفهان در حال حرکت بود 
به بسته اى محتوى نان مشکوك شدند. مهدى طارمى 
افزود: در بازرسى دقیق از بسـته نان 4 کیلو و 740 گرم 
شیشه (متا آمفتامین) که به طرز ماهرانه اى جاساز شده 
بودند، کشف شد. وى گفت: صاحب بسته نان با اقرار به 
آگاهى از وجود مواد مخدر درون بسته نان و حمل آن، با 

صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

موتور همچنان اول است
رئیس پلیـس راهور اسـتان اصفهان با اشـاره بـه روند 
کاهشـى تصادفات در چهار مـاه اخیر اظهار داشـت: در 
تیرماه تصادفات، روند کاهشـى طى کرد و با 13 درصد 
کاهش تصادفات در ماه گذشته مواجه بودیم. سرهنگ 
محمدرضا محمدى افزود: راکبان موتورسـیکلت سوار 
بیشـترین آمار تصادفـات را در چهـار ماه اخیـر به خود 
اختصاص دادند و عابران پیاده در جایگاه دوم تصادفات 

قرار دارند.

خبر

ضرورت احداث تراموا در اصفهان نخســتین بار سال 85 
توسط مدیریت شهرى مطرح شد تا به عنوان قطار سبک 
شــهرى پاى به عرصه حیات در اصفهان بگذارد. تا قبل 
از تحریم ها 10 شــرکت مدعى اجراى تراموا در مسیر 16 
کیلومترى از مبدأ میدان جمهورى اسالمى در شهر اصفهان 
بودند، اما بعد از تحریم ها کشورهاى اروپایى پا پس کشیدند.

با آغاز فعالیت این دوره مدیریت شهرى، عالوه بر اجراى 
ابر پروژه هایى همچون پروژه هاى بزرگ حلقه حفاظتى 
شهر و ســالن اجالس که داراى ارزش هاى شهرى، فرا 
شهرى و ملى است، عزم جدى براى راه اندازى تراموا جزم 
شد به طورى که اخیراً ایرج مظفر، معاون عمران شهرى 

شهردار اصفهان تاکید کرده عملیات اجرایى پروژه تراموا 
در سال جارى حد فاصل میدان جمهورى تا میدان آزادى 
آغاز مى شــود. قدرت افتخارى، مدیر پروژه ترامواى شهر 
اصفهان در این باره مى گوید: سابقه مطالعات تراموا در شهر 
اصفهان به 16 سال پیش باز مى گردد اما با توجه به اینکه 
این پروژه در کشور اجرایى نشــده و سرمایه گذارى قابل 
توجهى نیاز دارد، اجرایى نشد تا اینکه در این دوره مدیریت 
شهرى، دغدغه شهردارى عملیاتى کردن است. وى اظهار 
امیدوارى مى کند: در سال جارى مطالعات تراموا تکمیل 
شده و با دریافت مجوزهاى قانونى مربوطه، این پروژه وارد 

مرحله اجرایى شود.

مدیرگروه مهندسى بهداشت محیط استان اصفهان با بیان 
اینکه وضعیت شــیوع کرونا در اســتان روز به روز در حال 
افزایش است، اظهار کرد: براى مقابله با شیوع کرونا ویروس 
در مناطق قرمز استان اصفهان تعطیلى برخى اصناف و مراکز 
خدمت رسان که از 15 مرداد ماه شروع شده تا چهارشنبه 29 
مرداد ادامه دارد. سید مهدى میرجهانیان ادامه داد: بعد از این 
تاریخ در جلسه اى که روز چهارشنبه برگزار مى شود، مشخص 
خواهد شد که تعطیلى مراکز و اصناف اعالم شده، ادامه دارد 
یا خیر.  وى افزود: در بحران کرونا برخى از اصناف اســتان 
تخلفات بسیارى داشته اند که به مراجع قضائى معرفى شده اند، 
بیشــترین تخلف در مشــاغل عمومى در آموزشگاه هاى 

فنى وحرفه اى، فرهنگى، هنرى، علمى و زبان ســراها بوده 
است. وى تصریح کرد: از 15 مرداد ماه فعالیت باشگاه هاى 
ورزشى پرخطر به غیر از ورزش هاى انفرادى، استخرهاى 
سرپوشیده، مراکز تفریحى آبى، سینماها و تمامى مراکز مشابه 
به مدت یک هفته در اصفهان و تمامى شهرستان هایى که 
وضعیت قرمز دارند، تعطیل شده  است. میرجهانیان با اشاره به 
تخلفات متعدد اتحادیه هاى سالمت محور، خاطرنشان کرد: 
تاالرهاى پذیرایى، آرایشگاه هاى زنانه، کافه ها، قهوه خانه ها، 
چایخانه ها، شهربازى و مراکز تفریحى مشابه در اصفهان و 
تمامى شهرستان هاى قرمز استان تا آخرین چهارشنبه مرداد 

ماه تعطیل است.

ادامه تعطیلى برخى اصناف
 تا 29 مرداد

تراموا 
به اصفهان مى رسد؟

ظاهراً نماینده کاشان دست از پیگیرى طرح تقسیم استان 
اصفهان بر نمى دارد. نزدیک به دو سال است که طرح 
تشکیل استان اصفهان شمالى به مرکزیت کاشان به طور 
جدى در مجلس و در کمیسیون هاى مربوطه مطرح شده 
است. در ابتدا این  طرح با 33 امضا تقدیم هیئت رئیسه 
مجلس شد اما هر چه گذشت از تعداد امضاها کاسته شد تا 
باالخره سال گذشته که کًال مسکوت ماند. یکى از دالیل 
افزایش مخالفان این طرح، اعتراض به مرکزیت کاشان 

و دلیل دیگر، بار مالى سنگین اجراى آن است.
طرفداران تصویب طرح تقسیم اصفهان معتقدند موضوع 
مهم در این میان بحث بوروکراســى ادارى است که در 
اســتان اصفهان چالش هایى را به وجود آورده است که 
حتى مدیران استانى هم از این مشکل گالیه مند هستند. 
همچنین افزایش رفاه اجتماعى یکــى دیگر از دالیل 
پیشنهادى طرح استان اصفهان شمالى است. مخالفان 
اما استان اصفهان را یکى از مهمترین استان هاى کشور 

مى دانند که تقسیم آن به صالح نیست.
حاال و بعد از گذشــت ماه ها از این بحث، ظاهراً یک بار 
دیگر نماینده کاشان به صرافت افتاده که دوباره این طرح 

را این بار در مجلس جدید پیگیرى کند.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان در این باره 
مى گوید: بیشــتر نمایندگان اصفهان با طرح تشکیل 
استان گلساران مخالف هستند و دید خوبى به آن ندارند.

ســید مســعود خاتمى که با خبرگزارى «ایمنا» گفتگو 
مى کرد در مورد مطرح شدن دوباره طرح تشکیل استان 
گلساران در مجلس گفت: نماینده کاشان شدیداً پیگیر 
ارائه این طرح اســت اما دو طرف دیگر آن گلپایگان و 

خوانسار هستند و باید از ما نیز نظرخواهى کند.
وى در پاسخ به این سوال که وقتى این طرح در مجلس 
گذشــته به دلیل اخطار اصل 75 قانون اساسى رد شده 
اســت، چرا باید در مجلس جدید دوباره مطرح شــود؟ 
گفت: من از این موضوع اطالع نداشــتم و اگر صحت 
داشته باشد امکان مطرح شدن دوباره آن وجود ندارد؛ اما 

وقتى نماینده کاشان با جدیت پیگیر ارائه آن است به نظر 
مى رسد راهکار قانونى براى آن پیدا کرده است.

اصل 75 قانون اساســى از جمله اصول کاربردى قانون 
اساسى است که به نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
اجازه مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایى را که موجب 
کاهش درآمد عمومى یا افزایش هزینه عمومى مى شود، 
بدون اینکه منبع مشخصى را براى تأمین آن مشخص 

کنند، نمى دهد.
رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان تصریح کرد: 
طبق نظرسنجى که در گلپایگان شده، بیش از 80 درصد 
شــهروندان با این طرح مخالف هستند و در حال حاضر 

نیز طومارى براى مخالفت با آن به دست من رسانده اند.
خاتمى در مورد نظر دیگر نمایندگان استان پیرامون طرح 
تشکیل استان گلساران گفت: بیشتر نمایندگان استان 
اصفهان با این طرح مخالف هستند و دید خوبى نسبت 
به آن ندارند. اصفهان از استان هاى مطرح کشور است و 

اعتبار بسیار زیادى دارد.

آرمان کیانى

معاون دادستان اصفهان در دیدار مسئولین شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت منطقه بر عزم دادگسترى استان در 
برخورد با متعرضین به شریان هاى حیاتى انرژى کشور 

تاکید کرد.
به گزارش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  
منطقه اصفهان، در این دیدار مدیر منطقه اصفهان پس 
از تشریح وظایف و ماموریت هاى شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه در تامین خوراك پاالیشــگاه ها 
و اهمیت صیانت از شــریان هاى حیاتى کشور، گفت: 

آسیب به خطوط لوله مواد نفتى عالوه بر وقفه در عملیات 
سوخت رســانى و تأمین خوراك پاالیشگاه ها، هزینه و 
تبعات زیادى اعم از زیست محیطى، اجتماعى، سیاسى و 

جانى را بدنبال خواهد داشت.
اورنگى بیان داشت: بدلیل عدم بازدارندگى احکام صادره 
مرتبط با سارقین و متعرضین، شــاهد افزایش تعرض 
به خطوط لوله مى باشــیم که تخریب زیرساخت ها را 
در پــى دارد و در این رابطه الزم اســت احکام و قوانین 

اصالح شود.

محمد محســنى اژیه معاون دادســتان اصفهان نیز با 
تأکید بر لزوم گسترش تعامل بین شرکت خطوط لوله و 
مخابرات منطقه اصفهان و دادگسترى گفت: از این پس 
در ابتداى تشکیل پرونده هاى مرتبط سرقت از خطوط 
لوله مواد نفتى اطالع رسانى صورت پذیرد، در خصوص 
بازدارندگى احکام صادره نیز این مسئله به صورت امنیتى 
دیده خواهد شــد و تالش مى کنیم در این رابطه بدون 
هیچ گونه مماشاتى سخت گیرى هاى بیشترى اعمال 

مى شود.

با پیگیرى نماینده کاشان و به رغم مخالفت بسیارى از نمایندگان استان؛

طرح تقسیم اصفهان 
دوباره مطرح شد

برخورد با متعرضین به شریان هاى حیاتى انرژى کشور

چرا ذوب آهن معدنى در کشور ندارد؟

معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: 
بیش از 4 میلیارد ریال امســال در 15 منطقه شهر 
اصفهان و ناژوان، صرف مبارزه با موش هاى شهر 

اصفهان مى شود.     
حســین امیرى با بیان اینکه وجود موش ها سبب 
وارد شدن خساراتى به ساختمان ها مى شود، گفت: 
مصرف و آلوده کردن محصوالت کشاورزى و مواد 
غذایى، تحمیل هزینه زیاد مبــارزه با موش ها را به 

همراه دارد. 
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به 
اینکه زاد و ولد موش ها در هر سال پنج تا شش بار 
و هر بار زایش پنج تا 15 بچه موش است، ادامه داد: 
موش هاى متولد شده پس از پنج هفته قدرت بارورى 
دارند بنابراین افزایش آنها به صورت تصاعدى است.  
وى اظهار کرد: با توجه بــه این واقعیت، یک جفت 
موش در مناسب ترین شرایط مى توانند صدها هزار 
یا شاید میلیون ها فرزند در یک ســال تولید کنند. 
بنابراین مبارزه با موش در محیط هاى شهرى امرى 

ضرورى است. 
وى بیان کرد: براى مبارزه با موش ها از روش هایى 
مانند طعمه گذارى، هماهنگــى جهت جمع آورى 
به موقع و کامل پســماند و زباله شبانه، حذف النه 
موش ها، اســتفاده از ســمور به عنوان شکارچى 
موش ها، حذف آب به عنوان یک عامل در زندگى 
موش ها، تله گیر و اســتفاده از امواج فوق صوت در 

انبارهاى مواد غذایى و شیمیایى استفاده مى شود.
وى با اشــاره بــه اینکــه در مرحله مبــارزه هم 
فعالیت هایى از قبیل طعمه گــذارى معابر، بازبینى 
طعمه ها در چهار مرحله، جمع آورى الشه ها، رفع 
معایب عمرانى و حذف النه انجام مى شــود، اظهار 
کرد: همه مناطق شهر اصفهان هر سال براى مقابله 
با موش ها یکى از روش هاى باال را به کار مى گیرند 
که در منطقــه یک در ســال گذشــته 510 معبر 
طعمه گذارى، در منطقــه دو بیش از دو هزار و 900 
کلونى شناسایى و در منطقه سه بیش از چهار هزار و 

500 طعمه گذاشته شده است. 

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندارى 
اصفهان گفت: میزان کشفیات قاچاق کاال در چهار 
ماه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه سال 
قبل در این استان بسیار قابل توجه و در برخى موارد 

بیش از صد در صد بوده است.
حیدر قاســمى در حاشــیه جلسه ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در اســتاندارى اصفهــان افزود: 
پلیــس امنیت اقتصادى یکســال اســت فعالیت 
خود را به صــورت حرفه اى و متفــاوت از نیروى 
انتظامــى آغاز کــرد و آمار کشــفیات قاچاق کاال 
در اســتان نشــان مى دهد که فعالیت تخصصى 
پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز موثر بوده 

 است.

وى بیان کرد: در جلسه ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استان مقرر شد نواقص و کاستى هاى گلوگاه 
ایست و بازرســى شهرضا در نشســت مشترك با 
دســتگاه هاى مرتبــط بررســى و درخصوص آن 

تصمیم گیرى شود.
معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندارى 
اصفهان ادامــه داد: قاچاق کاال یکــى از آفت ها و 
آسیب هاى حوزه اقتصادى و زندگى روزمره مردم 
شده که بخشى از آن ناشــى از فضاى اقتصادى و 

ناهماهنگى هاى موجود است.
وى تصریح کرد: بخشــى از قاچــاق کاال به دلیل 
روحیه ســودجویى عده اى است که به طور معمول 

حاضر به رعایت ضوابط و قوانین نیستند.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان از برخورد با 
رانندگان فاقد پالك و پالك مخدوش اعم از خودرو 
و موتورسیکلت خبر داد و گفت: تاکنون 378 خودرو 
فاقد پالك توقیف و 4 هزار و 899 موتورســیکلت 

فاقد پالك اعمال قانون شده اند.
سرهنگ  محمدرضا محمدى با اشــاره به برخورد 
جدى پلیس راهور اســتان با رانندگان فاقد پالك 
و پالك مخدوش، اظهار کــرد: تاکنون با 12 هزار 
و 162 راننده خودرو و موتورســیکلت داراى پالك 
مخــدوش برخورد شــده اســت. وى همچنین از 
توقیف 378 خودرو فاقد پــالك خبر داد و گفت: 4 
هزار و 899 موتورســیکلت فاقد پالك نیز اعمال 

قانون شدند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تاکید بر اینکه 

پالك هویت وسیله نقلیه اســت، افزود: با توجه به 
اینکه پالك ابزارى براى شناســایى مالک وسیله 
نقلیه محســوب مى شــود طبق ماده 720 قانون 
مجازات اســالمى هرگونه تغییر، دستکارى و نبود 
آن عواقب انتظامى و امنیتى را به دنبال دارد و جرم 

محسوب مى شود.
وى اعالم کرد: مخدوش کــردن پالك عالوه بر 
توقیف وسیله نقلیه، پرداخت بدهى هر دو پالك و 
تشکیل پرونده قضایى را به دنبال دارد، عالوه بر آن 
فرد خاطى به مراجع قضائى معرفى شده و مشمول 

جریمه نیز خواهد شد.
ســرهنگ محمدى خاطرنشــان کرد: برابر قانون 
عالوه بر خوانا بودن پالك وسیله نقلیه، نصب آن در 

محل منصوبه الزامى است.

4 میلیارد ریال صرف 
مبارزه با موش ها مى شود

کشفیات قاچاق کاال در اصفهان افزایش یافت

برخورد با 12 هزار راننده داراى پالك مخدوش 
در اصفهان

معاون خرید شــرکت ذوب آهن با تاکید بر اینکه بحث 
کمبود مواد اولیه ذوب آهن مربوط به دو یا ســه ســال 
گذشته نیست، تصریح کرد: از زمانى که بحث واگذارى 
معادن به بخــش خصوصى اتفاق افتــاد، اگرچه پیش 
بینى شــده بود که معادن گلگهر و چادرملو که زمانى 
تامین کننده نیاز اصلى ذوب آهن بودند، بعد از این تغییر 
مالکیت بر تعهدات خود با ذوب آهن پایبند باشــند، اما 

این گونه نشد.
محمدجعفر صالحى دربــاره اینکه چرا ذوب آهن امروز 
معدنى در کشور ندارد، گفت: باید توجه داشت در فرایند 
خصوصى ســازى ذوب آهن جزو آخرین شرکت هایى 
بود که به بخش خصوصى واگذار شــد و در آن زمان به 
دلیل دولتى بودن اجازه خرید ســهام و معدن خاصى را 

نداشت، بنابراین بعد اینکه تمام مجموعه ها خصوصى 
سازى شدند و معادن واگذار شد، معدنى براى ذوب آهن 

باقى نماند.
وى ادامه داد: از سوى دیگر معادن گلگهر و چادرملو به 
سمت فوالدى شدن رفتند و با باز شدن باب صادرات و 
جهش نرخ ارز، بهره برداران معادن بیشتر به دنبال انتقال 
سرمایه و ثروت خود به خارج کشور شدند،  و هدف آنها از 
صادرات نه ارزآورى براى کشور بلکه انتقال سرمایه بود.

معاون خرید شــرکت ذوب آهن اصفهان درباره اینکه 
در شــرایط فعلى ذوب آهن اصفهان امکان اکتشاف و 
سرمایه گذارى در حوزه معادن را دارد یا خیر با توضیح 
اینکه کار اکتشاف پهنه ها توسط سازمان زمین شناسى 
انجام مى شــود، گفت: حدود دو مــاه پیش ذوب آهن 

اصفهان تفاهم نامــه اى با این ســازمان منعقد کرد و 
پهنه اى در ســمنان به ذوب آهن پیشــنهاد شد و قرار 
است در سیستان و بلوچستان و کردستان نیز مطالعات 
پهنه هاى معدنى نیز انجام شــود، اما تمام این اقدامات 
براى بیمارى که نیاز است حال عمومى آن خوب شود، 

جوابگو نیست.
صالحى تصریح کرد: در حال حاضر تنها راه حل مشکل 
ذوب آهن در تامین مواد اولیه این اســت که صادرات 
سنگ آهن دانه بندى ممنوع شــود و اگر این معادن به 
دنبال ارزآورى هســتند مى توانند در ازاى تحویل مواد 
اولیه به ذوب آهن، از ایــن مجموعه محصول فوالدى 
دریافت کنند و با ارزش افــزوده باالتر محصول نهایى 

را صادر کنند.
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خبر هیجان انگیز براى سینماى ایران

لیال حاتمى و ایفاى نقش مهم «مریم مجدلیه»
یک خبر بزرگ براى سینماى ایران. نام لیال حاتمى در فهرست 
بازیگران «آخرین ســیاره» تازه ترین فیلم «ترنس مالیک»، 
کارگردان شهیر معاصر و ســازنده  «درخت زندگى» قرار دارد؛ 
فیلمى درباره  زندگى مســیح(ع) از زاویه اى تازه و در سبک و 

سیاق این فیلسوف سینما.
یک آژانس بازیگرى بین المللى که لیــال حاتمى را در عرصه  
جهانى نمایندگى مى کند، در صفحــه  اینترنتى خود، نام فیلم 
تازه  مالیــک را در رزومه  حاتمى به عنــوان تازه ترین کار این 
بازیگــر بین المللى ســینماى ایران قرار داده اســت تا حضور 
حاتمى در این اثر قطعى باشــد. در ســایت ایجنت حاتمى، به 
نقشى که او در «آخرین ســیاره» بازى مى کند اشاره نشده اما 
شــنیده ها از ایفاى نقش «مریم مجدلیه» در این فیلم حکایت 

دارد. 
 imdb از طرفى در صفحه  فیلم «آخرین سیاره» در سایت معتبر
نام همه  بازیگران به تفصیل آماده امــا اثرى از نام لیال حاتمى 
نیست. عالوه بر این چون مشخص شــده که نقش «عیسى 

مسیح(ع)» و «پیتر» و «کلودیا» همســر «پیالطس» را چه 
کســانى بازى مى کنند اما نامى از بازیگر «مریم مجدلیه» در 
فهرست نیست گمانه زنى کرده اند که شــاید لیال حاتمى قرار 
است نقش «مریم مجدلیه» را بازى کند. اتفاقى که اگر بیافتد 
یکى از مهمترین حضورهاى یک بازیگــر ایرانى در یک فیلم 

بین المللى خواهد بود.
آخرین ســتاره هایى که آنها را در نقش «مریم مجدلیه» به یاد 
مى آوریم «مونیکا بلوچى» در فیلم «مصائب مســیح» ساخته 
«مل گیبسون» و «رونى مارا» در فیلم «مریم مجدلیه» ساخته  

«گرث دیویس» هستند.

از فیلم جدید ترنس مالیک چه مى دانیم؟
«آخرین سیاره» تازه ترین فیلم ترنس مالیک در منطقه  آنتسیو 
در ایتالیا فیلمبردارى شده و فرازهایى از «زندگى مسیح» را به 
شکل مثل ها و داستان هاى انجیل نشان مى دهد. بخشى از فیلم 

هم در صحراى اردن فیلمبردارى شده است.

فهرســت بازیگران فیلم «آخرین ســیاره» بســیار طوالنى 
است و اغلبشــان نام هاى ناشناســى براى مخاطبان هستند. 
بازیگرانى از سرتاســر جهان در این فیلم بــازى مى کنند که 
مشهورترین هایشــان «ماتیاس اســکون آرتس» بلژیکى در 
نقش «پطرس قدیس»، «بن کینگزلى» در نقشى نامشخص و 
«مارك رایلنس» در نقش شیطان است. رایلنس که بازى هاى 
درخشانش در «پل جاسوس ها» و «دانکرك» در اذهان نقش 
بسته، گفته که چهار نسخه  متفاوت از شــیطان در این فیلم با 
بازى او نمایان خواهد شد. «گزا روهریگ»، بازیگر مجار نقش 

«حضرت عیسى (ع)» را بازى خواهد کرد. 
پیش تر، «کریم دباغ» (یکــى از تهیه کنندگان فیلم) در گفتگو 
با «ورایتــى» گفته بود که ایــن فیلمى چندملیتى اســت که 
بازیگران خاورمیانه اى، آلمانى و حتى هنرمندان ایتالیایى را در 
مجموعه اى بزرگ گرد هم آورده است. آنچه این بخش از ماجرا 
را جذاب مى کند، خبر حضور یکى از ستاره هاى سینماى ایران 
در فیلم تازه  مالیک است؛ یکى از همان بازیگران اهل خاورمیانه 

که تهیه کننده وعده اش را داده؛ یعنى لیال حاتمى.

کمى درباره کارگردان
ترنس فردریک مالیک (زاده 30 نوامبر 1943) کارگردان بزرگ 

سینماى آمریکایى و استاد فلسفه دانشگاه ام آى تى است.
مالیک سینماگرى است که فیلم هاى طبیعت گرایى مى سازد. 
او در طول نزدیک به پنج دهه کارگردانى فقط یک فیلم کوتاه و 
پنج فیلم بلند سینمایى ساخته است. بسیارى از منتقدان سینما، 

کارهاى او را شاهکار مى دانند.
مالیک براى فیلم «خط باریک ســرخ» نامــزد دریافت جایزه 
اســکار در دو رشــته بهترین کارگردانى و بهتریــن فیلمنامه 
اقتباسى شده است. فیلم «درخت زندگى» این کارگردان برنده 
جایزه نخل طال از شصت و چهارمین فستیوال کن فرانسه شد. 

عده اى فیلم را تحسین برانگیز و عده اى با آن مخالف بودند.
تمام آثار مالیک در معتبرترین جشــنواره هاى جهانى یا نامزد 

دریافت جایزه شده اند و یا جایزه دریافت کرده اند.

سرى دوم مسابقه «شوتبال» به تهیه کنندگى مشترك 
مقداد مؤمن نژاد و مســعود رجبیان همچنین کارگردانى 
محمد پیوندى با اجراى حامد آهنگى و مبینا نصیرى روى 

آنتن شبکه نسیم رفت.
سرى جدید «شــوتبال» در قالب 24 مســابقه فیزیکى 
و تمرکزى طراحى شــده بود کــه در این مســابقه دو 
بخش آقایان و خانم ها شــامل ســرگروه و دو همیار با 
هم به رقابت پرداختند. یک شــب درمیان شاهد حضور 
خانم هــا و آقایان هســتیم. همچنین این بــراى اولین 
بار است که شــبکه نســیم تجربه متفاوتى را با حضور 
خانم ها در یک مســابقه تلویزیونى روى آنتن داشــته 

است.
در «شوتبال» 24 بازى انجام شد و در سرى جدید خانم ها 
با هم رقابت کردند و دو گروه «تالش» و «دختران باد» به 
فینال رسیدند که در نهایت «دختران باد» قهرمان شدند. 
در ضمن گروه «پرســتاران» و «پــرواز» هم در بخش 
آقایان به فینال رسیدند که امشب (سه شنبه) فینال آنها 

پخش خواهد شد.
محمد پیوندى، کارگردان «شوتبال» درباره محتواى این 
مسابقه اظهار کرد: اولین پیشنهاد من مورد توجه عوامل 
برنامه و حتى مدیران قرار گرفت و آن پیشنهاد، این بود 
که مسابقه اى در محتوا طراحى کردیم تا افراد صرفًا یک 
شرکت کننده براى مســابقه چالشى نباشند، بلکه حرفى 

براى گفتن داشته باشند.
این کارگــردان بیان کرد: براى من بــه عنوان مخاطب 
دومیــن نکته جــذاب، این بود که دوســت داشــتم به 
عنوان مخاطب عالوه بر برد و باخت شــرکت کنندگان، 
فاکتور هاى دیگر آنها را نیز بدانم. قرار شــد ما از شرکت 
کنندگان فاکتور هایى را استخراج کنیم و به خوبى آنها را 
معرفى کنیم تا براى مخاطب تلویزیون مهم باشد که چه 

تیمى برنده و بازنده است.
وى افزود: ما در مســابقه «شــوتبال» یک لیگ بزرگ 
طراحى کردیم و افراد حاضر در آن سابقه ورزشى داشتند و 

زندگى آن ها جذاب و چالش هاى آنها مهم بود.
پیوندى درباره حضــور خانم ها در «شــوتبال» توضیح 

داد: «شــوتبال» بــراى خانم ها یک رقابــت متفاوت و 
خاص بود، ما ســعى کردیم همه موازین را رعایت کنیم 
و همــه بازى هاى آقایــان را خانم ها هم انجــام دادند. 
براى این اتفاق مدیران شــبکه نسیم از ما بسیار حمایت

 کردند.
پیوندى درباره ادامه مســابقه «شــوتبال» و فصل هاى 
بعــدى عنوان کــرد: بعــد از ایام مــاه محــرم و صفر 
برمى گردیــم. البته این ســاختار را حفــظ مى کنیم و 
تقویت خواهیم کرد. تغییراتى در بازى ها در سرى جدید 
«شــوتبال»  انجام مى دهیــم و ثبت نــام و فراخوان را 
اطالع رسانى کردیم و منتظر افراد مختلف براى شرکت 

در مسابقه هستیم./2563

«شوتبال» چگونه به فینال رسید

فیلم «سرخپوســت» به کارگردانى نیما جاویدى یکى از فیلم هاى بخش 
رقابتى اصلى سیزدهمین جشنواره فیلم شــرق و غرب ارونبورگ در کشور 

روسیه خواهد بود.
«سرخپوســت» در بخش رقابتى بین المللى این رویداد ســینمایى در کنار 
18 فیلم از کشورهایى چون آمریکا، اسپانیا، ایسلند، دانمارك، ایتالیا، آلمان، 

فرانسه، بلغارستان و جمهورى چک به نمایش گذاشته خواهد شد. 
ساخته نیما جاویدى روز 22 اوت (اول شهریور) ساعت 16 و 30 دقیقه و در 
هجدهمین حضور بین المللى خود در این رویداد ســینمایى نمایش خواهد 

داشت. 
نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، آتیال پســیانى، مانى حقیقى، ستاره پسیانى، 
حبیب رضایى و محمدرسول صفرى از بازیگران فیلم «سرخپوست» هستند 
که داستان آن درباره زندانى قدیمى در جنوب ایران است که به دلیل مجاورت 
با فرودگاه تازه تأسیس شهر در حال تخلیه است. رئیس زندان «سرگرد نعمت 
جاهد» به همراه مأ مورانش مشــغول انتقال زندانیان به زندان جدید هستند 

تا اینکه...
سیزدهمین جشنواره بین المللى فیلم شــرق و غرب اورنبورگ از تاریخ 21 

تا 26 اوت (31 مرداد تا 5 شهریور) در کشور روسیه برگزار مى شود./2565

عوامل فیلم «هولیا» با بــازى على انصاریان، محمدرضــا هدایتى و پوریا 
پورسرخ براى ادامه تصویربردارى راهى ترکیه شدند.

فیلم «هولیا» به کارگردانى مرتضى آتش زمزم و تهیه کنندگى مشترك ایرج 
تقى پور و مرتضى آتش زمزم اواسط مردادماه در تهران مقابل دوربین رفت.

عوامل این فیلم ســینمایى براى ضبط سکانس هاى باقیمانده راهى ترکیه 
شدند و تصویربردارى این فیلم در اســتانبول و آنتالیا ادامه دارد و قرار است 
که یک بازیگر ترکیه اى در ســکانس هاى باقیمانده این فیلم ایفاى نقش 

کند.
بازیگران زیادى در «هولیا» به ایفاى نقش پرداختند و مذاکرات براى جذب 

یک بازیگر ترکیه اى ادامه دارد.
در خالصه داســتان فیلم «هولیا» آمده اســت: «در ایران پدر و مادرها به 
بچه هاشــون اجازه هرکارى را نمى دهند، ولى همیشه نوه داستانش فرق

 داره!» 
مریم امیرجاللى، پوریا پورسرخ، على انصاریان، شیوا خسرو مهر، محمدرضا 
هدایتى، شیوا طاهرى، افشین سنگ چاپ، شراره رخام، محمد فیلى، شیوا 
طاهرى، بهراد خرازى، هولیا دیکن بازیگر ترکیه اى و... در این فیلم به ایفاى 

نقش مى پردازند./2566

سریال «زیر هشت» ساخته سیروس مقدم با بازى امیر جعفرى در پخش مجدد 
به شــبکه آى فیلم رسید. «زیر هشــت» به کارگردانى سیروس مقدم و تهیه 
کنندگى الهام غفورى سال 1389 ساخته شد و روى آنتن شبکه یک سیما رفت. 
این سریال که در زمان پخش با استقبال خوبى از سوى مخاطبان روبه رو شد بعد 
از گذشت ده سال در پخش مجدد به شبکه آى فیلم رسید و از جمعه 31 مرداد 

ماه هر روز ساعت 18 روى آنتن این شبکه مى رود.
ســیروس مقدم، کارگردان با تجربه اى که ساخت سریال هایى چون «پلیس 
جوان»، «دریایى ها»، «مزرعه کوچک»، «نرگــس»، «ریحانه»، «پرواز در 
حباب»، «اغماء»، «روز حســرت» و... را در کارنامه هنرى اش داشــت سال 

89 «زیر هشت» را مقابل دوربین برد و باز هم تجربه موفق دیگرى را رقم زد.
داستان سریال «زیر هشت» درباره مردى به نام «عطا» است که دلباخته دخترى 
به نام «منیژه» مى شود و با نقشه «منیژه» از یک طالفروشى دزدى مى کند و به 
زندان مى افتد اما «منیژه» که براى انتقام از پدر این کار را انجام داده بود پشیمان 
مى شود و سر به راه شده و ازدواج مى کند اما بعد از آزادى «عطا» داستان دیگرى 
براى آنها رقم مى خورد... امیر جعفرى، آتیال پسیانى، پانته آ بهرام، کامران تفتى، 
آرش مجیدى، شیوا ابراهیمى، مریم بوبانى، مجید واشقانى، آناهیتا افشار و... 

بازیگران سریال «زیر هشت» را تشکیل مى  دهند./2567

بهزاد فراهانى که خودش را عضوى از خانــواده بهمن مفید مى داند، درباره 
درگذشت این بازیگر، تأکید کرد که سرطان او را نکشت، بلکه غصه کشت.

بهمن مفید، بازیگر پیشکســوت تئاتر و ســینماى ایران، پس از یک دوره 
طوالنى مبارزه با ســرطان ریه، عصر روز یک شــنبه 26 مرداد در سن 78 

سالگى درگذشت.
بهزاد فراهانى که سال هاى طوالنى با خانواده هنرمند مفید دوستى و ارتباط 
داشته است گفت:  او مدتى پیش به سرطان ریه مبتال شده بود که متأسفانه با 

متاستاز، این بیمارى در بدنش گسترش یافت.
او ادامه داد: هنگام مرگ بهمن، من باالى سر او بودم. همه اش فکر مى کنم در 
این 20 سال گذشته، چقدر او دوست داشت کار کند و عده اى نگذاشتند. نه تنها 

در سینما، بلکه اجازه حضور روى صحنه تئاتر را هم به او ندادند.
این بازیگر افزود: سرطان بهمن مفید را نکشــت، غصه او را کشت. آنها که 
نگذاشتند بهمن مفید به کارى که عشق داشت بپردازد، باعث مرگ او شدند. 

همانطور که جلوى کار ناصر ملک مطیعى و فردین را هم گرفتند.
بهزاد فراهانى تأکید کرد: «من عضوى از خانواده مفیدها بودم. شاگرد استاد 
غالمحسین مفید بودم، شاگرد بیژن [مفید] بودم و شاگرد خود بهمن. از دهه 

40 با هم کار مى کردیم. واقعاً متأ سفم.

نوید محمدزاده با خارجى ها 
وارد رقابت شد

ادامه تصویربردارى فیلم «هولیا»
 در ترکیه

امیر جعفرى با سریال «زیر هشت» 
در تلویزیون

بهزاد فراهانى: سرطان بهمن مفید را 
نکشت، غصه کشت

رسول نجفیان هنرمندى است که عالوه بر عرصه نمایش، در 
حوزه موسیقى هم فعال بوده است. اجراى ترانه «رسم زمونه»، 
او را به هنرمندى نام آشــنا میان مردم بدل کرده است. حاال 
مدتى اســت که نجفیان به رادیو بازگشته و از اوایل مرداد ماه 

گوینده بخش نیمروزى جمعه هاى رادیو پیام است.
او مى گوید: اوایــل انقالب تقریباً زمانى که 30 ســاله بودم، 
در بخش نمایشى، با صدرالدین شــجره و خدا بیامرز  مهدى 
فتحى  کار مى کردم. درســت اســت که به عنوان مجرى در 
رادیو فعالیت نکردم، اما بعد از کار در دو نمایش رادیویى، من 

به تلویزیون رفتم و کار اجرا، بازیگــرى و کارگردانى را ادامه
 دادم.

نجفیان تصریــح مى کند: رادیو همیشــه بــراى من حالت 
نوستالژیک داشته و خاطره آور بوده است. زمانى که بچه بودم 
تلویزیون نبود و فقط رادیو بود و  همه زندگى مان بسیار به رادیو 
بستگى داشت. ساعت هاى خاص، نمایش هاى خاص، از جمله 
داستان هاى شب رادیو. بعدها که به هر جهت من، به مقوله هنر 

و تلویزیون راه پیدا کردم این حس همچنان در من بود.
نجفیان ادامه مى دهد: سعى دارم درباره موضوعات روز جامعه 

قصه بگویم. نه اینکه بخواهیم حرفــى بزنیم که نه به درد دنیا 
مى خورد نه آخرت و کسى هم متوجه آن مطلب نشود. برخى به 
خطا و از روى نادانى و ناواردى مى گویند که زمان قصه گذشته 
ولى اصالً اینطورى نیست روز به روز که جلوتر مى رویم مى بینیم 
مسائل بشرى از ساده ترین تا پیچیده ترین، از مسائل شخص 
با شخص، خانواده، محله، فامیل، کشور و قاره تماماً در ادبیات 
ما به آن اشاره شده است و من تمام تالشم این است که این 
داستان ها و قصه ها را آنچنان بیان کنم که به درد روزمرگى تک 
تک افراد بخورد. خوشبختانه تا آنجایى که بازتابش را دیدم 

این اتفاق، افتاده و کسى که این مطالب را مى شنود در هر پیشه 
و کسوتى که هست از پزشک بگیر تا کارگر از مغازه دار، از تاجر 
تا عالم به اندازه خودش این معنویت و محتواى شعرى و ادبیات 
در خودش جارى مى بیند. ادبیات ما سرشار از این محتواهاى 
ارزشمند و به درد بخور بشرى است. که ان شاء ا... بتوانیم نوك 

سوزنى را منتقل کنیم.
نجفیان مى گویــد: «فرازهایى از برنامه را با ســاز مى زنم و 
مى خوانم؛ به ســبک قهوه خانه اى ها که مرشدها پیام ها را 

انتقال مى دادند./2564

رسول نجفیان 
در رادیو 

از چه مى گوید؟ 

  الهام قبادى/ باشگاه خبرنگاران جوان |
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مدافع گرجستانى تیم فوتبال سپاهان در انتظار تصمیم مسئوالن 
این باشگاه اســت تا وضعیتش براى فصل بعد مشخص 

شود.
گئورگى ولســیانى، مدافع میانى سپاهان در فصل 
جارى با مصدومیتى شــدید مواجه شد تا چند ماه 
از میادین دور باشــد. این بازیکن مدتى است که 
به اصفهان برگشته است و تمرینات اختصاصى را 

انجام مى دهد تا به شرایط بازى برسد.
قرارداد ولسیانى با سپاهان در پایان این فصل به اتمام 
خواهد رسید، ولى این بازیکن تمایل دارد فوتبالش را در 
اصفهان ادامه دهد. ولسیانى منتظر تصمیم مسئوالن سپاهان 

است تا اگر با چراغ سبز این باشگاه روبه رو شد قراردادش را با زردپوشان تمدید کند.
عزت پورقاز دیگر مدافع سپاهان که رباط صلیبى پاره کرده بود نیز فصل آینده با این تیم قرارداد دارد و اگر 

اتفاق خاصى رخ ندهد در این تیم ماندگار خواهد شد.

 در هفته هاى اخیــر خبرهایى درباره احتمال جدایى ســه 
کاپیتان ملى پوش تراکتور مطرح شــده اســت و آنها 
براى ماندن یا جدایى از جمع سرخپوشــان شرایط 

مبهمى دارند.
احسان حاج صفى که با پیشــنهاد یک تیم یونانى و 
همچنین دو باشگاه استقالل و سپاهان روبه رو شده، 
در صدد جدایى اســت و به احتمال فراوان تراکتور را 
ترك مى کند. در مورد اشکان دژآگه هم گفته مى شود 
که این بازیکن قصد بازگشت به آلمان را دارد و مى خواهد 
لیگ برتر ایران را ترك کند ولى مسعود شجاعى دیگر کاپیتان 
تراکتور تمایل دارد در این تیم بماند. یکى از دالیل مهم شجاعى براى ماندن در جمع تراکتورى ها مبلغى است 
که براى قرارداد فصل آینده این بازیکن 36 ساله در نظر گرفته شده که ظاهراً رقمى قابل توجه است. همین 
موضوع باعث شده است تا شجاعى تمایل به ماندن در تراکتور داشته باشد و البته بعید مى دانیم در لیگ برتر 

تیمى دیگر خواهان به خدمت گرفتن شجاعى باشد.

ابوالفضل عکاشه، مهاجم جوان تیم آلومینیوم اراك توانست گل صعود 
تیم خود به لیگ برتر را وارد دروازه داماش گیالن کند.

در پایان رقابت تنگاتنگ مدعیان لیگ یک ســرانجام 
آلومینیوم اراك بود که توانســت با یک تفاضل بهتر 
نسبت به مس کرمان راهى لیگ برتر شود، شاگردان 
رسول خطیبى در این دیدار نمایش خوبى را مقابل 
داماش گیالن داشــتند و با کســب یک پیروزى 
اقتصادى توانســتند با خوش شانســى راهى لیگ 

بیستم شوند.
گلزن آلومینیومى ها که در واقع یک گل تاریخ ساز براى 
تیمش زد، ابوالفضل بابادى عکاشه ستاره 21 ساله نیم فصل 
نخست سپاهان بود که در جمع طالیى پوشان فرصت بازى را پیدا نکرد 
و در نیم فصل دوم راهى آلومینیوم اراك شد تا بتواند فرصت بازى بیشترى داشته باشد؛ عکاشه تا پیش از 
این دیدار سه گل براى آلومینیوم زده بود و باالخره توانست مهمترین گل دوران فوتبالى اش را وارد دروازه 

داماش کند و با گل خود اراکى ها را به لیگ برتر بفرستد.

اخیراً جلسه اى با حضور دبیرکل فدراسیون فوتبال، مسئول دپارتمان تیم هاى ملى فوتبال و سرپرست کمیته 
مسابقات سازمان لیگ برگزار و درباره زمان برگزارى فینال جام حذفى و شروع فصل جدید فوتبال تبادل نظر 
شد. با توجه به برگزارى بازى هاى لیگ قهرمانان آســیا بالفاصله بعد از برگزارى فیفادى و بازى هاى ملى، 
احتمال برگزارى فینال جام حذفى بعد از مسابقات لیگ قهرمانان هم مورد بررسى قرار گرفته است. با توجه 
به این وضعیت، سازمان لیگ قرار است طى روزهاى آینده موضع رسمى خود را درباره زمان نهایى فینال جام 
حذفى و شروع فصل جدید اعالم کند. در این جلسه که مقرر شد مسئوالن سازمان لیگ با توجه به شروع لیگ 
قهرمانان آسیا به صورت متمرکز در قطر، تمام ظرفیت هاى موجود را مورد بررسى قرار دهند. در صورتى که جام 

حذفى به بعد از لیگ قهرمانان موکول شود، احتماًال این بازى در نخستین دهه از مهرماه 99 برگزار مى شود.
تنها مشکل سازمان لیگ در مقطع کنونى مربوط به دو تیم استقالل و پرسپولیس است که همزمان در لیگ 
قهرمانان آسیا هم هستند و یکى از دو تیم هم در دیدار پایانى جام حذفى حاضر هستند. طبق قرعه کشى، در 
مرحله نیمه نهایى استقالل و پرسپولیس در ورزشگاه آزادى به مصاف هم مى روند و تراکتور در تبریز میزبان 

نفت مسجد سلیمان است.

گئورگى منتظر است

مگر جایى دیگر هم خواهان شجاعى است؟

ردپاى یک سپاهانى در جشن بزرگ

مصائب فینال

 داشتن یک یا دو دروازه بان ششــدانگ دغدغه اول تمام تیم هاى 
فوتبال در سراسر دنیاست. فوتبال و تیم هاى ایرانى هم از این قاعده 
مستثنى نیســتند. در ایران دروازه بان خوب کم نداشتیم اما ناصر 
حجازى، احمدرضاعابدزاده و علیرضا بیرانوند اســم هایى هستند 
که مى توان در 40 سال گذشته از آنها به عنوان بهترین ها نام برد. 
همانطور که برایتان گفتیم دروازه بان خــوب در فوتبال ایران زیاد 
داشتیم و داریم اما یک گلر باید در بازى هاى بزرگ و لحظاتى که 

نفس هم تیمى هایش بند آمده کارى کند کارستان.
براى بزرگى کردن و ماندگار شدن باید حجازى باشى که در پیونگ 
یانگ مقابل کره شمالى بدرخشــى تا لقب شیر پیونگ یانگ را به 
نام خود کنى؛ باید حجازى باشــى تا عقاب آسیا لقب بگیرى. باید 
عابدزاده باشى تا در بازى مقدماتى جام  جهانى 1998 زیر فشار بى 
امان بازیکن استرالیا توپ را یک دستى بگیرى و لبخند بزنى و در 
جام جهانى 1998 فاتح جدال تک به تک با بازیکن آمریکا باشى تا 

ایران برنده بازى قرن شود.
براى ماندن در خاطرات باید اقدامى چشــمگیر کنى، درست مثل 
علیرضا بیرانوند که در بازى پرسپولیس و السد در مرحله نیمه نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا 2018 وقتى همه از ژاوى غافل شدند، او ضربه 
سر یکى از بهترین شــماره 6 هاى فوتبال جهان را خیلى تماشایى 
راهى کرنر کرد تا پرســپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد. 
باید بیرانوند باشــى تا در جام جهانى 2018 روسیه ضربه پنالتى 

رونالدو فوق ستاره فوتبال دنیا را مهار کنى.
حاال بیرانوند به فوتبال اروپا کوچ کرده و سید مهدى رحمتى هم 
ابتداى لیگ نوزدهم راهى شهرخودرو شد تا قفس هاى تورى دو 
تیم بزرگ پایتخت حاشیه امنیت کافى را نداشته باشند. برخى 
مى گویند نبود رقیب باعث افت حسین حسینى درون دروازه 
استقالل شده اســت و عملکرد ضعیف رادوشوویچ در چند 
بازى اخیر پرسپولیس، دلیلى شده براى اینکه برخى بگویند 
او گلر شماره یک خوبى نیست و بیشتر رقیب خوبى براى 

بیرانوند بوده است!

هدف از اشاره به مواردى که در باال خواندید این است که حساسیت 
این پست بســیار مهم را براى شما شــرح دهیم. حاال کارشناسان 
فوتبال ایران از پیام نیازمند دروازه بان سپاهان به عنوان یک استعداد 
بزرگ در فوتبال ایران نام مى برند و اعتقاد دارند با ســن و ســال و 
توانایى که او دارد مى تواند در مســیر دروازه بانان بزرگ ایران قدم 

بردارد، البته نیازمند هنوز در رده ملى محک جدى نخورده است.
هواداران استقالل و پرسپولیس براى رسیدن به خوشبختى در پست 
حساس دروازه بان بدشــان نمى آید نیازمند را در لباس آبى یا قرمز 
ببینند اما باید بگوییم این امر در فصل پیش رو نمى تواند براى هیچ 
تیم ایرانى ممکن باشد، زیرا ســپاهان در قرارداد نیازمند قید کرده 
است فقط در صورت انتقال به تیم خارجى رضایتنامه اش را صادر 
مى کند و رقمى هم براى صدور رضایتنامه او در نظر گرفته است، 
اما براى انتقال نیازمند به تیم هاى ایرانــى چنین بندى در قرارداد 
او گنجانده نشده اســت. به طور مثال اگر تیم هاى ایرانى بخواهند 
سراغ نیازمند بروند باید به طور مستقیم با مدیران باشگاه سپاهان 
وارد مذاکره شــوند و در صورتى که ســپاهانى ها راضى به جدایى 
او باشند ممکن اســت هر رقمى را براى صدور رضایتنامه نیازمند 

درخواست کنند.
على طیبى، مدیربرنامه هاى پیام نیازمنــد در گفتگویى کوتاه این 
موضوع را تأیید کرد و گفت: «براى انتقال نیازمند به تیم هاى ایرانى 
بند و مبلغ رضایتنامه تعیین نشــده اســت و پیام در صورت داشتن 
پیشنهاد خارجى مى تواند از آن بند استفاده کند. پیام از سوپر لیگ 

ترکیه و لیگ پرتغال پیشنهاد دارد که باید بررسى شود.»
طیبى در پاسخ به این سئوال که آیا نیازمند پیشنهادى از استقالل و 
پرسپولیس داشته است یا خیر گفت: «یکسرى پیغام به گوش من 
رسیده است اما مستقیم و رسمى نبود. اگر پیشنهادها جدى باشد باید 

از طریق باشگاه سپاهان بررسى و پاسخ داده شود.
با این شرایط بعید به نظر مى رسد دست تیم هاى ایرانى به نیازمند 
برســد و او در صورت جدایى از ســپاهان مى تواند بــراى لژیونر 
شــدن برنامه ریزى کند یا منتظر بماند بعد از لیگ بیســتم وقتى 
قراردادش با طالیى پوشان اصفهانى تمام شد در تیم ایرانى دیگر 
ماجراجویى کند. استقالل و پرسپولیس هم احتماًال باید براى جذب 
گلر ششــدانگ و ایجاد انگیزه براى حســینى و رادوشوویچ سراغ 

گزینه هاى دیگر بروند.

 داشتن یک یا دو دروازه بان ششــدانگ دغدغه اول تمام ت
فوتبال در سراسر دنیاست. فوتبال و تیم هاى ایرانى هم از این
مستثنى نیســتند. در ایران دروازه بان خوب کم نداشتیم ا
حجازى، احمدرضاعابدزاده و علیرضا بیرانوند اســم هایى
که مى توان در 40 سال گذشته از آنها به عنوان بهترین ها
همانطور که برایتان گفتیم دروازه بان خــوب در فوتبال ایر
داشتیم و داریم اما یک گلر باید در بازى هاى بزرگ و لحظ

نفس هم تیمى هایش بند آمده کارى کند کارستان.
براى بزرگى کردن و ماندگار شدن باید حجازى باشى که در

یانگ مقابل کره شمالى بدرخشــى تا لقب شیر پیونگ یانگ
خود کنى؛ باید حجازى باشــى تا عقاب آسیا لقب بگیر نام
ف 8عابدزاده باشى تا در بازى مقدماتى جام  جهانى1998 زیر
امان بازیکن استرالیا توپ را یک دستى بگیرى و لبخند بز
8جام جهانى 1998 فاتح جدال تک به تک با بازیکن آمریکا

ایران برنده بازى قرن شود.
براى ماندن در خاطرات باید اقدامى چشــمگیر کنى، درس
علیرضا بیرانوند که در بازى پرسپولیس و السد در مرحله نیمه
ا 8لیگ قهرمانان آسیا 2018 وقتى همه از ژاوى غافل شدند،
6سر یکى از بهترین شــماره 6 هاى فوتبال جهان را خیلى تم
راهى کرنر کرد تا پرســپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسی
8باید بیرانوند باشــى تا در جام جهانى 2018 روسیه ضربه

رونالدو فوق ستاره فوتبال دنیا را مهار کنى.
حاال بیرانوند به فوتبال اروپا کوچ کرده و سید مهدى رحم
ابتداى لیگ نوزدهم راهى شهرخودرو شد تا قفس هاى تو
تیم بزرگ پایتخت حاشیه امنیت کافى را نداشته باشند
مى گویند نبود رقیب باعث افت حسین حسینى درون
استقالل شده اســت و عملکرد ضعیف رادوشوویچ
بازى اخیر پرسپولیس، دلیلى شده براى اینکه برخى

او گلر شماره یک خوبى نیست و بیشتر رقیب خوبى
بیرانوند بوده است!

سرخابى هاى عزیز!
 فعًال خواب نیازمند را ببینید

محمد احمدى

 وقتى رســول خطیبى دو تیم تبریزى را به لیگ برتر آورد، 
درباره اش گفتند او فقط شــیر داخل خانه اســت و بیرون 
از تبریز آن ابهــت و قابلیت را ندارد امــا خطیبى  با صعود 
آلومینیوم اراك به لیگ برتر و تکمیل سه گانه اش نشان داد 
باید حساب ویژه اى به عنوان یک مربى کاربلد روى او باز 
شود.  ماراتن نفسگیر براى صعود به لیگ برتر را آلومینیوم 
اراك از مس کرمان برد و به سال ها انتظار مردم اراك براى 
رســیدن به لیگ برتر پایان داد. حاال تیم هاى لیگ برترى 
باید در لیگ بیستم، ال به الى بازى هاى شان یک سفر هم 
به استان مرکزى بروند و یک بازى هم در اراك برگزار کنند. 
 آلومینیوم البته ســال قبل هم مستحق صعود به لیگ برتر 
بود. چه نیم فصل اول که با محمد ربیعى به صدر رسیده بود 
و حاشیه سازان اجازه ندادند زوج ربیعى-دهشمند کارى که 

شروع کرده بودند را با صعود تمام کنند و چه نیم فصل دوم 
که با فراز کمالوند و حسین خبیرى فاصله بسیار اندکى تا بر پا 
کردن جشن صعود داشت اما باز هم حواشى و اختالف هاى 
داخلى به نماینده اراك ضربه زد و مانع صعود آلومینیوم شد. 
صعودى که این بار ســرانجام رقم خورد تا اراك هم براى 

اولین بار وارد جغرافیاى لیگ برتر شود.
مردم اراك حاال پس از سال ها انتظار حضور در باالترین سطح 
فوتبال ایران را جشــن مى گیرند. براى این صعود خیلى ها

زحمت کشــیدند، از حمید بادکوبه اى، علیرضا دهشــمند، 
زنده یاد منصور پورحیدرى و تمام آنها که در سالیان اخیر در 
باشگاه اراکى به نوعى مدیریت و خدمت کردند اما این صعود 

سرانجام به دست رسول خطیبى رقم خورد.
رسول خطیبى در دوران بازیگرى اش هم قدرت فرماندهى 
داشت. او داخل زمین هم این هنر را داشت که تیم را هدایت 

کند، حتى در روزهایــى که جوان تر بــود و کنار بازیکنان 
باتجربه تر از خود به میدان مى رفــت. از همان روزها هم 
مشخص بود رســول ســرمربى موفقى مى شود. خطیبى 
خیلى زود جذب این حرفه شد و حاال براى خودش جایگاه 
محکمى در میان مربیان موفق دســت و پا کرده اســت. 
رسول که سال 92 گســترش فوالد را به لیگ برتر رساند 
و سال 95 هم ماشــین ســازى را به لیگ برتر برگرداند، 
حاال در ســال 99 اراك را براى اولین بار لیگ برترى کرده 

است.
خطیبى در نیم فصل دوم لیگ آزادگان و در هفته هایى که 
تیمش از مس رفسنجان و مس کرمان در جدول رده بندى 
عقب تر بود، با اطمینان از صعود حرف مى زد و مى گفت این 
تیم را به لیگ برتر مى رســاند. او هفته قبل در دیدارى که 
حکم فینال را داشت، مس کرمان را در خانه حریف شکست 

داد تا جایى براى شــک و تردید باقى نگــذارد که تیمش 
مســتحق حضور در لیگ برتر اســت. این استحقاق امروز 

سندیت و رسمیت پیدا کرد.
احتماًال رســول خطیبى فصل جدید با آلومینیوم اراك وارد 
لیگ برتر خواهد شــد. او در هر دو تجربــه قبلى خود که 
تیم هاى گسترش فوالد و ماشین سازى را به لیگ برتر آورد، 
در اولین فصل بعد از صعود روى نیمکت این تیم ها نشست و 
این بار هم کارش را به احتمال زیاد با اراك و آلومینیوم ادامه 
خواهد داد اما قطعاً او به روزهاى روشن تر و هدایت تیم هاى 

بزرگ تر مى اندیشد. 
در روزهایى که تبریز در به در و شهر به شهر و بعضًا کشور 
به کشور دنبال ســرمربى مى گردد، رسول در اراك جشن 
صعود مى گیرد. به قول شــاعر؛ آب در کوزه و ما تشنه لبان 

مى گردیم، یار در خانه و ما گرد جهان مى گردیم.

رسول و فوق تخصص صعود

هرچند رقابت قهرمانى در لیگ با چهارمین قهرمانى 
پرسپولیس دو هفته اى اســت که تمام شده اما هنوز 
در باالى جدول رقابت براى صعود به لیگ قهرمانان 
و بقا در لیگ داغ است. با توجه به اینکه نماینده هاى 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا، هم از طریق لیگ و هم 
جام حذفى مشخص مى شود و از طرفى سه تیم باالى 
جدول در لیگ در جام حذفى هم حضور دارند، اتفاقات 

زیادى ممکن است بیافتد.
مطابق قانون AFC، ســهمیه تیم هاى ایرانى براى 
صعود به لیگ قهرمانان 2+2 اســت. یعنى دو تیم به 
صورت مستقیم و دو تیم با شرکت در مرحله پلى آف 
راهى این مسابقات مى شــوند. قهرمان لیگ و جام 
حذفى به صورت مستقیم و تیم هاى دوم و سوم لیگ 

هم راهى مرحله پلى آف مى شوند.
با توجه به اینکه سه تیم از چهار تیم مرحله نیمه نهایى 
جام حذفى در باالى جدول لیگ قرار دارند، در صورت 
قهرمانى یکى از این تیم ها اگر در هفته پایانى لیگ 
هم در همان رتبه ها بمانند تیم چهارم لیگ مى تواند 
به عنوان چهارمین سهمیه ایران راهى مرحله پلى آف 

شــود. البته پرســپولیس که قهرمانى اش در لیگ 
مسجل شده و اگر قهرمان جام حذفى شود سهمیه 
چهارم ایران قطعًا به تیم چهارم جدول مى رســد و 

تیم دوم لیگ هم به صورت مســتقیم به لیگ 
قهرمانان صعود مى کند. عالوه بر 

قهرمانى نفت مسجد سلیمان 
در جام حذفى، یکسرى 
اتفاقات عجیب ممکن 
اســت ســهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا را از تیم 
چهارم جدول بگیرد که 

به آن اشاره مى کنیم.
به جز پرســپولیس که 
صعــودش بــه صورت 

مســتقیم قطعى شده، هنوز 
استقالل، تراکتور، سپاهان، فوالد 

و شهر خودرو براى کسب سهمیه از طریق 
لیگ شانس دارند.

سپاهان مثل فوالد در نیمه  نهایى جام حذفى غایب 

است و براى رسیدن به لیگ قهرمانان باید در هفته 
آخر پیکان را که خودش گزینه سقوط است، از پیش 
رو بردارد. البته اگر تراکتور، فوالد را شکست بدهد و 
استقالل هم برابر شاهین برنده شود سپاهان 
حتى با پیروزى برابر پیکان در رده 
چهارم قرار مى گیرد و باید 
شدن  مشخص  منتظر 
قهرمــان جام حذفى 
باشــد تا در صورت 
قهرمان نشدن نفت 
مسجد سلیمان، به 
عنوان تیــم چهارم 
سهمیه را کسب کند. 
اما اگر تراکتــور برابر 
فوالد پیروز نشود، کار براى 
ســپاهان کمى راحت تر است و 
مى تواند با پیروزى برابــر پیکان حداقل 
رتبه سومش را تضمین کند. این تیم حتى در صورت 
شکســت همزمان اســتقالل و تراکتور مى تواند با 

پیروزى برابر پیکان به رتبه دوم برســد و در صورت 
قهرمانى پرسپولیس در جام حذفى، سهمیه مستقیم 

لیگ قهرمانان را کسب کند.
اما دور از ذهن ترین اتفاقى که ممکن اســت  براى 
ســپاهان رخ دهد و دســت این تیم از سهمیه کوتاه 
بماند این اســت که  اگر استقالل شــاهین را ببرد، 
ســپاهان هم برابر پیکان پیروز شــود و فوالد هم 
تراکتور را از پیش رو بــردارد رتبه هاى دوم تا چهارم 
به استقالل، ســپاهان و فوالد مى رسد اما با توجه به 
هم امتیاز بودن ســپاهان و فوالد، تفاضل گل رتبه 
آنها را مشخص مى کند. تفاضل گلى که االن مثبت 
9 است. یعنى اگر سپاهان با اختالف یک گل پیکان 
را ببرد، فوالد بــا زدن 11 گل به تراکتــور مى تواند 
در رتبه سوم قرار  گیرد و ســپاهان چهارم مى شود. 
در این صورت اگر تراکتور کــه در رتبه پنجم جدول 
است قهرمان جام حذفى شــود، استقالل و فوالد به 
مرحله پلى آف راه پیدا مى کنند و سپاهان سهمیه را از 
دســت مى دهد. اتفاقى که بیش از اندازه دور از ذهن

 است.

سپاهان با چنگ و دندان به دنبال سهمیه

سعید نظرى

محمد مؤمنى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى  

برابر آراءصادره هیئت هاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهى مى شود.در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.  
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- راى  شــماره   5055    مورخ 1399/05/11 آقاى / خانم مریم عجمی به شناسنامه 
شماره 95 کدملی 4590964813 صادره فرزند محمد حسین نسبت به 2 دانگ مشاع 
از 6 دانگ یکباب ویال به مســاحت 3773,53 مترمربع پالك شماره 16فرعی از154 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 281 

دفتر 161و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
2- راى  شــماره   5053    مورخ 1399/05/11آقاي / خانم محســن شاه طوسی به 
شناســنامه شــماره 60003 کدملی 1282432321 صادره فرزند حسینعلی نسبت به 
2 دانگ مشــاع از 6 دانگ  یکباب ویال  به مســاحت 3773,53 مترمربع پالك شماره 
16فرعی از154 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  
ثبت در صفحه 281 دفتر 161 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
3- راى  شــماره   5057    مورخ 1399/05/11 آقاي / خانم مهدیه شــاه طوســی به 
شناسنامه شــماره 1918 کدملی 1288072864 صادره فرزند حسینعلی نسبت به 2 
دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب ویالبه مساحت 3773,53 مترمربع پالك شماره 16فرعی 
از154 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 
281 دفتر 161و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
4- راى  شــماره   2600    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم افســانه چیت ساز زاده به 
شناسنامه شماره 592 کدملی 1285678699 صادره فرزند حسن نسبت به 7,2حبه از 
72 حبه یکباب زمین داراى اعیانى  به مســاحت 7797,80 مترمربع پالك شماره 91 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  سند 23150 و سند 
28985 مورخ 52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
5- راى  شــماره   3612    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم مرتضی چیت ساز زاده به 
شناسنامه شماره 976 کدملی 1285560086 صادره فرزند حسن  نسبت به 7,2 از 72 
حبه از شــش دانگ یکباب زمین داراى اعیانى. به مساحت 7797,80 مترمربع پالك 
شماره91 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 
و سند 28985 مورخ 52/08/19 و سند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شــماره   3604    مورخ 1399/04/17 آقاي / خانم مجتبی چیت ساززاده به 
شناسنامه شــماره 591 کدملی 1285678680 صادره فرزند حسن  نسبت به 7,2 حبه 
از 72 حبه یکباب زمین داراى اعیانى به مســاحت 7797,80 مترمربع پالك شماره91 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 
28985 مورخ 52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شماره   3607    مورخ 1399/04/17 آقاي / خانم اسماعیل چیت ساز زاده به 
شناسنامه شماره 943 کدملی 1285495233 صادره فرزند حسن نسبت به 7,2از 72 حبه 
یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره91 اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 28985 مورخ 
52/08/19 و سند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
8- راى  شماره   2610    مورخ 1399/04/17 آقاي / خانم مصطفی چیت ساز زاده به 
شناسنامه شماره 1070 کدملی 1285526198 صادره فرزند حسن  نسبت به 7,2 حبه از 
72 حبه یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره91اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 28985 
مورخ 52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شــماره   1744    مورخ 1399/04/17 آقاي / خانم مهدي چیت ســاززاده به 
شناسنامه شــماره 1660 کدملی 1286371708 صادره فرزند حسن نسبت به 14,4 
حبه از 72 حبــه  یکباب زمیــن داراى اعیانى به مســاحت 7797,80 مترمربع پالك 
شماره91اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 
و سند 28985 مورخ 52/08/19 و سند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
10- راى  شــماره   3595    مورخ 1399/04/17 آقاي / خانم ملیحه چیت ساززاده به 
شناسنامه شماره 823 کدملی 1285362144 صادره فرزند حسن  نسبت به 3,6حبه از 
72 حبه یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره فرعی 
از91 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و 
سند 28985 مورخ 52/08/19 و سند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شــماره   3597    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم ابراهیم چیت ساز زاده به 
شناسنامه شــماره 942 کدملی 1285495225 صادره فرزند حسن  نسبت به 7,2 حبه 
از 72 حبه یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره 91 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 
28985 مورخ 52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
12- راى  شماره   3593    مورخ 1399/04/17 آقاي / خانم محمدرضا چیت ساز زاده به 
شناسنامه شماره 484 کدملی 1285441095 صادره فرزند حسن نسبت به 7,2 حبه از 
72 حبه یکباب زمین داراى اعیانى ه مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره91 اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 28985 
مورخ 52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
13- راى  شــماره   3594    مورخ 1399/04/17 آقاي / خانم توران چیت ساز زاده به 
شناسنامه شماره 47972 کدملی 1281576778 صادره فرزند حسن نسبت به 3,6حبه 
از 72 حبه  یکباب زمینداراى اعیانى به مســاحت 7797,80 مترمربع پالك شماره 91 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 
28985 مورخ 52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
14- راى  شماره   5375    مورخ 1399/05/20آقاي / خانم اعظم حاجیان فروشانی به 
شناسنامه شماره 355 کدملی 1141696789 صادره فرزند عباسعلی نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه . به مساحت 176,27 مترمربع پالك شماره773 فرعی از109 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از فتح اهللا جوالى 
ثبت در صفحه 13 دفتر 16 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
15- راى  شــماره   3541    مورخ 1399/04/16آقاي / خانــم حمید پرنده خوزانی به 
شناســنامه شــماره 18320 کدملی 1140182749 صادره فرزند حسین  نسبت به 3 
دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 130,41 مترمربع پالك 
شماره228 و 135 فرعی از 115اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل مع االوسطه ازسند 62150 مورخ 86/08/19 دفتر46 و سند 241527 مورخ 
86/08/19 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
16- راى  شــماره   3544    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم مینــا پرنده خوزانی به 
شناســنامه شــماره 16558 کدملی 1142380300 صادره فرزند اصغر  نسبت به 3 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  دو طبقه . به مساحت 130,41 مترمربع پالك 
شماره 228 و 135فرعی از115 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل ( مع االوســطه از ســند 62150 مورخ 81/08/19 دفتر 46 و سند 24157 
مورخ 98/09/13 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
17- راى  شــماره   4417    مورخ 1399/04/26آقاي / خانم یعقوب شمس الدینی به 
شناسنامه شماره 340 کدملی 4699706592 صادره فرزند تاجعلی  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 190 مترمربع پالك شماره 392 و 395فرعی از141 اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االواسطه بنیاد تعاون ثبت در 
صفحه 57 دفتر 18 و شــهردارى ثبت در صفحه 580دفتر 18 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش مالحظه و محرز گردیده است.
18- راى  شماره   3374    مورخ 1399/04/15مالکیت آقاي / خانم سیدجواد منتظري 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 20925 کدملی 1140208802 صادره فرزند سید 
حسین  نســبت به 6 دانگ یکباب مغازه  به مســاحت 45,48 مترمربع پالك شماره 
970فرعی از 165اصلی واقع در شما ل شهر  بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  

سند 6804 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
19- راى  شماره   3372    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم جابر عموشاهی فروشانی به 
شناسنامه شماره 1872 کدملی 1141255839 صادره فرزند حبیب  نسبت به 6 دانگ 
یکباب مغازه  به مساحت30/30 مترمربع پالك شماره970 فرعی از165 اصلی واقع در  
شمال شهر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 6923 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
20- راى  شماره   3379    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم فاطمه رضائی ادریانی به 
شناسنامه شــماره 362 کدملی 1142437795 صادره فرزند محمدحسین نسبت به 6 
دانگ یکباب مغازه  به مساحت 39,79 مترمربع پالك شماره970 فرعی از165 اصلی 
واقع در  شمال شهر  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 6735 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
21- راى  شماره   3377    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم جابر عموشاهی فروشانی 
به شناسنامه شماره 1872 کدملی 1141255839 صادره فرزند حبیب نسبت به 6 دانگ 
یکباب مغازه . به مساحت 73 مترمربع پالك شــماره 970فرعی از165 اصلی واقع در  
شمال شهر بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 6923و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
22- راى  شماره   3529    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم نوراله صمدي فروشانی به 
شناسنامه شماره 2992 کدملی 1141198576 صادره فرزند محمد  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 153,33 مترمربع پالك شماره116 
فرعی از80 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در 
صفحه 245 و 406 و 172 و 403 و 169 و 400 دفتر 226 و 124و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
23- راى  شماره   5055    مورخ 1399/04/16 آقاي / خانم اکرم عموشاهی فروشانی 
به شناسنامه شماره 1232 کدملی 1142240495 صادره فرزند محمدمهدي نسبت به 
3 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه . به مساحت 153,33 مترمربع پالك شماره 
116فرعی از80 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  ثبت 
در صفحه 245 و 406 و 172 و 403 و 169 و 400 دفتر 226 و 124) و مالحظه نقشــه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
24- راى  شــماره   4583    مورخ 1399/04/28 آقاي / خانم مرضیه ســلمانیان به 
شناسنامه شــماره 570 کدملی 1141314657 صادره فرزند حسن  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 304,34 مترمربع پالك شماره200 فرعی از82 اصلی واقع در 
فتح اباد  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 30983 مورخ 29/04/98 

دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
25- راى  شــماره   3590    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم صفوراالسادات حسینی 
اندانی به شناســنامه شــماره 1377 کدملی 1142241955 صادره فرزند سید کمال  
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ش دانگ یکباب خانه  به مساحت 145,30 مترمربع پالك 
شــماره918 فرعی از112 اصلی واقــع در اصفهان بخش حوزه ثبــت ملک خمینی 

شهرشامل ثبت در صفحه 287 دفتر 651و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.

26- راى  شماره   3591    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم حجت اله عمادي اندانی به 
شناسنامه شماره 3407 کدملی 1141236761 صادره فرزند احمد د نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 145,30 مترمربع پالك شماره908 
فرعی از112 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  ثبت 
در صفحه 290 دفتر 651 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
27- راى  شماره   3531    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم محمدعلی کارگر خوزانی 
به شناسنامه شماره 520 کدملی 1141652048 صادره فرزند حسن نسبت به 3 دانگ 
مشــاع از 6 دانگ یکباب خانه و مغــازه متصله  به مســاحت 208,72 مترمربع پالك 
شــماره250 فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک خمینی 
شهرشامل ســند 137134 مورخ 81/05/12 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
28- راى  شماره   3533    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم فاطمه خسروي خوزانی به 
شناسنامه شماره 264 کدملی 1141727188 صادره فرزند صفرعلی نسبت به 3 دانگ 
مشاع از 6 دانگ یکباب خانه و مغازه متصله  به مساحت 208,72 مترمربع پالك شماره 
250فرعی از 85اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 
137134 مورخ 81/05/12 دفتر 73و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
29- راى  شــماره   3697    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم خداداد محمدي خوزانی 
به شناسنامه شماره 88 کدملی 1141413264 صادره فرزند اسداله  نسبت به 1 دانگ 
875,691 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 158 مترمربع پالك 
شماره597 فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  
سند 9682 مورخ 39/10/08 و ســند 17306 مورخ 46/10/11و سند 43055 مورخ 
56/05/15و سند 23091 مورخ 50/12/06 و ســند 90832 مورخ 71/04/10و سند 
1688817 مورخ 85/10/23 و سند 189712 مورخ 88/03/19و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
30- راى  شــماره   3696    مورخ 1399/04/18آقاي / خانم رضا محمدي خوزانی به 
شناسنامه شماره 199 کدملی 1141070693 صادره خمینی شهر فرزند خداداد  نسبت 
به 1 و 875,289 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 158 مترمربع پالك 
شماره 597فرعی از 85اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  
سند 9682 مورخ 39/10/08 و ســند 17306 مورخ 46/10/11و سند 43055 مورخ 
56/05/15و سند 23091 مورخ 50/12/06 و ســند 90832 مورخ 71/04/10و سند 
1688817 مورخ 85/10/23 و سند 189712 مورخ 88/03/19و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
31- راى  شــماره   3695    مورخ 1399/04/18آقاي / خانم محترم محمدي خوزانی 
به شناسنامه شماره 9859 کدملی 1140351893 صادره خمینی شهر فرزند اسماعیل  
نسبت به 2و 22/25 دانگ از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 158 مترمربع پالك 
شماره 597فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  

سند 9682 مورخ 39/10/08 و ســند 17306 مورخ 46/10/11و سند 43055 مورخ 
56/05/15و سند 23091 مورخ 50/12/06 و ســند 90832 مورخ 71/04/10و سند 
1688817 مورخ 85/10/23 و سند 189712 مورخ 88/03/19و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
32- راى  شماره   3686    مورخ 1399/05/22آقاي / خانم مهناز پیمانی فروشانی به 
شناسنامه شماره 2070 کدملی 1141189356 صادره خمینی شهر فرزند عبدالحسین 
نسبت به دو دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 168 مترمربع پالك 
شماره49 فرعی از73اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 
سند رســمی 37405 مورخ 90/12/13 دفتر 139 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
33- راى  شــماره   3577    مــورخ 1399/04/16آقاي / خانــم محمدرضا نقدي به 
شناسنامه شماره 1830 کدملی 0491710593 صادره فرزند ابوالقاسم  نسبت به 6 دانگ 
یکباب مغازه به مساحت 20/46 مترمربع پالك شماره2666 فرعی از87 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  ى  ثبت در صفحه 77 دفتر 477 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
34- راى  شماره   3434    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم معصومه مفیدي خوزانی به 
شناسنامه شماره 367 کدملی 1141549085 صادره فرزند رضا  نسبت به 3 دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه. به مســاحت 150 مترمربع پالك شماره 166فرعی از115 
اصلی واقع در  کهندژ بخش حوزه ثبت ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 263 
دفتر 249 و صفحه 590 دفتر 204 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
35- راى  شماره   3433    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم مصطفی لري احمد آبادي 
به شناسنامه شماره 18 کدملی 1141493624 صادره فرزند ابراهیم نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 150 مترمربع پالك شماره 166فرعی 
از115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  ثبت در 
صفحه 263 دفتر 249 و دفتــر 204 صفحه 590) و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
36- راى  شــماره   4104    مورخ 1399/04/24آقاي / خانم پروانه رحمتی اندانی به 
شناسنامه شماره 2364 کدملی 1141226332 صادره فرزند حسین  نسبت به 6 داگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت  به مساحت 132,12 مترمربع پالك شماره 175فرعی 
از111 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 
49 دفتر 479 مع الواسطه از  صغرى رجبى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
37- راى  شــماره   4165    مورخ 1399/04/25آقاي / خانم اعظم کاظمی اندانی به 
شناسنامه شــماره 574 کدملی 1141208393 صادره فرزند حسن  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه به مساحت 152,29 مترمربع پالك شماره 842فرعی از111 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 600 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
38- راى  شماره   4190    مورخ 1399/04/25آقاي / خانم شراره منصوري به شناسنامه 
شــماره 1200 کدملی 2594231126 صادره فرزند محمدعلی در  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه . به مســاحت 180 مترمربع پالك شماره156 اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل مع االوسطه از شهردارى  
ســند 188205 مورخ 88/01/17 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
39- راى  شماره   4191    مورخ 1399/04/25آقاي / خانم علیرضا ملک محمودي به 
شناسنامه شماره 13364 کدملی 4170124091 صادره فرزند فاضل  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 180 مترمربع پالك شماره 156 اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع االوسطه از شهردارى 
ســند 188205 مورخ 88/01/17 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
40- راى  شماره   9865   مورخ 1398/08/19آقاي / خانم احسان زمانی فروشانی به 
شناسنامه شــماره 1130173240 کدملی 1130173240 صادره فرزند محمد نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه . به مســاحت 105,50 مترمربع پالك شماره 995فرعی از73 
اصلی واقع در جوتنده بخش14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 39437 
مورخ 97/12/25 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
41- راى  شماره   3259    مورخ 1399/04/14آقاي / خانم مجید دباغی ورنوسفادرانی 
به شناسنامه شماره 550 کدملی 1141208156 صادره فرزند اکبر  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 200 مترمربع پالك شــماره591 و 602 فرعی از 158اصلی 
واقع در صدر اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه 
از شهردارى خمینى شهر  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
42- راى  شماره   4283    مورخ 1399/04/25 آقاي / خانم اسد اهللا مشهدي حسینی 
ور نوسفادرانی به شناسنامه شماره 2016 کدملی 1140776541 صادره فرزند عباس  
نسبت به 6 دانگ یکباب انبار به مساحت 1012,54 مترمربع پالك شماره156 اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از مالکیت احمد 

اصفهانى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
43- راى  شــماره   3590    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم جــواد خانی خوزانی به 
شناسنامه شــماره 3576 کدملی 1141344777 صادره خمینی شــهر فرزند ولی اله 
نسبت به 6 دانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 08/150 مترمربع پالك شماره 243 
فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 
1845 مورخ 03/08/89 دفتر 231 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
44- راى  شــماره   4314    مورخ 1399/04/25آقاي / خانم مریم رفیعى دهقانى به 
شماره شناسنامه 5403 کد ملى 5129394021 صادره فرزند امراهللا نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 196,89 متر مربع پالك شماره 306 فرعى از 115 
اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت و ملک خمینى شهر شامل معالواسطه ار محمود 
فخارى ثبت در صفحه صفحات 151 و 290 و 281 دفتر 200 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار اول :1399/05/28
تاریخ انتشار دوم :1399/06/12

م الف:949855 ریاست محترم ثبت اسناد خمینى شهر نبى اله یزدانى/5/225
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 139985602030006816  آقاى فتح اله ستایش فرزند على باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 174/4 فرعى مجزى شده از174/4 و 
175  واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان که درصفحه 68 دفتر 539 
امالك ذیل ثبت 125437 بنام خانم عذرا ســلیمیان نجف آبادى فرزند مرتضى ثبت 
و سند بشماره چاپى 264801 صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 
13534 مورخ 1385/12/14 دفترخانه 72 نجف آباد به او انتقال و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار 1399/05/28، 951100/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى 

ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/5/228
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 139985602030006815      آقاى فتح اله ستایش فرزند على باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شــماره 174/4 فرعى مجزى شده 
از174/4 و 175  واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان که سند مالکیت آن 
درصفحه 443 دفتر 78 امالك ذیل ثبت 3346 بمیزان 5 دانگ مشاع بنام  نامبرده ثبت 
و سند بشماره چاپى 260020 صادر و تســلیم گردیده و بعد بموجب سند انتقال شماره 
89675 مورخ 1373/12/12 دفترخانه 88 نجف آباد تمامت نیم دانگ مشــاع به خانم 
عذرا سلیمیان نجف آبادى فرزند مرتضى انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1399/05/28، 951106/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف 

آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/5/229
فقدان سند مالکیت 

 شــماره: 139985602030006818      آقاى فتح اله ستایش فرزند على باستناد یک 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت 27 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره 24فرعى مجزى شده از 
3 مجزى از 174 اصلى   واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان که ســند 
مالکیت آن درصفحه 520 دفتر 179 امالك ذیل ثبت 32233 بنام نامبرده ثبت و سند 
بشماره چاپى 052040 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1399/05/28، 951107/م الف - مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک 

نجف آباد از طرف محسن نساج نجف آبادى/5/230
مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)

شماره آگهى: 139903902003000057 تاریخ آگهى: 1399/05/26 شماره پرونده: 
139604002003002546 آگهى مزایده پرونده به شــماره بایگانى9604276 طبقه 
منهاى شصت از پالك هفت فرعى از پانزده هزار و یکصد و پنجاه و نه اصلى(15159/7) 
به مســاحت 64 متر مربع که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى معادل دو دانگ و 
هفتاد و چهار صدم دانگ مشــاع (2/74) از ششدانگ پالك هفت فرعى از پانزده هزار 
و یکصد و پنجاه و نه اصلــى(15159/7) واقع در بخش5 ثبــت اصفهان (که تا کنون 
تفکیک نشــده) به آدرس : اصفهان خیابان مدرس خیابان مولوى کوچه مسجد النبى 
(29) کوچه استقالل جنب حســینیه قائم المنتظر پالك 147 با شماره دفتر بازداشتى 
الکترونیک 139705802026000742 مورد ثبت 47646 و بشماره چاپى 489066 
در صفحه 487 دفتر 240 ملکى آقاى على اکبر زارعى دســتگردى ثبت و صادر شده 
است با حدود و مشخصات ششــدانگ پالك فوق که تاکنون تفکیک نشده : شماال : 
بطول 15 .7 متر دیواربه  دیوار خانه جزء باقیمانده پالك 15159 شرقا : بطول 05 . 15 
متر دیواریست بدیوار خانه جزء باقیمانده پالك مرقوم جنوبا: در دو قسمت که قسمت 
اول پخى شکل اســت بطولهاى 25. 2 متر و 40 .4 متر درب و دیواریست به کوچه بن 
بست غربا: بطول 30. 17 متر دیوار به دیوار خانه جزء باقیمانده پالك مذکور که طبق 
نظر کارشناس رسمى پالك فوق عبارت اســت از ششدانگ یکباب خانه در دو طبقه و 
داراى پروانه ساختمانى به شــماره 17/14127 مورخ 75/9/27 بوده که با کد نوسازى 
11-24-2-1 و در حال حاضر فاقد گواهى پایانکار و نیز تفکیک آپارتمان مى باشــد. 
محل مورد نظر خانه مسکونى به صورت دو طبقه (طبقه منهاى شصت و یک طبقه روى 
آن) با اسکلت دیوار باربر و ســقف ها تیر آهن و آجر(طاق ضربى) داراى نما به صورت 
آجرى پله ها کف سنگ و بدنه رنگ آمیزى و جمعا داراى اعیانى در حدود 140 متر مربع 
(طبقه منهاى شصت 64 متر مربع و طبقه روى آن حدود 76 متر مربع) مى باشد.طبقه 
منهاى شــصت به صورت یک خوابه و داراى کف موزائیک و موکت دیوارها تا ارتفاع 
یک متر دیوار کوب پى وى سى و مابقى رنگ آمیزى درب و پنجره هاى خارجى فلزى 
با شیشــه دربهاى داخلى چوبى و چهارچوب ها فلزى آشپزخانه داراى کف سرامیک و 
دیوارها کاشیکارى و کابینت فلزى گرمایش از طریق بخارى و فاقد کانال کشى کولر و 
داراى انشعاب آب و برق و گاز مشترك مى باشد ملکى آقاى على اکبر زارعى دستگردى 
مى باشد که بموجب مهریه مندرج در ســند ازدواج شماره 4037 مورخ 1375/03/30 
تنظیمى دفتر خانه ازدواج شماره 147 اصفهان در قبال طلب خانم زهرا کریمى علویجه 
و حقوق دولتى بموجب بازداشت نامه شماره 97/2/25-139705802026000541 
اداره ثبت شــمال اصفهان بازداشت گردیده از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 
99/6/12 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان شعبه مهریه واقع در خیابان تاالر میدان 
هفت تیر اداره اجراى اسناد اصفهان برگزار مى شود. مزایده جهت طبقه منهاى شصت 
معادل دو دانگ و هفتاد و چهار صدم دانگ مشاع (2/74) از ششدانگ پالك هفت فرعى 
از پانزده هزار و یکصد و پنجاه و نه اصلى(15159/7) واقع در بخش 5 ثبت اصفهان از 
مبلغ پایه دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال (2/450/000/000 ریال) شروع و 
به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به ملک در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه  رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد 
و امالك کشور و روزنامه نصف جهان در تاریخ 99/5/28 چاپ و منتشر مى گردد و درج 
در سایت سازمان به منزله انتشــار در روزنامه کثیراالنتشار محلى مى باشد و خریداران 
جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش سپرده به شماره 
حساب :IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت 
اسناد و امالك کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد 
بانک مرکزى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است 
کلیه هزینه هاى قانونى تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از 
تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 950393 اداره اجراى 
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آگهى تغییرات
شــرکت رویان ارتبــاط اصفهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 19677 و شناسه ملى 
10260405623 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور  فــوق العاده مورخ 
1399/04/28 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
اردشیر هیبتى به شماره ملى 4679925930 به 
سمت بازرس اصلى و الهام کرمانى حبیب آبادى 
با شماره ملى 1270725424 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند. 
نوید مسائلى به شماره ملى 1292706384 به 
ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره - رضا 
رســولى به شــماره ملى 3720121399 به 
سمت رئیس هیئت مدیره - بنت الهدى رئیسى 
گوجانى به شــماره ملــى 4610263092 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره براى مدت 
دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ،
 قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مدیر عامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (940925)

آگهى تغییرات
شــرکت دقیق ریزان مصباح حدید شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 26707 و 
شناســه ملى 10260474453 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1398/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : صورتهاى مالى منتهى به1397/12/29 
بــه تصویــب رســید.منوچهر مختارى 
ورنوســفادرانى به کدملى1141024391 
وعبدالکریــم ذوالفقــارى بــه کدملــى 
5129765206 وشرکت ایثارگران حدید به 
شناسه ملى10260329366بعنوان اعضاى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند موسسه حسابرسى آوا تدبیر تراز 
با شناسه ملى:14004287467 و مسعود 
ابراهیم قزوینى با کد ملى:1286133637 
به ترتیب به سمت بازرســان اصلى و على 
البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند.روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (940936)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى بازرگانى تجارت دانه هاى 
تیره حســام سهامى خاص به شــماره ثبت 
60624 و شناســه ملى 14007630932 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
سیدحسین حسام نژاد کدملى 1288435207 
بعنوان رئیس هیئت مدیره و شیرین شهبازى 
کدملى 1270882864بعنــوان مدیر عامل 
(خــارج از شــرکاء) و محبوبه حســام نژاد 
کدملــى1282436007 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره و سیدجواد حســام نژاد کدملى 
1270882041 بعنوان عضــو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال 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 سیدحســین حســام 
نژاد(رئیس هیئت مدیره) و ســیدجواد حسام 
نژاد(عضو هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (941887)

آگهى تغییرات
شرکت کاال گســتر میترا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 61612 و شناسه ملى 
14008014651 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1399/04/10 بنا 
به اختیــار حاصلــه تفویــض مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ1399/4/7 
ســرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 
بــه مبلــغ 12001000000 از محل 
واریــز نقــدى و صدور ســهام جدید 
افزایش یافــت که تماما طــى گواهى 
شماره94961/220مورخ13699/4/7 
بانک ملت شعبه بلوار آیینه خانه پرداخت 
گردید و براین اساس : سرمایه شرکت 
مبلغ 12001000000 ریال منقســم 
به 1200100 ســهم 10000 ریالى 
با نام که تماماً پرداخت شــده مى باشد 
افزایش یافت . ماده 4 اساسنامه شرکت 
به شرح مذکور اصالح گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (941752)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل مطهر کهربا ســهامى 
خاص به شماره ثبت 27966 و شناسه ملى 
10260486728 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده مورخ 
1399/04/11 و نامه شــماره 21/31002 
مــورخ 99/5/13 اداره کل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى اصفهــان تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد :محمد محمد علیزاده سامانى با کد ملى 
4621663161 و کد پستى 8195157631 
و محسن محمد علیزاده ســامانى با کد ملى 
4610204223 و کد پستى 8851654435 
و هادى محمــد علیزاده ســامانى با کد ملى 
4623632921 و کد پستى 8195157631 
به عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب شــدند. موسسه حسابرسى 
معین مشاور مجرب به شماره ثبت 26517 
و شناســه ملى 10320404190 و مهدى 
بیابانى ســامانى با کد ملى 4610014351 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (942043)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص کیان ســالمت فرازمان درتاریخ 1399/04/21 به شماره ثبت 65081 به شناسه 
ملى 14009279248 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :توسعه علوم زیستى و دارویى – تحقیقات و پژوهش بر روى سیستم آنزیم 
داروها و سیستم بیمارى هاى خاص (بیمارى هاى سیستم علوم اعصاب، سرطان ها، بیمارى هاى ویروسى 
و باکتریایى) و تحقیقات اپیدومیولوژى انسانى – فعالیت تخصصى روى زخم هاى عمومى و فشارى – اخذ 
وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – برگزارى و شرکت در نمایشگاه ها، سمینارها 
و کنفرانس ها (بجز فرهنگــى و هنرى) – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجــاز بازرگانى – عقد قرارداد با
 ارگان هاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
باتون ، خیابان عاشق اصفهانى غربى ، کوچه رامین 90 ، پالك 44 ، طبقه اول کدپستى 8197797785 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1311/99/250 مورخ 
1399/04/11 نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان احمد آباد با کد 1311 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد 
صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مهران پالیزبان به شماره ملى 0078034787 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه میرزائى علویجه به شماره ملى 1270042866 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم اکرم رفیعى قهساره به 
شماره ملى 1287323995 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 با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه رضوانى نیک آبادى به شماره ملى 0083453970 به سمت 
بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى محمد محسنى پور به شماره ملى 0440001341 به سمت بازرس 
على البدل 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 (942068)

آگهى تغییرات
شرکت ایده پردازان جوان اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 58397 و شناسه ملى 
14006751213 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/02 سپهر مراثى 
کدملى 1270968221 بسمت مدیرعامل ، امید مراثى کدملى 4723593934 بسمت 
رئیس هیات مدیره و مجید مراثى کدملى 0035032065 بســمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (940920)

آگهى تغییرات
شرکت ســاعى تجهیز سپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 57785 و شناسه ملى 
14006548723 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/06 و بنا به اختیار 
تفویض شده مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/12/04در خصوص افزایش سرمایه به 
هیات مدیره سرمایه شرکت از مبلغ 10000000ریال به مبلغ 2000000000 ریال از طریق 
محل واریز نقدى و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح 
اصالح گردید ماده 5 اصالحى: سرمایه شرکت 2000000000 ریال نقدى است به 20000 
سهم 100000 ریال با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (941964)

آگهى تغییرات
 شرکت به فن پاالیش امیرکبیر ســهامى خاص به شماره ثبت 37159 و 
شناسه ملى 10260547201 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/04/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (942086)

تاسیس 
شرکت تعاونى تجارت طالئى کیوان درتاریخ 1399/04/12 به شماره ثبت 4794 به شناسه ملى 14009256835 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع : ذوب و ریخته گرى فلزات و تامین مواد اولیه شرکت هاى متالوژى ، خریدوفروش مواداولیه وتولیدات مرتبط وتولید ادوات کشاورزى وگلخانه ایى اخذ کارت 
بازرگانى جهت شرکت ،خدمات ترخیص کاال تبصره1: در صورتیکه براى انجام هر یک از فعالیتهاى موضوع تعاونى نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونى باشد تعاونى مکلف به اخذ آن 
است. تبصره 2: شرکت مى تواند براى اجراى طرح مصوب و موارد مندرج در باال، با رعایت مقررات و اساسنامه و قراردادهاى منعقده، از سرمایه و ذخائر موجود، اعتبارات و سرمایه گذاریهاى 
بخشهاى دولتى، عمومى، تعاونى، بانکها و اشخاص حقیقى و حقوقى دیگر، هدایاى نقدى و جنسى افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکى از طریق عقود 
اسالمى نماید. تبصره 3: در صورتیکه از طریق ارگان دولتى و یا عمومى ذیربط، ضوابط و مقرراتى در زمینه نوع و نحوه کار و اشتغال، وسائل، تجهیزات، تأسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت 
قانونى شرکت و سایر موارد مربوط وضع شده باشد شرکت مکلف به رعایت آنهاست. تبصره 4: شرکت مى تواند مصالح، وسائل، تجهیزات، ماشین آالت، تأسیسات، انبار، کارگاه و دیگر 
نیازمندیهاى خود را به طریق مقتضى و مقرون به صرفه منجمله واردات آنها از خارج از کشور تأمین نموده و در جهت تحقق اهداف شرکت در مؤسسات تولیدى، تعاونى و دیگر نهادهاى 
اقتصادى سرمایه گذارى کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتى و غیردولتى نماید. تبصره 5: شرکت مى تواند با توجه به نوع فعالیت در صورت وجود تولیدات، با رعایت 
مقررات اقدام به صدور آنها به خارج از کشور نماید و یا نیازمندیهاى خود را از خارج تأمین نماید. همچنین با برگزارى نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاههاى داخلى و بین المللى، ایجاد دفاتر 
نمایندگى و شعب در داخل و خارج کشور تولیدات خود را عرضه نماید. تبصره 6: شرکت مکلف است در جهت ارتقاء دانش و مهارت هاى فنى و شغلى اعضاى خود با دستگاه ها و مؤسسات 
ذیربط همکارى نموده و موجبات شرکت هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرسان و دیگر اعضا را در دوره هاى آموزشى و تخصصى مربوط فراهم نماید. تبصره 7: در صورتیکه یکى از هدفهاى شرکت، 
تأمین نیازمندیهاى اعتبارى اعضا باشد مى تواند پرداخت وام به اعضا را بنحویکه در آئین نامه مصوب مجمع عمومى شرکت تعیین مى گردد، مشروط به خرید تعداد سهام معینى متناسب با 
میزان وام پرداختى نماید.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ،
 شهر نجف آباد، محله منتظرى شمالى ، خیابان منتظرى شمالى ، کوچه فرهنگ[124] ، پالك 1 ، ساختمان زیتون ، طبقه اول ، واحد 15 کدپستى 8514959573 سرمایه شخصیت حقوقى :
 180000000ریال مى باشد منقسم به 100 سهم 1800000 ریالى مى باشد که 60000000 ریال ان طى گواهى بانکى 1402/4116328 مورخ 1398/11/20 بانک توسعه تعاون 
نجف اباد پرداخت و مابقى در تعهد سهامداران است اولین مدیران : سعید لطفى به شماره ملى 1080075240 و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال حمیدرضا 
لطفى به شماره ملى 1092198792 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال محدثه لطفى شماره ملى 1091327181 به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 3 سال مصطفى 
لطفى به شماره ملى 1090963580 و به سمت عضو على البدل به مدت 3 سال محمد لطفى به شماره ملى 1092236376 و به سمت عضو على البدل به مدت 3 سال امین لطفى کدملى 
1091263681به سمت بازرس اصلى و مجید لطفى کدملى 1092132902 به سمت بازرس على البدل تعاونى براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. دارندگان حق امضا : کلیه چکها 
و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیات مدیره با امضاء سعیدلطفى ( مدیر عامل ) و حمیدرضالطفى (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر و در غیاب حمیدرضالطفى (نائب 
رئیس هیئت مدیره) محدثه لطفى (منشى هیئت مدیره ) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادى با امضاء سعید لطفى( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. به استناد نامه 643079 مورخ 1398/12/4 اداره تعاون نجف اباد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (941754)

آیین افتتاح زمین هاى چند منظوره مجموعه ورزشى باغ غدیر شامگاه یک شنبه با حضور 
شهردار، اعضاى شورا و جمعى از مدیران شــهرى و شهروندان اصفهان برگزار شد. در این 
مراسم یاد و خاطره مرحوم محمد پاکروان به عنوان پیشکسوت ورزش و رسانه اصفهان با 

حضور خانواده اش گرامى داشته شد.
در آیین افتتاح مجموعه ورزشى غدیر، مدیرعامل سازمان ســاماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان با اشاره به افتتاح مجموعه ورزشى غدیر تصریح 
کرد: اینجا  قبًال زمین هاى تنیسى بود که فرسوده بود و نیاز داشت کامًال بازسازى شود. به 
همین دلیل سازمان ساماندهى مشاغل این مجموعه را شامل زمین چمن مصنوعى، زمین 
والیبال، بسکتبال و زمین تنیس و همچنین پارکینگ اختصاصى طراحى کردند که عملیات 

بازسازى و تجهیز آن با صرف هزینه اى معادل 19 میلیارد ریال انجام شده است.
محمد مجیرى در همین راستا با اشاره به اقداماتى که براى این مجموعه شده است افزود: 
زیرسازى، حصارکشى، اجراى چمن مصنوعى و نصب وسایل استاندارد ورزشى نظیر دروازه، 
تور و جایگاه تماشاگران از جمله اقدامات انجام شده در مجموعه ورزشى غدیر به شمار مى رود.

مجیرى با بیان اینکه از دو سال پیش توسعه مجموعه ورزشى غدیر در برنامه هاى سازمان 
ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى قرار گرفته بود خاطر نشان کرد: بازسازى و تجهیز این 

مجموعه ورزشى در مدت زمان شش ماه انجام شد و امروز در اختیار شهروندان قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان 
افزود: همانطور که تقریبًا یک ماه و نیم پیش شاهد افتتاح 20 ورزشگاه و ترمیم و تجهیز و 
توسعه این ورزشگاه ها در شــهر اصفهان بودیم، افتتاح زمین هاى چند منظوره مجموعه 
ورزشى باغ غدیر نیز در همان راستاســت که بتوانیم هر چه بیشتر توسعه فضاهاى ورزشى 

را شاهد باشیم.
مجیرى در همین راستا ادامه داد: در استان اصفهان سرانه فضاى ورزشى بسیار پایین و گویا 
کمتر از نیم متر مربع براى هر نفر است، از این رو اصفهان جزو فقیرترین استان ها در سطح 
کشور به لحاظ سرانه ورزشى است که مى طلبد در این راستا با توسعه مراکز ورزشى اقدامات 

اساسى انجام شود.
وى در همین راستا با اشاره به اینکه در استان اصفهان 200 پروژه نیمه تمام ورزشى وجود دارد 
تأکید کرد: شهردارى به کمک ورزش آمده و قطعاً دستگاه هاى دیگر و بخش خصوصى هم 

به همین صورت باید توسعه فضاهاى ورزشى را در دستور کار خودشان قرار دهند.
مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه در مجموعه ورزشــى غدیر با اســتفاده از مربیان برجسته و مدرسان مجرب 
رشته هاى ورزشى گامى بزرگ در راستاى ایجاد نشاط اجتماعى اقشار مختلف جامعه و ارتقاى 
سرانه ورزشى برخواهیم داشت، اظهار کرد: این مجموعه ورزشى داراى پارکینگ اختصاصى 
است و در مجاورت رینگ اصلى شهر و در فضاى زیباى باغ غدیر اصفهان واقع شده و شرایط 

دسترسى آسانى براى استفاده بهینه شهروندان را فراهم آورده است.

■■■
در ادامه آیین افتتاح مجموعه ورزشى غدیر، رئیس کمیســیون اجتماعى و محیط زیست 
شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: مدیریت شــهرى اصفهان تاکنون کمک شایانى به 

متولیان ورزش استان در زمینه توسعه فضاهاى ورزشى کرده است.
کورش محمدى با بیان اینکه شوراى شهر پشتوانه برنامه هاى ورزشى، فرهنگى و اجتماعى 
در شهر است تصریح کرد: در شوراى شهر به عنوان پشتوانه این برنامه ها همراه هستیم و  
افتخار مى کنیم شوراى شهر از هر طرح و برنامه اى که در راستاى توسعه فضاى ورزشى و 

افزایش سرانه ورزشى شهروندان باشد حمایت مى کند. 
وى با تأکید بر اینکه در تمام مناطق شــهر اصفهان از سه سال پیش آهنگ توسعه به صدا 
درآمده است و چهره شهر را در حوزه عمرانى، فرهنگى و ورزشى دگرگون کرده است، گفت: 
با تالش هاى انجام شده و اقدامات در حال اجرا تالش مى کنیم شاهد توسعه مطلوب شهر و 

سرانه هاى ورزشى و احترام شایسته به شهروندان باشیم.
■■■

در ادامه آیین افتتاح مجموعه ورزشى غدیر، شــهردار اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره 
مرحوم محمد پاکروان مدیر اسبق روابط عمومى اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و 
پیشکسوت بسکتبال که به دلیل ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داد گفت: محمد 
پاکروان یکى از مردان بزرگى بود که اصفهان به داشتن او افتخار مى کرد و شایسته بهترین ها
 بود. خانواده محترم مرحوم مطمئن باشند که همه ما به یاد او هستیم و همه ما در غم شما 

شریک هستیم و از شما در همه صحنه ها و فرزندان آن مرحوم حمایت خواهیم کرد، مجموعه 
شهردارى براى هر امرى در خدمت شما هست، او شایسته خدمت است.

قدرت ا... نوروزى از شهروندان درخواست کرد در شرایط سخت همه گیرى بیمارى کرونا 
حتماً رعایت پروتکل هاى بهداشتى به صورت جدى انجام شود.

وى در همین راستا افزود: خبرهاى خوبى نداریم، روزهاى خوبى را نمى گذرانیم و شاهد مرگ 
و میرهایى هستیم و اینها همه غم انگیز است. این یک موضوع بسیار جدى است و نمى توان 
به سادگى و با غفلت از کنار این مسئله گذشت. یقیناً اگر شرایط عادى بود ما امشب اینجا در 
خدمت جمع بزرگى از شهروندان بودیم ولى فقط بخاطر تصمیمات ستاد کرونا در استان و 

کشور رعایت کرده و این مراسم را در چنین شرایطى برگزار مى کنیم. 
نوروزى خاطر نشان کرد: آنچه گفته ایم مازاد بر آن را عمل کرده ایم؛ نه تنها هر یک شنبه یک 
افتتاح داشته ایم بلکه چند افتتاح داشته ایم و نه تنها فقط افتتاح در این روزها شادى بخش 

جامعه است که آغاز عملیات پروژه هاى جدید هم در دستور کار بوده است.
شهردار اصفهان با اشاره به آغاز عملیات اجرایى دوازدهمین ایستگاه خط دوم مترو اصفهان 
اظهار کرد: این اقدام به معناى امید بخشى به جامعه و ایجاد رفاه بیشتر براى مردم است اما 
شاید برخى بر نمى تابند و دوست ندارند که در این شهر هر روز و هر هفته شاهد یک تحول و 
یک گام بزرگ به جلو باشیم بلکه مى خواهند این همه خدمت را تیره و تار کنند اما آنها بدانند 

اجازه نمى دهیم این شیرینى ها به کام شهروندان تلخ شود.
وى تأکید کرد: مردم عزیز شاهد هستند که در سه سال گذشته براى آبادانى شهر فقط در یک 

پروژه بزرگ بیش از 2000 میلیارد تومان هزینه شده است. 
نوروزى با بیان اینکه پس از دو سال از آغاز عملیات اجرایى خط دوم مترو اصفهان هم اکنون 
عملیات احداث دوازدهمین ایستگاه آن آغاز شده است، تصریح کرد: مردم اصفهان حافظه 
قوى داشته و به یاد دارند که احداث خط اول مترو با 21 ایستگاه 18 سال به طول انجامید و 

البته دو ایستگاه آن در این دوره مدیریت شهرى تکمیل شد.
وى با بیان اینکه باید واقعیت هاى انقالب عمرانى را از زبان افراد با تجربه بشنویم خاطر نشان 
کرد: مدیرعامل شرکت کیسون از شرکت هاى بزرگ ساختمان سازى با 28 هزار نیرو که سه 
هزار مهندس در آن مشغول به فعالیت هستند هنگام بازدید از متروى اصفهان اقدامات انجام 

شده در متروى این شهر را غرور ملى عنوان کرد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار نفر از جوانان شهر در زیر زمین براى 
احداث مترو در حال تالش هســتند اضافه کرد: اى کاش فرصتى فراهم مى شــد تا مردم 
بازدیدى از کارگاه هاى احداث مترو زیر شــهر مى کردند و تالش این جوانان را مى دیدند، 
مدیران شهرى از تمام ظرفیت خود استفاده کرده اند تا با تالش بى وقفه مهندسان و کارگران 

خط 2 مترو هرچه زودتر به نتیجه برسد.
نوروزى گفت: اگر مى بینید شهردارى اصفهان در جذب بودجه رتبه نخست کشور را دارد اینها 
نتیجه تالش فرزندان شما بوده است و امیدوارم تا پایان این سال همواره هر یک شنبه شاهد 
افتتاح باشیم. افتتاح یعنى عرضه یک خدمت جدید به شهروندان، ایجاد زمینه مناسب براى 
شور و نشاط مردم و کاهش آسیب هاى اجتماعى. افتتاح نتیجه اشتغال است که ایجاد شده 

است و دستاورد کسانى است که سال ها و ماه ها تالش کرده اند.
وى خبر داد: پنج پروژه بزرگ عمرانى شهر از جمله سالن اجالس، نمایشگاه بزرگ اصفهان، 
جاده فرزانگان تا پایان امسال در سلسله برنامه «هر یک شنبه، یک افتتاح» به بهره بردارى 
خواهد رسید. شهردار اصفهان با اشاره به پروژه سالن اجالس تصریح کرد: این پروژه سال 90 
کلید خورد و قرار بود یکسال بعد در آن اجالس سران جنبش غیر متعهدها برگزار شود و دولت 
وقت متعهد شده بود براى احداث این مجموعه صد میلیارد تومان کمک کند اما این مهم 
محقق نشد و پروژه نیمه تمام باقى ماند و مدیریت شهرى اصفهان در این دوره، سال گذشته 
براى تکمیل سالن اجالس 400 میلیارد تومان و امسال نیز 300 میلیارد تومان هزینه کرده 

است و امیدواریم تا پایان سال جارى شاهد افتتاح و بهره بردارى از آن باشیم.
وى با اشاره به نمایشــگاه بزرگ بین المللى اصفهان گفت: نمایشگاه بین المللى که یک 

ضرورت براى شهرى به نام اصفهان است امسال به بهره بردارى مى رسد.
نوروزى افزود: پروژه جاده فرزانگان که براى آزادسازى و احداث آن 300 میلیارد تومان هزینه 
شده است نیز به زودى افتتاح خواهد شد و همچنین سالن گلستان شهدا و پروژه هاى متعدد 

دیگرى نیز سال جارى افتتاح و تقدیم شهروندان اصفهانى خواهد شد.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: به حرمت ماه محرم برنامه افتتاح پروژه ها در روزهاى یک 
شنبه برگزار نخواهد شد و مجموع این پروژه ها را در ماه هاى دیگر بهره بردارى و عملیاتى 

خواهیم کرد./2562

در مراسمى با حضور شهردار و اعضاى شوراى شهر؛ 

زمین هاى چند منظوره مجموعه ورزشى باغ غدیر افتتاح شد
محیا حمزه



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را 
از آن بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش 
را خیره سازد دچار کوردلى گردد، و آنکس که به دنیاى حرام عشق 
ورزید، درونش پر از اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان 
گشت که از سویى سرگرمش سازند و از سویى دیگر رهایش نمایند، 
تا آنجا که گلویش را گرفته در گوشــه اى بمیرد، رگ هاى حیات او 

موال على (ع)قطع شده و نابود ساختن او بر خدا آسان است.
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    مهدى مختارى-شهردار ابریشم

 آگهى مناقصه نوبت دوم
شهردارى ابریشم بموجب بودجه عمرانى سال 1399در نظردارد عملیات خرید مصالح سنگى _ پخت و حمل آسفالت  
(012و019) معابرسطح شهر ابریشــم را با اعتبارى بالغ بر 6/000/000/000 ریال از طریق آگهى مناقصه و درج  درسامانه 
ستاد جمعا براساس هرتن از هر نوع فوق الذکر از طریق کارخانجات تولید آسفالت مطابق شرایط مندرج  در برگ آگهى 
مناقصه شماره 5978مورخ 1399/05/19اقدام نماید.لذا متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ شرایط مناقصه 
مى توانند حداکثر تاروز سه شنبه مورخ 1399/06/11همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به حراست شهردارى 
واقع در شهر ابریشم بلوار الغدیر بعد ازپمپ بنزین ساختمان شهردارى مراجعه و همچنین از طریق سامانه ستاد نیز اقدام 

نمایند .
بدیهى است شرکت کنندگان ضمن ارائه مدارك خواسته شده در بند 5 شرایط آگهى و تحویل به حراست شهردارى  
مى بایست حتما از طریق سامانه مذکور (ستاد )تا تاریخ فوق الذکر (1399/06/10) اقدام نمایند در غیر اینصورت به پاکات 

و مدارك تحویلى به شهردارى ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تلفن :  03137450001-3

ضمنا شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه هاى انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
الزم به ذکر است تهیه و تامین قیر بعهده شهردارى مى باشد .

م.الف:929165

چاپ دوم

 داود بحیرایى-  شهردار بهارستان

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم )
شهرداري بهارستان در نظردارد جهت برگزاري مناقصه عمومى به شرح زیر انتخاب پیمانکار نماید .

م.الف:929355

سپرده شرکت درمناقصه (ریال )  ردیف اعتباري  نام پروژه

425/000/000
از محل ابالغ اعتبار ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور به صورت اسناد 

خزانه اسالمی از محل بند(ب) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 (اخزا-810) با 
تاریخ انتشار 98/03/18 و تاریخ سررسید 1400/10/06 به مبلغ 4/619/000/000 ریال 

و الباقی از محل ردیف 4030101 بودجه شهرداري

  خرید یک دستگاه بکهو لودر 
  SP  ECOجدید سنو پارس

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از روز سه شنبه  مورخ 99/05/21  تا روز سه شنبه  مورخ 99/06/04 به 
سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR و با بارگذاري  خالصه سوابق اجرایی و اصل مدارك 

شرکت، معرفى نامه کتبى  شرکت در قالب PDF  اقدام و نسبت به اخذ  اسناد مناقصه اقدام نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه  مورخ  99/06/15 به واحد دبیرخانه محرمانه شهردارى بهارستان 

ارائه و رسید دریافت نمایند.
3- پیشنهادهاى رسیده ساعت 14:30 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 99/06/16 در کمیسیون معامالت عالی در محل شهردارى بهارستان تشکیل، 

و بازگشایی می گردد.
4- شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.

5-  هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و سپرده 
نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده مسترد نخواهد شد.

6- هزینه چاپ آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه میباشد.

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

جشنواره «منظومه ستارگان درخشــان» در اختتامیه اى 
مجازى برگزیدگان خود را شناخت.

دى ماه سال گذشته جشنواره اى به نام «منظومه ستارگان 
درخشان» در اصفهان ویژه نوجوانان 12 تا 18 ساله آغاز 
به کار کرد که قصد داشت بازتعریفى از ستاره  شدن داشته 
باشد. نوجوانان 12 تا 18 سال عالقه مند در 13 رشته دعوت 
شدند تا در چند سطر درباره خود و اهدافى که در آینده دارند 

بنویسند و ایده اى براى خوشحال کردن مردم ارائه دهند. 
دبیر اجرایى جشنواره «منظومه ستارگان درخشان» در این 
اختتامیه با اشاره به برگزارى جشنواره با تاکید بر اینکه این 
برنامه مختص نوجوانان اصفهانى اجرا شد ادامه داد: 1500 
نفر ثبت نامى داشــیتم که از این تعداد  700 نفر ثبت نام 
حضورى از مدارس و مراکز فرهنگى گذرگاه هاى فرهنگى 

شهر بود و 800  ثبت نام مجازى داشتیم.
محمد احمدى فیض آبادى با اشــاره بــه اینکه باالترین 
میزان اســتقبال به نوجوانان پایه دهم و  متولدین 82 بر 
مى گردد تصریح کرد: بیشــترین میزان شرکت کنندگان 
به رشته هنرهاى نمایشى و سینما و تلویزیون اختصاص 
داشت. احمدى فیض آبادى ادامه داد: بیشترین مشارکت 
را از نوجوانان رشــته تجربى و کمترین مشــارکت را از

 رشته هاى هنرستانى داشتیم و این موضوع براى ما بسیار 
قابل تامل بود.

احمدى فیض آبادى افزود: عوامل نوجوان ما حدود 50 نفر 
در چهار کمیته راهبردى، هنرى، روابط عمومى و اجرایى 
تقسیم بندى شــدند که  غالب تولیدات داوطلبانه و بدون 
هزینه دستمزد توســط نوجوانان تیم انجام مى گرفت و 
حدود سه تیزر و 14 پوستر رسمى جشنواره و 13 کلیپ در 
طول روند برنامه و تولید موزیک ویدئو اختصاصى طراحى 

آماده سازى شد.

دبیر اجرایى جشنواره «منظومه ســتارگان درخشان» با 
اشاره به ســه مرحله اى  بودن ثبت نام شرکت کنندگان 
در جشنواره منظومه ستارگان توضیح داد: سه مرحله که 
در این یک ســال داخل منظومه داشتیم شامل ثبت نام و 
هویت نوجوانى، ارسال ایده وقول  براى خوشحالى مردم 

بوده است. 
وى گفت: برگزارى ســه دوره کارگاه خالقیت با حضور 
مدرســین تفکر خالق و ارایه تجربه داوران مربوطه را در 
کارگاه ها داشــتیم و بعد از آن آغاز مرحله دوم را داشتیم 
که از مجموع 1500 نفر نوجــوان اصفهانى، 450 نفر به 
رقابت هاى دور دوم رفتند و از این 450 نفر حدود 250 نفر 
دیگر را از فیلترینگ رد کردیــم و در نهایت به صد نفر و 

باالخره به 13 نفر رسیدیم. 
■■■

در ادامه اختتامیه جشنواره «منظومه ستارگان درخشان»، 
رئیس گروه شهر دوستدار کودك گفت: از اینکه فضاهاى 
این چنینى وجود دارد و ما هنوز هم مى توانیم در راستاى 

اینکه بچه ها به چیزى که الیقشــان هســت برسند و 
مى توانیم حداقل کنار همدیگر بودن را تجربه کنیم بسیار 

خوشحال هستم.  
اســماء ســادات نکوئى در ارتباط با داورى ایده ها افزود: 
ایده هایى که بچه ها به ما دادند توسط  8 داور داورى شد 
به طورى که هر ایده را  دو نفــر داورى کردند و میانگین 

داورى ها را ما به عنوان برگزیده ها انتخاب کردیم.
وى ادامه داد: فرم هاى داورى بدون هیچ اســمى و با کد 
تحویل داوران مى  شد به طورى که هر نفر یک کد داشت 
و به هیچ عنوان مشخص نبود این فرم داورى مربوط به چه 
کسى است  تا روزى که میانگین ها گرفته و مشخص شد 

هر کد مربوط به چه  خانم یا آقایى است.
نکوئى توضیح داد: در روند جشنواره قرار بود از هر گروه و 
رشته اى با پنج  شش نفر که به میانگین هاى اول رسیدیم 
با حضور داوران مصاحبه اى داشته باشیم و بچه ها در این 
مصاحبه طرح خود را پرزنت کنند. براى ما مهم بود که آیا 
نوجوانان مى توانند چیزى را که مى نویســند بیان و از آن  

دفاع کنند؟ و آیا مى توانند مطالبه گرى براى ایده اى که 
دارند داشته باشند که متاسفانه به دلیل شرایط کرونا ما این 
قسمت را  حذف کردیم؛ البته این بخش هم به نوع دیگرى 
برگزار شــد به طورى که با تماس تلفنى و یا با استفاده از 
فضاى چت روم و اسکاى روم با بعضى ها ارتباط گرفتیم تا 

ایده ها و قول ها را دریافت کنیم.
■■■

همچنین در ادامه اختتامیه جشــنواره «منظومه ستارگان 
درخشان» مسئول فرهنگسراى پایدارى با اشاره به جنگ 
تحمیلى عراق علیه ایران گفت: 40 سال پیش 23 نفر ستاره 
این کشور شدند، 23 نفر به اسارت رژیم بعثى عراق درآمدند؛ 
اسیرانى که به خاطر  مملکت ما  جان خود را در کف دست 

گذاشتند و براى این مرز و بوم فداکارى کردند.
 سعید صرامى با اشاره به اجراى طرح منظومه خاطر نشان 
کرد: اوایل این طرح صحبت این بود که ستاره هاى ما تمام 
نشده اند، یک روز رزمندگان و شــهداى ما ستاره بودند و 
امروز نوجوانان ما همان ستاره ها هستند و راه همان عزیزان 

را ادامه مى دهند، پس  بدانید و قدر بدانید که مى توانید براى 
شهرتان مثمر ثمر باشید و راه آن ها را ادامه بدهید.

■■■
در ادامه اختتامیه جشنواره «منظومه ستارگان درخشان»  
رئیس اداره فرهنگى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان گفت: ما در جشنواره منظومه ستارگان 
درخشان در مسیر موفقى بودیم. با هم توانستیم کار تیمى 
انجام بدهیم و حس مسئولیت پذیرى و مشارکت جویى را با 
هم تمرین کنیم  و این که همه ما بتوانیم یکدیگر را تحمل 
کنیم و با هم فعالیت داشته باشیم این ها کار کمى نیست. 

سیدصالح خوشــرویى با اشــاره به هدف اصلى جشنواره 
منظومه ستارگان اظهار داشــت: هدف اصلى این بود که 
مفهوم ستاره بودن و ستاره شدن را با هم تمرین کنیم و اگر 
زمانى ستارگان این شهر از بزرگترین سرمایه خودشان که 
جانشان بود گذشتند و براى این مردم جانشان را فدا کردند 
امروز ما مى توانیم در هر رشــته اى براى خودمان و براى 

شهرمان ستاره باشیم.

خوشرویى در همین راستا ادامه داد: در زمینه صنایع دستى 
و هنرهاى تجسمى، هنرهاى نمایشى، بحث کسب و کار 
مدیریت یا هر موضوع دیگر ما مى توانیم ستاره باشیم و در 
مسیر همان ستارگان بزرگ شهرمان قدم برداریم. ما نباید 
این را یادمان برود که همه اتفاقاتى که در جشنواره افتاده 

است مقدمه و پوسته اى بوده براى این محتوا. 
■■■

معاون فرهنگى هنرى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان هم با بیان اینکه همیشه بر این باور 
بودم که عمل باید جایگزین حرف باشــد گفــت: ایثار، از 
خود گذشتگى، نوعدوستى، تالش و در کنار هم بودن بود 
که واژه منظومه را شکل داد. منظومه اى که از نگاه هاى 
مختلف، عقاید مختلف، سلیقه هاى مختلف، پوشش هاى 
مختلف، دیدهاى مختلف و فرهنگ هاى مختلف کنار هم 
شکل گرفته است و این نظم زیبا را شکل داده است. شاید 
این ویژگى در مدیران نسل اول ما و شاید مسئولین نسل 

دوم کمرنگ تر بوده است.
علیرضا روحانى بیان کرد: شــما که قرار اســت مدیران 
نسل سوم این کشور باشــید باید نگاه هاى سلیقه اى را 

کنار بگذارید.
وى ادامه داد: خیلى جاها به خاطر نــگاه هایى که با هم، 
هم خون و هم سو نبوده همدیگر را حذف کرده ایم و این 
لطمه بزرگى به کشور ما زده و چرخش توسعه را بسیار کند 

کرده است.
روحانى تاکید کرد: همین طور که تا االن دنبال شاد کردن 
مردم بودید و با این هدف حرکت کردید، به دنبال شاد کردن 
مردم باشــید آن هم در این ایامى که همه مى دانیم با چه 
مشکالتى دست به گریبان هســتیم و همه باید در کنار 
همدیگر قرار بگیریم و خودمان لبخند را بر لب هم نوع و هم 

وطن خودمان بیاوریم.

برگزیدگان «جشنواره منظومه ستارگان درخشان» معرفى شدند
محیا حمزه


