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راز هولناك 
قتل یک زن در 

گلپایگان

فشار خون باال به طور معمول عالیمى ندارد و بدون 
آنکه خودتان متوجه باشید ممکن است فشارخون 

باال براى شما تشخیص داده شود. صرف نظر از آن، 
فشار خون باال مى تواند منجر به آسیب هاى کلیوى، 

سکته مغزى یا حمله قلبى شود. بنابراین...

زن جوان وقتى فهمید شــوهر صیغه اى او قصد 
دارد با دختر 18 ساله اش ازدواج کند مانع این کار 
شد اما این مخالفت به قیمت جان مادر تمام شد.

به گزارش «رکنا»، روز شــنبه 8 شــهریور ماه 
تعــدادى از دامداران محلــى در تماس با پلیس 
از توقف مشــکوك یک خودرو پــژو پارس در 
تپه هاى اطراف گلپایگان خبر دادند که مأموران 
پس از حضور در محل و بررسى خودرو و اطراف 
آن متوجه شدند که جســد زنى 39 ساله پس از 
قتل به آتش کشیده شده است. در ادامه مأموران 
تحقیقاتشان را براى شناســایى عامل قتل آغاز 

کردند و موفق شدند...
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 بازگشت به  بازگشت به 
«خانه» اول؟«خانه» اول؟

تغییر مدیرکل بنیاد شهید اصفهان و ابهام تغییر مدیرکل بنیاد شهید اصفهان و ابهام 
درباره آینده خانه هنرمنداندرباره آینده خانه هنرمندان
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فرمانده انتظامى استان اصفهان خبر داد

آیا سیروان خسروى نمونه موفق یک 
خواننده ایرانى است؟

پاپ استار متفاوت

خداحافظ مهربانان!
محمد ایران پوریان با انتشار پستى احساسى پس از دو سال حضور در 

سپاهان از این تیم جدا شد.
 کاپیتان ســابق تیم فوتبال تراکتور پس از سال ها حضور در این تیم 
وقتى با دعوت قلعه نویى براى حضور در ســپاهان مواجه شد، پاسخ 
مثبت داد تا یکى از نفرات کلیدى طالیى پوشــان براى بازگشت به 

دوران اوج باشد.ایران پوریان به خصوص در لیگ هجدهم...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مرگ 10 بیمار 
مشکوك به کرونا 

در یک روز  

اصل در بازگشایى مدارس حضور در سر کالس است
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الکس هـمالکس هـم
 گـزینه شد گـزینه شد
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نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
مناقصه هاى شماره 12و103/99/11 

تطبیق و مستندسازي اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در شهرستان سمیرم براى 1050 پالك1103/99/11
تطبیق و مستندسازي اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در شهرستانهاي بوئین میاندشت و چادگان و فریدن براى 1305 پالك  2103/99/12

از روز چهار شنبه 1399/06/12 لغایت روز  یک شنبه  مورخ  1103/99/111399/06/17
از روز شنبه 1399/06/15 لغایت روز  چهار شنبه  مورخ  2103/99/121399/06/19

روز شنبه 1399/06/29 تاساعت 1103/99/1114
روز سه شنبه 1399/07/01 تاساعت 2103/99/1214

ساعت 9صبح روز یکشنبه 1103/99/111399/06/30
ساعت 9صبح روز چهار شنبه 2103/99/121399/07/02

م.الف:966785

مناقصه گزار:  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مناقصه شماره  12و103/99/11 : 

محل تأمین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
مهلت دریافت اسناد :  

تاریخ بازگشایى پاکت ها : 

محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir ) انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت مناقصه محقق سازند. 
آگهى مناقصه در ســایت اداره کل ثبت اســناد وامالك اســتان بــه نشــانى www.es.ssaa.ir و همچنین در ســایت ملــى مناقصات 

به نشانى www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت هاى مناقصه : 

گروه و رشته شغلى : شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراى صالحیت نقشه برداري زمینی با پایه حداقل 2 و فتوگرامتري با پایه 
حداقل 3 از سازمان برنامه وبودجه کشور باشند وحداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها ازجمع مبلغ اعالم شده دربرگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد 

و پیشنهاد فنى آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت 
الف حاوى ضمانت نامه بانکى به نشانى اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی- دبیرخانه  اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان براى مناقصه شماره 103/99/11 به 
مبلغ 500/000/ 787 (معادل هفتصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصدهزار ریال) و براى مناقصه شماره103/99/12 به مبلغ  750/000/ 978 (معادل 
نهصد و هفتاد و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال) مى باشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما 
قابل تمدید باشد. ضمناً به پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط  و ضمانتنامه هاى  کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده 

وچک شخصى ونظایر آن وپیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
(( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))

آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی-اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان     تلفن: 1113(7-36611074)                                    دورنگار: 36623116
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تولید ماسک در ایران که نخستین و مهمترین راه مقابله 
با کروناســت با چالش جدى روبه رو شده است. نظارت 
بر فرایند توزیع و تولید به کمترین حد رســیده و پارچه، 
مهمترین ماده اولیه تولید ماسک کمیاب و با قیمت فزاینده 
ارائه مى شود. روندى که اگر ادامه پیدا کند ممکن است 

منجر به کاهش کیفیت ماسک ها شود.
 یکى از تولیدکنندگان ماســک مى گویــد: امروز عمده 
تولیدى ها از پارچه «اس» کــه در دوخت لباس یک بار 
مصرف بیمار به کار مى رود، استفاده مى کنند. در این روزها 
وقتى پاى صحبت دیگر تولیدکننده ها بنشــینید همگى 
تأمین مواد اولیه و پارچه را مهمترین مشکل ایجاد شده در 

فرایند تولید ماسک مى دانند. حال سئوال اینجاست که چه 
مانعى در فرایند تولید ماسک ایجاد شده که پارچه را نایاب 
و گران کرده؟ توزیع و قیمتگذارى پارچه دست واسطه ها 

یا همان دالل هاست. این را تولیدکنندگان مى گویند. 
طبق اعالم علوم پزشکى به تولیدکنندگان پارچه ماسک 
باید بین 60 تا 80 گرم باشــد. به این معنا که اگر پارچه 
30 گرم استفاده مى شود حداقل دو الیه روى هم دوخته 
شود تا به 60 گرم برسد. اما تولیدکنندگان امروز به دلیل 
کمبود پارچه در بازار و قیمت بسیار باالى آن به سمت 
تولید پارچه 15 یا 25 گرم رفتنــد که اختالف زیادى با 

استاندارد دارد. 

طرح ساماندهى سهام عدالت موسوم به جاماندگان در 
کمیسیون اقتصادى نهایى شد و در دستور کار بهارستان 

قرار مى گیرد.
رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس گفــت: واگذارى 
سهام عدالت در سال هاى 84 تا 85 در دستور کار دولت 
وقت قرار گرفــت و با اینکه قرار بود شــش دهک کم 
درآمد جامعه جزو مشموالن سهام عدالت  شوند چنین 

نشده است.
محمدرضا پورابراهیمى افزود: یک میلیون و 200 هزار نفر 
از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى (ره) و حدود 
دو میلیون و صدهزار نفر از افراد تحت پوشــش سازمان 

بهزیســتى ســهام عدالت دریافت نکرده اند. همچنین 
حدود یک میلیون و 800 هزار نفر نیز در سال هاى 84 تا 
85 دعوتنامه سهام عدالت دریافت کرده اند، اما سهامى به 
نام آنها واگذار نشده است. وى خاطرنشان کرد: دولت از 
واگذارى بخشى از سهامى که قرار بود به یک میلیون نفر 
واگذار کند عدول کرده است و حتى برخى از شرکت هاى 
سودآور را نیز از مجموعه واگذارى ها ى سهام عدالت خارج 

کرده که غیرقانونى است.
پورابراهیمى گفت: با وجود برخى اختالف نظرها دولت با 
کلیات این طرح موافق است، اما نتیجه نهایى در جلسات 

آتى صحن مجلس مشخص خواهد شد.

چالشى به نام
 کمبود پارچه ماسک

بررسى نهایى اعطاى 
سهام عدالت به جاماندگان 

اعالم خطر توسط 
«چهارشنبه سورى»

   صبــا | کتاب «خیانت زناشویى در فیلم هاى 
ســینماى ایران» در ســال 98 منتشر شده است 
که با روش هاى نشانه شناختى و جامعه شناختى 
به مســئله خیانت در فیلم هاى ســینماى ایران 
مى پردازد. ســید وحید نبوى زاده نمازى یکى از 
دو نویسنده و پژوهشگر این کتاب مى گوید: ابتدا 
نظریه هاى مورد نیاز و مرتبط بــا این موضوع را 
اســتخراج کردیــم و در نهایت به چهــار فیلم 
«چهارشنبه سورى»، «ســعادت آباد»، «زندگى 
خصوصى» و «بــرف روى کاج ها» رســیدیم. 
«چهارشــنبه ســورى» اولین فیلمى بود که به 
شکل رسمى از خیانت زناشویى صحبت مى کرد 
و زنگ خطر این اتفاق در جامعه را زد اما خیلى مورد 
توجه قرار نگرفت تا دهه 90 که سازمان فرهنگى 
شــهردارى تهران عنوان کرد کــه خیانت هاى 
زناشویى و آپارتمانى در حال افزایش است./2705

منتظر باشید
   تابنــاك | رئیس دانشگاه علوم پزشکى بابل 
گفت: این روزها شــاهدیم که مــوج عظیمى از 
مســافرت ها به شــهرهاى مازندران انجام شده 
که نتیجه آن از دو تا ســه هفته دیگر مشــخص 
مى شود. سید فرزادجاللى تصریح کرد: با توجه به 
در پیش بودن فصل پاییز و شیوع آنفلوآنزا، روزهاى 
سخت پاییز و زمستان پیش روى ماست که هیچ 
راهى به جز رعایت بیشتر پروتکل هاى بهداشتى 

وجود ندارد.

امروز هم 
سالم مى مانیم!

   مهر | امروز ســیارکى به قطر 22 تا 49 متر 
با ســرعت 8/16 کیلومتر بر ثانیــه از کنار زمین 
مى گذرد. طبق اطالعات سازمان ناسا، این سیارك 
ES4 2011 نام دارد و احتمال برخورد آن با زمین 
وجود ندارد. کارشناســان دفاع سیاره اى معتقدند 
این شىء آسمانى حداقل از فاصله 45 هزار مایلى 

زمین عبور مى کند.

عادل با 
«نود نو» مى آید

   آى اســپورت | یک خبر خوب براى آنها 
که عادل فردوسى پور را دوســت دارند. این خبر، 
بازگشت او به تلویزیون با برنامه «نود» نیست. خبر 
این است که او قصد دارد با شروع لیگ بیستم دوباره 
برنامه اى مشابه «نود» را تولید و پخش کند. برنامه 
جدید عادل «نود نو» نــام دارد و از تلویزیون هاى 
اینترنتى پخش خواهد شــد. جالــب اینکه زمان 
پخش برنامه مثل برنامه سابق او دوشنبه هاى هر 
هفته است. البد مى دانید که دوشنبه شب ها برنامه 
«فوتبال برتر» از شبکه 3 و با اجراى محمدحسین 
میثاقى پخش مى شود و این رویه حتماً براى لیگ 
بیستم هم ادامه خواهد داشت. حاال باید هر دوشنبه 

منتظر رقابت این دو برنامه باشیم./2706

شعله فناناپذیر «شعله»
   روزنامــه خراســان | فیلم 204 دقیقه اى 
«شعله»، برترین فیلم سینماى بالیوود لقب گرفته 
اســت. عالقه مردم هند به این فیلــم تبدیل به 
ضرب المثل شده است. جالب است بدانید از سال 
1975 که فیلم «شعله» اکران شد، یک سینما در 
هند فقط مخصوص اکران این فیلم اســت یعنى 
45 سال در تمام سانس هاى این سینما، فقط فیلم 
«شعله» پخش مى شــود! نکته عجیب تر داستان 
اینکه تقریبًا همیشه و در هر سانسى سالن سینما 
پر مى شود و هنوز پیر و جوان براى دیدن این فیلم 
سر و دست مى شکنند! کاربرى در این باره نوشت: 
«بابا خود بازیگرهاش مردند ولــى باز مردم هند 
دست از سر این فیلم برنمى دارند. نگاه کردنشون 

هم هندیه واقعاً!»

امنیت مرهون بیدارى
 پدافند هوایى است 

   میــزان | رئیس دفتر فرماندهى معظم کل قوا، در 
تماس تلفنى با فرمانده نیروى پدافنــد هوایى ارتش، 
سالم و قدردانى رهبر معظم انقالب اسالمى را به فرمانده 
نیروى پدافند هوایى ارتش و آحاد فرماندهان، کارکنان 
و خانواده هاى پدافند هوایى کشور ابالغ کرد. فرمانده 
معظم کل قوا فرمودند: بسم ا... الرحمن الرحیم. السالم 
علیک یا ابا عبدا... الحســین علیه السالم. سالم مرا به 
کارکنان هوشــیار پدافند هوایى کشور برسانید، امنیت 
کشــور مرهون آمادگى و بیدارى پدافند هوایى است. 
مردم متدین ما قدردان تالش هاى بى وقفه شما هستند، 

این را پاس بدارید.

باهنر: کاندیدا نمى شوم
   ایرنــا | محمدرضا باهنر در پاسخ به پرسشى درباره 
احتمال نامزدى اش در انتخابات پیش روى ریاســت 
جمهورى گفت: بارها گفته ام که اصــًال قصد ورود به 
انتخابات را ندارم اما به عنوان یک شــخصیت سیاسى 
فعال هســتم. االن 30 تا 40 اســم در رسانه ها مطرح 
شده است و چند روز قبل هم 15 عکس از شخصیت ها با 
مشخصات منتشر شده بود که اسم من هم بود ولى من 
رسماً به خبرگزارى ها اعالم کردم که قصد ورود ندارم تا 

دستکم محیط رقابت را خلوت تر کنم./2707

همه مثل هم
   اعتماد آنالیــن | محمد خوش چهره، کارشناس 
اقتصادى مى گوید: چهار دولت اخیر،  با وجود تفاوت هایى 
که در شــعار، روش، ســلیقه و... داشــته اند،  به لحاظ 
کارکردهاى اقتصادى خیلى به هم شــبیه بوده اند. این 
دولت ها مخصوصاً در حوزه  اصلى و بنیادى اى چون درآمد 
ملى پایدار فقط به خام فروشى نفت روى آورده اند. متأسفانه 
هر دولتى که آمده است رکورد وابستگى به دالرهاى نفتى 

را نسبت به دولت قبلى شکسته است./2708

روشنفکرها جا مى مانند
   انتخــاب | حجت االسالم سید مهدى میرباقرى، 
رئیس فرهنگستان علوم اســالمى قم گفت: با همین 
عاشوراست که لشکر امام زمان(عج) تجهیز مى شود و 
این لشکر با حرف ها و تحلیل هاى روشن فکرها تجهیز 
نخواهد شد بلکه با اشک بر سیدالشهدا(ع) تجهیز مى شود 
و همین افراد روشنفکر که به دنبال تحلیل و تبیین واقعه 

عاشورا هستند از قافله حسینى جا خواهند ماند.

هشدار فرماندار به «ترامپ» 
   تســنیم | «تونــى اِورس»، فرمانــدار ایالــت 
ویسکانسین در نامه اى به «دونالد ترامپ» از وى خواسته 
درباره سفر برنامه ریزى شده اش به شهر ناآرام کنوشا 
تجدید نظر کند. کنوشا شهرى در ویسکانسین است که 
طى چند روز گذشته در پى شلیک پلیس به یک جوان 
سیاهپوست و فلج شدن وى شاهد تظاهرات و اعتراض 
مردم علیه نژاد پرســتى بوده است. اورس در نامه اى به 
کاخ سفید هشــدار داده حضور ترامپ مى تواند مانع از 
تالش هاى ایالت ویسکانسین براى تسکین احساسات 

جریحه دار شده مردم شود./2709

به جاى آه و ناله...
   روزنامه جمهورى اســالمى | ســئوال 
اساسی از آقاي وزیر بهداشت این است که شما چرا به 
جاي آه و ناله ها از ســتاد ملی مقابله با کرونا مصوبه اي 
براي جلوگیري کردن از سفرهاي غیرضروري نگرفتید؟ 
اگر شما تالشتان را کرده اید ولی موفق به گرفتن مصوبه 
نشده اید، ستاد باید به این ســئوال مهم پاسخ بدهد... 
اعضاى ســتاد ملی مقابله با کرونا... باید به این واقعیت 
توجه داشته باشند که آنها شــاعر نیستند که همچون 
حافظ فقط توصیه کنند و کاري بــه اینکه مردم مورد 
عالقه شــان به آن عمل می کنند یا نمی کنند نداشته 
باشند. مسئوالن باید براي اجرایی شدن آنچه به صالح 

مردم است ضمانت اجرایی ایجاد کنند.

خبرخوان

زن جوان وقتى فهمید شوهر صیغه اى او قصد دارد با دختر 
18 ساله اش ازدواج کند مانع این کار شد اما این مخالفت به 

قیمت جان مادر تمام شد.
به گزارش «رکنا»، روز شنبه 8 شــهریور ماه تعدادى از 
دامداران محلى در تماس با پلیس از توقف مشکوك یک 
خودرو پژو پارس در تپه هاى اطراف گلپایگان خبر دادند که 
مأموران پس از حضور در محل و بررسى خودرو و اطراف 
آن متوجه شدند که جسد زنى 39 ساله پس از قتل به آتش 

کشیده شده است.
در ادامه مأموران تحقیقاتشان را براى شناسایى عامل قتل 
آغاز کردند و موفق شدند قاتل 32 ساله را در همان اطراف 

دستگیر کنند. پس از انتقال متهم به اداره پلیس، وى ضمن 
اعتراف به قتل گفت: «این زن همسر صیغه اى من بود و به 
خانه اش رفت و آمد داشتم تا اینکه دختر 18 ساله او را دیدم 
و عاشقش شدم، بعد از مدتى تصمیم به ازدواج با او گرفتم 
اما وقتى مادرش متوجه شد به شدت با ما مخالفت کرد. اما 
من و دختر جوان که او را مانع ازدواجمان مى دیدیم وى را 
روز چهارم شهریور در خانه به قتل رساندیم و چند روزى 
هم جسد را در خانه نگه داشتیم اما وقتى متوجه شدیم جسد 
در حال فاسد شدن اســت آن را به بیابان برده و به آتش 
کشیدیم. با اعترافات متهم دستور بازداشت دختر مقتول 

نیز صادر شد و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

راز هولناك قتل یک زن در گلپایگان 

کتابخانه آلمان، 400 سال پس از اولین تالش براى خرید 
«کتاب دوستى»، باالخره آن را به قیمت 2/8 میلیون یورو 

خریدارى کرد.
تقریباً 400 سال پس از آنکه «آگوست» جوان سعى کرد و 
موفق به خرید کتابى خارق العاده موسوم به «دوستى» با 
امضا و نقاشى برخى از قدرتمندترین شخصیت هاى قرن 
17 اروپا براى کتابخانه اى که داشــت در «وولفن باتل»  
آلمان مى ساخت، نشــد، باالخره امروز این کتاب روى 

قفسه هاى همان کتابخانه جاى گرفت.
این کتاب اســتثنایى حاوى امضاها و نقاشــى هایى از 
چهره هــاى اروپایى از جملــه امپراتــور روم مقدس و 
«کریستین چهارم»، پادشاه دانمارك و نروژ است. در این 
کتاب هر یک از آن افراد سرشناس به یک هنرمند سفارش 

مى داد نقاشى همراه با امضاهاى خود خلق کرده و در کتاب 
«دوستى» ثبت کند. حدود صد نقاشى در این کتاب وجود 

دارد که بیش از 50 سال تدوینش به طول انجامید.
اینچنین تصور مى شد که این کتاب گم شده است تا اینکه 
در حراجى لندن در سال 1931 دوباره ظاهر شد. 373 سال 
پس از آنکه «دوك آگوست» نخستین تالش خود را براى 
خرید آن انجام داد، سرانجام پس از آنکه سال گذشته براى 
فروش خصوصى به حراجى «ساته بیز» عرضه شد،کتاب 
راه خود را به قفســه هاى کتابخانه «هرتزوگ آگوست 

بیبلیوتک» آلمان باز کرد.
محققان در خانه حراجى «ساته بیز» ارتباط آن با کتابخانه 
را کشف کردند و یک فروش خصوصى را با قیمت حدود 
2/8 میلیون یورو (نزدیک 80 میلیارد تومان) ترتیب دادند.

کتاب استثنایى به آلمان رسید

«دیوید شایر» در سال 2005 پشت میز خود نشسته بود 
که رئیســش در کمپانى اپل از او خواست یک مأموریت 
ویژه انجام دهد: اینکه بــراى اداره انرژى دولت ایاالت 
متحده یک آیپاد فوق سرى بسازد. شایر که یکى از اولین 
مهندسان استخدام شــده براى کار بر روى اولین آیپاد 
(iPod) کمپانى اپل بود، در هفته جارى در وبالگ خود به 
طور مفصل در مورد درخواست دولت ایاالت متحده براى 
ساخت یک آیپاد فوق سرى توضیح داده است. شایر ادعا 
مى کند که عالوه بر رئیس بخــش نرم افزار آیپاد که آن 
روز خواسته اش را با وى مطرح کرد، تنها دو نفر دیگر در 
کمپانى اپل از واقعیت این پروژه خبر داشتند: معاون بخش 
آیپاد و معاون ارشد بخش سخت افزار کمپانى اپل. به گفته 
شایر، تمام کسانى که در این پروژه دست داشته اند اکنون 

اپل را ترك کرده اند.
 Bechtel شایر مدعى است که او با دو مهندس از کمپانى
که از پیمانکاران وزارت دفاع ایاالت متحده اســت دیدار 
کرده و به او گفته شده که آنها آیپاد را خواهند ساخت و تنها 
کارى که او باید بکند مساعدت مورد نیاز از جانب کمپانى 
اپل است. این آیپادها باید ظاهر و کارکردى کامًال شبیه 
آیپادهاى معمولى داشته اما حاوى سخت افزارهاى خاص 
و ویژه اى مى بودند که مى توانســتند داده ضبط کرده و 
توسط یک استفاده کننده معمولى قابل تشخیص نباشند. 
شــایر در وبالگ خود در این باره نوشته است: «این یک 
همکارى با Bechtel از طریق یک قرارداد یا پرداخت 
نبود. در واقع اپل از زیر میز یک لطف در حق اداره انرژى 
انجام مى داد.» تاکنون کمپانى هاى اپل و Bechtel و 
همچنین وزارت انرژى ایاالت متحده در مورد ادعاهاى 

این مهندس سابق کمپانى اپل توضیحى ارائه نکرده اند.
همکارى ادعایــى اپل با دولت ایــاالت متحده و اضافه 

کردن قابلیت هاى ســرى به محصــوالت اپل تفاوتى 
آشکار با درگیرى هاى این کمپانى با اف بى آى و بخش 
قضایى ایاالت متحده در سال هاى اخیر بر سر خوددارى 
اپل از اجازه دسترسى مقامات قضایى و امنیتى کشور به 
قفل گوشى هاى آیفون دارد. کمپانى اپل بارها درخواست 
مقامات امنیتى و قضایى ایاالت متحده را براى دسترسى 
پیدا کردن به گوشى هاى آیفون متعلق به افراد مشکوك 
به انجام تیراندازى هاى جمعى رد کــرده و اعالم کرده 

اســت که چنین کارى فضاى شخصى و خصوصى تمام 
کاربران محصوالت این کمپانى را مخدوش خواهد کرد. 
شایر مدعى است که هیچگاه نفهمیده سخت افزارهایى 
که دو مهندس کمپانى Bechtel به آیپاد تولیدى خود 
اضافه کرده اند چه بوده و آنها این موضوع را از او پنهان 

نگه داشته اند.
اما تئورى شایر این است که احتماًال این مهندسان یک 
شــمارنده گیگر مخفى براى اندازه گیرى تشعشــعات 

رادیواکتیو در آن قرار داده بودند. شــایر در این باره چنین 
مى گوید: «مى توانســتید در شــهر بچرخید، به شکل 
تفریحى به آهنگ هاى خود گــوش دهید در حالى که، 
براى مثال، مدارکى دال بر تشعشعات رادیو اکتیو را ضبط 
مى کنید، اورانیوم دزیده یا قاچاق شده یا مدارك مربوط 
به یک برنامه کثیف توسعه بمب را اسکن مى کنید بدون 
اینکه رسانه ها یا مردم بویى از اتفاقى که در حال رخ دادن 

بود ببرند.»

ساخت آیپاد فوق سرى براى دولت ایاالت متحده با مشارکت کمپانى اپل

هنگام شنیدن موسیقى جاسوسى هم بکنید! 

یک پروژه آپارتمان سازى شکست خورده در بخش شرقى 
تورنتو باعث شده است که اختالف چند میلیون دالرى بین 
پسران خاورى و خانواده سرمایه گذار عربستانى فاش شود.

به گزارش «دیده بان ایران»،  قلب این پرونده خشــایار 
خاورى قرار دارد. بر طبق گزارش ها، خشــایار خاورى و 
برادرش اردوان در ســال 2017 بابت یک معامله تجمیع 
زمین در محله یورك شــرقى تورنتو سلسله وام هایى با 
نرخ بهره باال دریافت کرده اند و به صورت مستمر اقساط 

مربوط به وام ها را پرداخت نکرده اند.

شــرکت وام دهنده به این پروژه اکنون بیش از هشــت 
میلیون دالر طلبکار است. این شرکت با پرداخت وام 44 
میلیون دالرى براى ســاختن یک آپارتمان هفت طبقه 
موافقت کرده بود. با وجود دریافت موافقت براى ساخت 
این پروژه، تقریباً هیچ کارى به جز تخریب ساختمان هاى 

موجود در محل انجام نشده است.
«پائوال فلچر» از اعضاى شوراى شهر تورنتو مى گوید: با 
این پروژه نباید از ابتدا موافقت مى شد. این سرمایه گذاران 
پولدار در این زمین کوچک در یورك شرقى چه مى کنند؟

خانواده خاورى در کانادا هم اختالس کردند!

  حسین على پناهى / روزیاتو |

محســن حاجى میرزایى، وزیر آموزش و پرورش دیروز 
ضمن اعالم آخرین وضعیت بازگشایى مدارس در سال 
تحصیلى جدید، به سئواالت خبرنگاران پیرامون مسائل 

مختلف پاسخ داد. بخشى از اظهارات او را مى خوانید.

   روز شــنبه روز آغاز سال تحصیلى اســت و بنا بر این 
است که همه مدارس به صورت حضورى دایر باشند مگر 
منطقه اى که از سوى ســتاد ملى کرونا اعالم شود قرمز 

اســت و مدارس اجازه بازگشایى ندارند. 
حتى اگر منطقه اى زرد باشــد کالس ها 
برگزار مى شــود ولى با تعداد محدودتر 
دانش آمــوزان؛ این موضوع تــا قبل از 
روز شنبه از ســوى مدارس به خانواده ها

 اطالع رسانى مى شود.
   محتواى کلیه دروس در تمام مقاطع 
تحصیلى را تولید کــرده ایم که هم روى 
شبکه «شاد» بارگذارى مى شود و هم در 
اختیار خانواده ها و معلمان و دانش آموزان 
قرار مى گیرد. روز پنج شنبه شبکه «شاد» 
با ظرفیت هاى جدید رونمایى خواهد شد.

   کالس ها حضورى برگزار مى شوند البته اگر مساحت 
کالس و مدرســه به گونه اى باشــد که فاصله گذارى 
اجتماعى رعایت نشــود باید گروه بندى کنیم که برخى 
دانش آموزان روزهاى فرد و برخى روزهاى زوج به مدرسه 
بیایند... دروسى که باید الزامًا حضورى آموزش داده شود 

مشخص شــده و آنها که تمرین و تکرار است به بخش 
غیرحضورى منتقل مى شود.

   در همه مدارس سراسر کشور اصل بر برگزارى حضورى 
است مگر اینکه رعایت پروتکل ها تحت هیچ شرایطى 
امکانپذیر نباشد. برنامه ریزى هاى جزیى به مدارس واگذار 

شده که متناسب با وضعیت تصمیم گیرى مى کنند.
   کالس اولى ها اهمیت ویژه اى براى ما  دارند و تأکید 
ما بر این است که حتى اگر شده به صورت محدود و دو نفر 

دو نفر حتماً باید به همراه خانواده به مدرسه بروند و با معلم 
خود آشنا شوند.

   در نقاطى که دسترسى اینترنت وجود ندارد تلویزیون 
مى تواند آموزش هاى الزم را در اختیار دانش آموزان قرار 
دهد. از 15 شهریور برنامه هاى آموزشى تلویزیونى شروع 

مى شود./2704

اصل در بازگشایى مدارس حضور در سر کالس است
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جریمه نصب آگهى 
روى خودرو

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه اخیراً 
شاهد افزایش درج آگهى، نوشـته و برچسب بر روى 
خودروهاى عبورى سطح شهر هسـتیم، اظهار کرد: 
این در حالى اسـت که بر اسـاس ماده 207 آیین نامه 
راهور این رفتار به صراحت منع شده چرا که منجر به 
مانع دید و حواس پرتى رانندگان مى شـود. سرهنگ 
محمدرضا محمدى تأکید کرد: برابر با مقررات نصب 
هرگونه آگهى، درج نوشته و برچسب بر روى شیشه و 
بدنه وسایل نقلیه ممنوع است و مبلغ 30 هزار و 600 

تومان جریمه دارد.

بارش در غرب و جنوب استان 
کارشناس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از گذر امواج ناپایدار بارشـى در مناطق غرب و جنوب 
غرب این اسـتان در روز سـه شـنبه خبر داد. ابراهیم 
هنرمند اظهار کرد: نقشـه هـاى هواشناسـى بیانگر 
گذر موج ناپایدار ضعیف از روى استان اصفهان است 
از این رو امروز سـه شـنبه وزش باد به نسبت شدید و 
افزایش ابر در بسیارى از مناطق به ویژه غرب استان 
پیش بینى مى شـود. وى افزود: بارش باران و احتمال 
وقوع رعد و برق در نیمه غربى در این روز دور از انتظار

 نیست.

بازوى مخابرات در روستاها 
سرپرست مخابرات منطقه اصفهان گفت: کارگزاران 
روسـتایى به عنوان بـازوى اجرایى مخابـرات نقش 
بسـیار مهمى در توسـعه ict روسـتایى دارنـد. ناصر 
مشـایخى در دیدار نماینـدگان کارگزاران روسـتایى 
مخابرات منطقه اصفهان با تقدیر از خدمات ایشـان 
اظهار کـرد: توسـعه ارتباطى روسـتاهاى کشـور در 
راستاى شـعار ارتباطى فراگیر و کسـب رضایتمندى 
حداکثرى مشـتریان همـواره سـرلوحه برنامه هاى 
مخابرات بوده و کارگزاران روسـتایى مجراى تحقق 
این مهم هسـتند. وى افزود: تا کنون اقدامات بسـیار 
خوبى از سـوى شـرکت مخابرات ایران در راسـتاى 
حمایـت از کارگـزاران روسـتایى صـورت گرفتـه و 
امیدواریم مشکالت احتمالى در اسرع وقت با همدلى 

و هم فکرى حل شود.

جابه جایى تأسیسات معارض 
پـروژه جابـه جایـى تأسیسـات معـارض بـا تقاطـع 
غیرهمسـطح جـاده نایین بـا آزادراه شـرق اصفهان 
در محدوده امـور برق منطقـه 10 در حـال تکمیل و 
اجراسـت. صادقیـان، مدیر بـرق منطقـه 10 در این 
خصوص افزود: براى اجراى این پـروژه نزدیک به 5 
کیلومتر کابل کراسلینک آلومینیوم و  300 متر کابل 
خودنگهدار و یک پست هوایى 315 کاوا مورد استفاده 
قرار گرفته است. گفتنى است هزینه اجراى این پروژه 

حدود 12000 میلیون ریال است.

شور عاشورایی در ذوب آهن  
همزمان با دهه اول محرم مراسم عزادارى و جلسات 
قرائـت زیارت عاشـورا در  نقـاط مختلـف ذوب آهن 
اصفهان برگزار شـد. در ادامـه این برنامه هـا در روز 
چهارشنبه 5 شهریور ماه جمعى از کارکنان و عزاداران 
حسـینى  همراه با هیئت مذهبی، فرهنگـى و هنرى 
حضـرت على اصغـر(ع) فالورجان و هیئـت مذهبى 
شاهزاده (قاسـم ع) جوزدان از محل ساختمان کوره 
بلند تا بناي یادمان شهداي گمنام شرکت به عزاداري 

پرداختند. 
 

اهداى 1420 واحد خون 
مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: عزاداران حسینى 
در این اسـتان 1420 واحد خون در روزهاى تاسـوعا 
و عاشـوراى حسینى امسـال در راسـتاى طرح «نذر 
خون» اهـدا کردند. مجیـد زینلى افزود: روز تاسـوعا 
مردم استان 750 واحد و روز عاشورا 670 واحد خون 
اهدا کردند. زینلى تصریح کرد: افراد تا اربعین حسینى 

مى توانند اقدام به این کار کنند.

خبر

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان گفــت: صادرات 
محصوالت کشاورزى و مواد غذایى از طریق مرز هوایى 
اصفهان در پنج ماهه امسال بیش از هشت برابر کل سال 

گذشته بوده است.
رسول کوهستانى با اشاره به اینکه صادرات محصوالت 
کشاورزى و مواد غذایى از طریق مرز هوایى اصفهان در 
پنج ماهه امسال بیش از هشــت برابر کل سال گذشته 
بوده اســت، اظهار کرد: طى پنج ماهه ابتداى ســال 
جارى بالغ بر شش میلیون و 505 هزار دالر محصوالت 
کشاورزى و مواد غذایى از طریق کارگو ترمینال فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان صادرات انجام شده که صادرات 

محصوالت کشــاورزى و مواد غذایى در کل سال 98 
حدود 780 هزار دالر بوده اســت.  وى افــزود: میزان 
صــادرات گمرکات اســتان اصفهان، طــى پنج ماهه 
امســال 686 هزار و 100 تن و به ارزش 294 میلیون و 
866 هزار دالر بوده که به مقصد 66 کشور جهان انجام 

گرفته است.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان با اشاره به صادرات 
433 قلم کاال از گمرکات استان اصفهان طى پنج ماهه 
نخست سال جارى گفت: عمده صادرات استان اصفهان 
محصوالت و مصنوعات بوده که در واحدهاى تولیدى 

استان پردازش، فرآورى و تولید شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
سرعت اجراى شبکه فاضالب در این استان از سال 92 
تاکنون نسبت به میانگین 25 سال گذشــته، 14 برابر 

بیشتر شده است.
هاشم امینى در گفتگو با «ایرنا» افزود: از سال 68 تا 92 
طول لوله گذارى شــبکه فاضالب استان 165 کیلومتر 
معادل 26 درصد کل بود که این رقم از سال 92 تا 98 به 
590 کیلومتر معادل 98 کیلومتر کل رسید. وى با اشاره به 
رشد چشمگیر فعالیت این نهاد در احداث شبکه فاضالب 
به عنوان یکى از ضروریات شــهرها و روستاها تصریح 
کرد: میانگین ساالنه اجراى این شبکه ها در سال هاى 

قبل از دولت تدبیر و امید 7 کیلومتر بود که این رقم پس 
از آن به 98 کیلومتر افزایش یافته است.

امینى بــا بیان اینکه مشــارکت بخــش خصوصى در 
طرح هاى این بخش در کنار افزایش سرعت اجرا به سود 
دو طرف خواهد بود، خاطرنشان کرد: براى مثال قرارداد 
بیع متقابل با مجتمع فوالد مبارکه براى احداث تأسیسات 
فاضالب شهرستان هاى لنجان و مبارکه ضمن تأ مین 

مالى، سرعت اجراى این طرح ها را بیشتر کرد.
به گفته وى مبلغ این قرارداد 262 میلیارد تومان و میزان 
لوله گذارى تعهد شده 647 کیلومتر است که در کل حدود 

90 درصد پیشرفت فیزیکى دارد.

سرعت اجراى شبکه فاضالب 
14 برابر افزایش یافت

افزایش 8 برابرى صادرات از 
طریق مرز هوایى اصفهان 

درحالى که مذاکــرات تعیین تکلیف خانــه هنرمندان 
اصفهان بین حوزه هنرى و بنیاد شــهید به ســرانجام 
نزدیک شده بود، تغییر مدیرکل بنیاد شهید این استان بار 

دیگر سرنوشت آن را در هاله اى از ابهام فرو برد.
تعیین تکلیــف مالکیت خانه هنرمنــدان اصفهان چند 
هفته اى اســت نقل محافل فرهنگى و هنرى و دغدغه 
اصلى هنرمندان شــهر شده اســت. این عمارت که در 
پارك ایثارگران واقع شــده براى بیش از 20 سال تحت 
نظر حوزه هنرى "خانه" اى براى هنرمندان شــهر بود تا 
اینکه در روزهاى ابتدایى مردادماه سال جارى اداره کل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران بــا رأى قضائى به عنوان 
مالک عمارت شناخته شــد و از حوزه هنرى خواست تا 

آنجا را تخلیه کند.
در همان روزها جلســات متعدد و مختلفى بین مهدى 
احمدى فر رئیــس حوزه هنرى و مدیرکل بنیاد شــهید 
استان اصفهان برگزار شد و داریوش وکیلى مدیرکل وقت 
بنیاد شهید تاکید کرد که خانه هنرمندان تغییر کاربرى 

نخواهد داد. در روز 22 مردادماه وى خبر از تعیین تکلیف 
عمارت خانه هنرمندان در "روزهاى آینده" داد؛ روزهایى 
که هیچ گاه سر نرسید و در واقع در روز دوم شهریورماه 
مراسم تودیع داریوش وکیلى و معارفه مسعود احمدى نیا 
به عنوان مدیرکل جدید بنیاد شهید اصفهان برگزار شد.

وکیلى در ســخنرانى که در این مراسم داشت اشاره اى 
هم به وضعیت خانه هنرمندان کــرد و برخالف اظهار 
نظرهاى قبلى گفت: با وجود ســروصدایى که در مورد 
مالکیت خانه هنرمندان بر پا شــد، اما ســند این مکان 
از سال 62 تا به امروز به نام بنیاد شهید اصفهان است و 
مى طلبد که مال ایثارگران به آنها برگردد. از همکاران در 
بخش اداره حقوقى مى خواهم که به جد دنبال احیاى این 
حق باشند تا خانه هنرمندان علیرغم احترام به هنرمندان، 
در اختیار بنیاد شهید که بخشــى عظیمى از کارش، کار 
فرهنگى است قرار بگیرد و تبدیل به یک پاتوق فرهنگى 

خوب شود
حاال به نظر مى رســد روند ســردرگم تعیین سرنوشت 

عمارت خانه هنرمندان با تغییر مدیریت در بنیاد شــهید 
ُکندتر از قبل پیش بــرود. روندى که مهدى احمدى فر، 
رئیس حــوزه هنرى اصفهــان درباره آن بــه «ایمنا» 
مى گوید: تصمیم گیــرى براى وضع خانــه هنرمندان 
اصفهان با تغییر مدیرکل بنیاد شهید استان به تأخیر افتاد 

و نمى توان اظهار نظر قطعى درباره آن کرد.
احمدى فــر ادامه مى دهد: پیش از ایــن تغییر مدیریتى 
جمع بندى در مذاکرات انجام شده بود، اما به دلیل تغییر 
مدیریت تشــریفات ادارى طوالنى تر خواهد شد. نامه 
تازه اى براى مدیرکل جدید بنیاد شهید ارسال کرده ایم و 
امیدواریم تا پایان هفته جارى سرنوشت خانه هنرمندان 

مشخص شود.
او دربــاره احتمال مذاکره دوبــاره و تعیین توافق جدید 
با توجه به تغییر مدیریت بنیاد شــهید، توضیح مى دهد: 
توافق ما بین دو اداره است که زیر نظر استاندارى انجام 
شده و با تغییر مدیریت تنها تشریفات ادارى آن به طول 

مى انجامد.

مالیات سهمى است که به موجب اصل تعاون ملى و 
بر وفق مقررات، هر یک از اشخاص حقیقى، حقوقى 
و صاحبان مشــاغل موظفند از ثــروت و درآمد خود 
به منظور تأمین هزینه هــاى عمومى و حفظ منافع 
اقتصادى یا سیاســى یا اجتماعى با توجه به میزان 
قدرت و توانایى خود بر وفق قانون به دولت پرداخت 
کنند. این اشخاص موظفند در انتهاى هر سال مالى، 
میزان درآمد، ســود، زیان، هزینه ها و... را به مرجع 

ذیربط یعنى سازمان امور مالیاتى کشور اعالم کنند.
در قانــون مالیات هاى مســتقیم وظایف و تکالیف 
متعددى براى صاحبان مشاغل پیش بینى شده است 
که یکى از آنها ارائه اظهارنامه در موعد قانونى است. 
صاحبان مشاغل مکلف اند اظهارنامه مالیاتى مربوط 
به فعالیت هاى شــغلى خود را در یکســال مالیاتى 

براى هر واحد شغلى یا براى هر محل جداگانه طبق 
نمونه اى که توسط سازمان امور مالیاتى کشور تهیه 
شــده، تنظیم و به اداره امور مالیاتى محل شغل خود 

تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند.
ارائــه اظهارنامه شــامل افــراد زیر اســت: کلیه 
شخصیت هاى حقیقى که در ایران مشغول به فعالیت 
بوده و معاف از مالیات نیســتند، کلیه شخصیت هاى 
حقوقى که در ایران مشغول به فعالیت بوده و معاف 
از مالیات نیستند، کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى 
ایرانى که در خارج از کشور مشغول به کار هستند،کلیه 
اشخاص حقیقى و حقوقى که خارج از کشور اقامت 
دارند اما درآمد  آنها از داخل ایران است و  کلیه اتباع غیر 
ایرانى (اعم از حقیقى یا حقوقى) که در ایران، درآمد 

دارند، مشمول مالیات هستند.

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به آخرین وضعیت شیوع کرونا در اصفهان طى 24 
ساعت منتهى به روز دوشــنبه اظهار داشت: در این 
بازه زمانى 142 بیمار جدید مشــکوك به کرونا در 
مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان بسترى شده اند.
آرش نجیمى افزود: همچنین در این مدت 109 بیمار 
بهبود یافته مبتال به کرونــا از مراکز درمانى تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان ترخیص 

شدند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان تعداد 
بیماران فعلى بسترى مبتال به کرونا در مراکز تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان را یک هزار 
و 83 نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد 198 نفر در 

بخش مراقبت هاى ویژه بسترى هستند.
وى با بیان اینکــه طى 24 ســاعت منتهى به روز 
دوشــنبه 10 بیمار مشــکوك به کرونا در اصفهان 
جان خود را از دســت داده اند، اضافــه کرد: تاکنون 
تست کروناى هشت نفر از این فوتى ها مثبت بوده

 است.

فرمانده انتظامى استان از دســتگیرى فردى که با 
ترفند خرید عمده کاشى و ســرامیک 300 میلیارد 
ریال از یــک نفر کالهبردارى و متوارى شــده بود 

خبر داد.
ســردار محمدرضا میرحیدرى اظهارکــرد: پس از 
شکایت یکى از شهروندان شهرستان خمینى شهر 
مبنى بر اینکه فردى به صورت عمده از او کاشــى و 
ســرامیک خریده و متوارى شده بررسى موضوع در 
دســتور کار ماموران پلیس آگاهى این فرماندهى 

قرار گرفت.
وى افزود: پس از انجام یکسرى اقدامات تخصصى 
مشــخص شــد این فــرد کالهبــردار در یکى از 
شهرستان هاى استان اصفهان مخفى شده است که 

هماهنگى هاى الزم براى دستگیرى او انجام شد.
سردار میرحیدرى با اشاره به اینکه یک گروه مجرب 
از ماموران پلیس آگاهى شهرستان خمینی شهر پس 
از کسب نیابت قضائى به محل مورد نظر اعزام و این 
فرد کالهبردار را دستگیر کردند، گفت: متهم پس از 
بدست آوردن اعتماد چندین ساله شاکى، او را فریب 
و به صورت عمده از او کاشى و سرامیک خریدارى 

و متوارى شده بود.
این مقام ارشد انتظامى بیان کرد: فرد دستگیر شده 
به 300 میلیــارد ریال کالهبردارى بــا ترفند خرید 
عمده کاشى و سرامیک از شــاکى اعتراف کرد که 
پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائى تحویل داده

 شد.

گالرى شماره 3 موزه هنرهاى معاصر اصفهان وابسته 
به ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان از سى ام مردادماه امسال میزبان نمایشگاهى 

متفاوت از هنر نور با عنوان «خط روشن» است.
مدیر موزه هنرهاى معاصر اصفهان «خط روشن» را 
نمایشگاهى متفاوت در حوزه هنرهاى تجسمى دانست 
و افزود: این آثار تلفیقى از هنر و تکنولوژى نور است و 
زمانى که مخاطب وارد نمایشــگاه مى شود تعدادى 
طراحى مى بیند، اما به  جــاى اینکه خطوط طراحى 
رنگ داشته باشــند و روى صفحه سفید دیده شوند، 
بر اثر اصابت نور نورانى هستند و خطوط روشن است 
و با دیدن نور است که طراحى هر اثر درك مى شود، 
نه اینکه نور به اثر تابانده شده باشد؛ در واقع مخاطب 
باید آثار را از نزدیک ببیند تا متوجه تکنیک به کار رفته 

در آنها شود.
مهدى تمیزى درباره شــیوه متفــاوت برپایى این 
نمایشگاه نسبت به نمایشگاه هاى معمول هنرهاى 
تجسمى ادامه داد: گالرى موزه هنرهاى معاصر که این 
آثار در آن به نمایش گذاشته شده کامًال تاریک شده و 
خود آثار نور را مى تابانند و نیازى به نورپردازى ندارند. 
تابلوها از مکانیزمى از نور بهره برده اند که نســبت به 

دیگر نمایشگاه ها ویژه است.
نمایشگاه «خط روشن» تا 28 شــهریورماه در موزه 
هنرهاى معاصر اصفهان میزبان آثار هنرمندان است و 
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند هر روز 
از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 20 (جمعه ها از ساعت 16 تا 
20) به موزه هنرهاى معاصر اصفهان واقع در خیابان 

استاندارى مراجعه کنند.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تــره بار اصفهان با 
اشــاره به افزایش 20 درصدى قیمت میوه و همچنین 
برخى تره بار در تعطیالت روزهاى گذشــته، گفت: بازار 
میوه و تره بار تا روز چهارشــنبه به روال عادى خود باز

مى گردد.
محمدصادق ریاحى اظهار کرد: متأسفانه روز پنج شنبه 
بازار میوه و تره بار شرایط خوبى نداشت و عرضه و تقاضا 
متناســب با یکدیگر نبود و شــاهد افزایش قیمت این 
محصوالت بودیم، به این دلیل براى تنظیم بازار و آمدن 
برخى بارها، روز شــنبه میدان میوه و تره بار اصفهان باز 
بود.  وى با اشــاره به دالیل این گرانى، گفت: در درجه 
نخســت به دلیل عزادارى رانندگان بــه طور معمول 
اقدام به بارگیرى نمى کنند و بــا توجه به اینکه بار میوه 
از شهرســتان هاى دیگر به اصفهان وارد مى شــود، با 
ممانعت آنها در جابه جایى بار، شاهد افزایش قیمت میوه 

و سبزیجات بودیم.
نایب رئیس اتحادیــه میادین میوه و تــره بار اصفهان 
همچنین به تعطیلى کار کارگــران باغات طى چند روز 
تعطیلى در ایام عزادارى امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: 
برخى بارها قابلیت ماندگارى و نگهدارى در سردخانه را 
دارد و امکان برداشت این محصوالت در روز پیش از ایام 

عزادارى وجود داشــت اما برخى بارها چنین امکانى را 
نداشتند که باید بعد از برداشت به میادین میوه و تره بار 

سایر شهرستان منتقل شوند.
وى با بیان اینکه در حالى که قیمت هر کیلو گوجه پیش 
از تعطیالت حدود 1600 تومان بــود، به دلیل بارگیرى 
نکردن رانندگان به 2000 تومان افزایش یافت، افزود: 
در این مدت قیمت هر کیلو پیاز به حدود 1300 تومان و 

هر کیلو سیب زمینى از 1600 به 2000 تومان افزایش 
یافته است.

ریاحى با تأکید بر اینکه در چند روز تعطیلى بازار، بیشتر 
افزایش قیمت ها مربوط به بازار میوه بود، تصریح کرد: 
با توجه به کمبود بار در بازار نســبت به تقاضاى آن، در 
این چند روز شــاهد گرانى 20 درصدى قیمت میوه در 

اصفهان بودیم.

تکالیف و وظایف اشخاص حقیقى 
براى پرداخت مالیات

مرگ 10 بیمار مشکوك به کرونا در یک روز  

کالهبردارى 30 میلیاردي در خمینی شهر

«خط روشن» تا 28 شهریور همچنان برپاست

دالیل گرانى میوه و تره بار در تعطیالت چند روزه

خواهر و برادر افغانســتانى بر اثر غرق شدن در رودخانه 
زاینده رود جان خود را از دست دادند.

بنا بر این گزارش ساعت 14 و 10 دقیقه روز یکشنبه در 
پى تماس تلفنى با مرکز ایستگاه آتش نشانى باغبادران 
خبرى مبنى بر غرق شدن یک دختر جوان در محدوده 

روســتاى چم نور از توابع بخش باغبادران دریافت شد. 
قبل از حضور تیم غواصى ساکنان محلى حاضر در محل 
حادثه، پیکر این دختر 26 ساله که از اتباع افغانستان بوده 
را از آب خارج کرده و به نیروهاى امدادى اورژانس 115 
تحویل داده بودند، اما با وجود انجام اقدامات اولیه درمانى 

توسط نیروهاى اورژانس این دختر جوان به دلیل از دست 
دادن عالئم حیاتى جان خود را از دست داد.

 هنگامى که این دختر جوان دچار غرق شدگى مى شود، 
برادر وى با دیدن این صحنه سریعاً وارد رودخانه مى شود 

که او هم غرق مى شود.

غرق شدن خواهر و برادر افغان در زاینده رود

تغییر مدیرکل بنیاد شهید اصفهان و ابهام درباره آینده خانه هنرمندان

 بازگ شت به «خانه» اول؟
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بازیگر نقش حضرت عباس(ع) در «مختارنامه» نقش مهمى در ســریال «ســلمان 
فارسى» ایفا مى کند. کاوه فتوحى در صحنه هاى کربالیى سریال «مختارنامه» در نقش 
حضرت ابوالفضل(ع) ظاهر شد؛ نقشى که در پخش رسمى سریال به دالیلى حذف شد 

و مدتى بعد، آن صحنه ها در فضاى اینترنت دست به دست شد.
فتوحى بعد از این سریال پیشنهادهاى زیادى براى بازیگرى داشته است اما بنا به آنچه 
پایگاه خبرى «صبح سینما» نوشته، به توصیه داوود میرباقرى، کارگردان «مختارنامه» 

دست نگه داشته تا نقش مهمى را در سریال «سلمان فارسى» ایفا کند.
میرباقرى همواره از بازیگران پروژه هایش در آثار بعدى خود نیز استفاده مى کند و یکى 
از کارگردانان چهره ساز است. حمیدرضا آذرنگ و امین زندگانى از جمله چهره هایى 

هستند که در آثار میرباقرى دیده شده اند. 
پیش از شروع تولید سریال «سلمان فارسى» شایعاتى درباره حضور کاوه فتوحى در 
نقش «سلمان فارسى» منتشر شده بود اما در نهایت این نقش به علیرضا شجاع نورى 

رسید.

بازپخش سریال مناسبتى «شب دهم» موجبات توجه بیشتر به توانایى بازیگرى پرویز فالحى پور را رقم زده است؛ فالحى پور که در سال هاى اخیر به دلیل 
بازى در «شهرزاد» هم در کانون توجه قرار گرفته بود به تازگى مدعى رد کردن نقش طیب حاج رضایى شده است؛ نقشى که بالفاصله بعد از بازى در «شب 

دهم» بهش پیشنهاد شد.
پرویز فالحى پور با اشاره به سیل پیشنهادات مشابه کاراکترش در «شب دهم» به «جام جم» گفت: بعد از ایفاى «یاور» در سریال «شب دهم» خیلى پیشنهاد 
مشابه داشتم، اما نپذیرفتم. چون مى ترسیدم به نقش «یاور» لطمه وارد شود. از طرفى من یک بازیگرم و باید نقش هاى مختلف را بازى کنم. بنابر این چند ماه 

بیکار بودم تا اینکه براى سریال «اگه بابام زنده بود» از من دعوت شد که یک مجموعه طنز بود. من این کار را بازى کردم تا این فضاى کاله مخملى را بشکنم.
فالحى پور ادامه داد: بعد از گل کردن نقش کاله مخملى «شب دهم» کلى پیشنهاد شبیه به آن داشتم و حتى به من بعد از این کار نقش «طیب» را پیشنهاد 

کرده بودند تا ایفاگرش باشم ولى نپذیرفتم چون فکر کردم تکرارى مى شوم.
این بازیگر افزود: نقش «طیب» و نقش هاى مشابه را نپذیرفتم چون مى خواستم بگویم من بازیگرم و دوست دارم نقش هاى متفاوت و ژانرهاى 
گوناگون را تجربه کنم. البته بعدها هم من این مشکل را با نقش هاى منفى و مثبت داشتم. مثًال وقتى نقش منفى در یک سریال بازى کردم، 
مدام نقش هاى منفى به من پیشنهاد مى شد. به همین دلیل گفتم دیگر نمى خواهم نقش منفى بازى کنم. اما االن شرایط بهتر شده و مى دانند 

در زمینه هاى مختلف تجربه دارم و از این رو کارگردان ها براى نقش هاى مختلف به من اعتماد مى کنند./2701

سیروان خسروى در مدت فعالیتش همیشه ســعى کرده نوآورى داشته باشد 
و کارش رنگ و بوى تکرار نگیرد. هیچ وقت هم از حواشــى دور نبوده است. 
از مشــکالتش با همکاران و نوازندگانش گرفته تــا واکنش هاى اجتماعى و 
اعتراض هاى اینستاگرامى اش همگى نشان مى دهد اگر چه کارش در اولویت 
است اما دوست ندارد براى اینکه وارد حاشیه نشود فقط سکوت کند. نبوغش 
در تنظیم باعث شده از برادرش فرسنگ ها جلوتر باشد و از طرفى توانایى اش در 
جذب مخاطب عام هم باعث شده از استادش کاوه یغمایى پرطرفدارتر باشد.  
به بهانه  انتشار آلبوم  جدیدش یعنى «مونولوگ» و کنسرت آنالینش نگاهى به 

کارنامه 15 ساله او داشتیم.
موسیقى پاپ پس از انقالب یک مشخصه بارز دارد: تاریخ مصرف کوتاه مدت. به 
پاپ استارهاى پس از انقالب نگاه کنید هرکدام آمدند و مدتى به اصطالح روى 
بورس بودند و پس از آن هم شاید محو نشدند اما بى شک کمرنگ و کمرنگ تر 
شدند. در این بین سیروان خسروى از معدود استثناهاست. او شاگرد کاوه یغمایى 
بوده و وقتى حدوداً 19 ساله بود به عنوان نوازنده کیبورد با کاوه روى صحنه رفت. 
ســیروان در ابتدا با «آواى باربَد» قرار داد بست و آلبوم اولش «تو خیال کردى 
برى» را منتشر کرد. با وجود استقبال نسبى از این آلبوم سیروان چهار سال بعد 
آلبوم دومش یعنى «ساعت 9» را با «ایران گام» منتشر کرد. سیروان سه سال بعد 
موفق ترین آلبومش یعنى «جاده رؤیاها» را باز هم با شرکت «ایران گام» منتشر 

مى کند. شاید تا امروز این آلبوم نقطه عطف کارش باشد و البته شروعى مجدد.
سیروان حاال به عنوان تنظیم کننده هم جایگاه مهمى داشت و آلبوم «جشن 
تنهایى» شهاب رمضان را تنظیم کرد. همچنین یکى از مگاهیت هاى تاریخ 
ایران یعنى «وایسا دنیا» کار او بود. حاال او در عمل فقط یک خواننده نبود بلکه 
تهیه کننده کارهاى خودش و دیگران هم شده بود. همین باعث مى شد با موج 
موفقیت یک تنظیم کننده جدید اوج نگیرد و با افولش، فراموش شود. همه چیز در 
اختیار خودش بود و هرچقدر مى خواست براى آثارش زمان مى گذاشت. سیروان 
نترسید که از کسى عقب بماند و البه الى پاپ استارهاى نوظهور فراموش شود. 

او راه منحصر به فرد خودش را آغاز کرد و ادامه داد.
سیروان پس از انتشار آلبوم سومش با قطعه «دوست دارم زندگى رو» به صدر 
اخبار بازگشت. قطعه اى پر انرژى که به نوعى در برگیرنده  پکیجى از موسیقى و 
رفتار او بود. هدف داشتن، خوشحال بودن، انرژى و ورزش و... همگى به نوعى 
در این قطعه و در زندگى او وجود داشت.  سیروان تقریباً تمام کارهایش را مستقل 

پیش برد و حتى از جایى به بعد مدیر برنامه قدیمى اش را هم کنار گذاشت.
او در اقدامى جالب سعى کرد تک آهنگ هایش را روى سایت شخصى اش به 
فروش بگذارد در صورتى که آن زمان امکان فروش تک آهنگ در سایتى مثل 
«بیپ تونز» وجود نداشت. در تمام مدت فعالیتش از بهترین نوازنده هاى ایران 
اســتفاده کرد اما این همکارى ها را پس از مدتى قطع کرد و تنها رابطه اش با 

برادرش و کاوه یغمایى را حفظ کرد.
سیروان با «سان استار» قرار داد بســت و با وجود تمام انتقاداتى که در رابطه با 
تبلیغ آبمیوه به او شد نتیجه این همکارى او را نسبت به تهیه کننده ها بى نیازتر 
کرد. برخالف اکثر پاپ اســتارهاى دهه 90 که تمام اختیارشان در دست تهیه 
کننده ها بود او سعى کرد مدیریت تمام کارهایش را به دست بگیرد. به نورپردازى 
کنسرت هایش اهمیت ویژه داد و حتى براى این کار تجهیزاتى به ایران وارد کرد. 
همچنین تالش کرد بلیت هاى کنسرتش را هم از طریق سایت خودش به فروش 

برساند. تمام اینها او را بدل به پاپ استارى کرد که از تنظیم کننده ها، تهیه کننده 
و حتى سایت هاى تبلیغاتى و بلیت فروشى بى نیاز بود. ارتباطش با رسانه ها را هم 

به کلى قطع کرد  و حتى در کنفرانس مطبوعاتى جشنواره فجر به علت 
حضور یکى از خبرنگارانى که با او مشکل داشت شرکت نکرد.

در این میان حاشیه هایى هم داشت که تا حدى به جایگاه سفت و محکمش 
ضربه زد. از تشــابه طرح هاى آلبوم ها و قطعاتش گرفتــه تا فالش خوانى 

عجیب و غریب در کنسرت. او در قالب یک پســت اینستاگرامى نسبت به 
رفتار سلبریتى هایى که از حســن روحانى حمایت کرده بودند اعتراض کرد و 
همین باعث شــد مورد توجه و حمله هاى زیادى قرار بگیرد. از بهاره رهنما به 
علت توییت هایى که در مورد او زده بود شکایت کرد و اردیبهشت امسال علیه 

او حکم گرفت.
سیروان چند روز پیش خبر کنســرت آنالین و انتشار آلبوم جدیدش را اعالم 
کرد و حواشى هم آغاز شد. تیزرى از آلبوم منتشر شد که با قطعه اى از گروه 
«اسلیپ  نات» شباهت انکارناپذیرى داشت. بسیارى از صفحات مجازى به 
این موضوع پرداختند و سیروان را متهم به کپى کارى کردند. او در پاسخ به این 
حواشى پستى گذاشت که شباهت قطعه اى از «دیوید گیلمور» با قطعه «نه 
نرو» را نشان مى داد و ادعا کرد این شباهت ها اتفاقى است. البته منتقدانش 
هم در اینستاگرام و توییتر بیکار نماندند و شباهت هاى دیگرى را در آثارش 
به نمایش گذاشتند. از طرفى هم بسیارى به قیمت باالى کنسرت آنالینش 

معترض شدند.
در حالى که سیروان در سال هاى گذشــته چندین سانس کنسرتش 

را به دلیل وضعیت معیشتى مردم لغو کرده بود و خسارت داده بود 
حاال در حالى که اکثر کنسرت هاى آنالین رایگان برگزار مى شود 
باالترین قیمت را انتخاب کرد. قیمتى که بیش از سه برابر قیمت 

بلیت کنسرت آنالین همایون شجریان بود. در نهایت کنسرت 
آنالین او که در واقع یک موزیــک ویدیوى بلند و از پیش 

ضبط شده بود در چندین سانس پخش شد.
این به اصطالح کنســرت با تصویربردارى و نورپردازى 
بســیار حرفه اى، باالى برجى در تهــران فیلمبردارى 
شــده بود و از هر نظر بى نقص بــود. همچنین آلبوم 
«مونولوگ» هم با تنظیم هاى راك انتشــار یافت و 
البته به شــکل رایگان روى کانال تلگرام سیروان 
قرار گرفت. سیروان با این آلبوم باز هم بین خودش 
و آثار پاپ موجود در بازار فاصله گذارى روشنى کرد 
همانطور که با «ساعت 9» تنظیم هاى متفاوتى را 

به شکل جدى وارد موسیقى پاپ کرد.
«مونولوگ» این پتانســیل را دارد که فن هاى 
جدیدى به طرفــداران ســیروان اضافه کند و 
البته مى تواند فن هاى قبلى را هم به هیچ وجه 
راضى نکند. او مانند هر پاپ اســتارى در دنیا 
نواقصــى دارد که هر از گاهــى جایگاهش را 
متزلزل مى کند اما با مشاهده  روند کلى فعالیتش 
امروز مى توان گفت که سیروان نمونه موفق 

یک پاپ استار ایرانى است./2700

چرا بازیگر «شب دهم» ایفاى نقش «طیب» را رد کرد؟

آیا سیروان خسروى نمونه موفق یک خواننده ایرانى است؟

پاپ استار متفاوت

بازپخش سریال من
بازى در «شهرزاد»
دهم» بهش پیشنه
پرویز فالحى پور با اش
مشابه داشتم، اما نپذی
بیکار بودم تا اینکه براى
فالحى پور ادامه
کرده بود
این با
گونا
مدا
ز در

چرا با

«شان کانرى» 89 ساله بازیگرى اســت که موفق ترین و بهترین 
بازیگر نقش «جیمز باند» به شمار آمده و شــهرتش را مدیون این 
فرانچایز است. او طى سال ها استعداد و قدرت بازیگرى خود را نشان 
داده و توانسته جوایز اســکار، بفتا و گلدن گلوب را به دست آورد. اما 
این بازیگر معروف بریتانیایى که ســال هاست بازنشسته شده، طى 
سال هاى فعالیت خود در سینما چقدر ثروت اندوخته است؟ بر اساس 
گزارش ها، شان کانرى بیش از 266 میلیون پوند ثروت دارد. حرفه او 
در حوزه بازیگرى بیش از 60 سال تداوم داشته و طى این مدت با ایفاى 
نقش هاى ماندگار ثروت قابل توجهى اندوخته است. اگر چه بخش 
زیادى از ثروت کانرى به دلیل فعالیت در ســینما به دست آمد اما او 
درآمدزایى را با کار در نیروى دریایى بریتانیا آغاز کرد. وى در سن 19 
سالگى از نیروى دریایى مرخص شده و بعدها شغل هایى مانند راننده 
کامیون و پرستار بچه را تجربه کرد. در ســال 1953، کانرى نقشى 
کوتاه در یک نمایش به دســت آورد که براى آن هفته اى 14 پوند 

دستمزد دریافت مى کرد.
اما ایفاى نقش «جیمز باند» در مجموعه فیلم هاى جاسوسى مشهور 
بریتانیایى بود که این بازیگر اســکاتلندى را به شهرت رساند. شان 

کانرى نه تنها در هفت فیلم از این مجموعــه بازى کرد بلکه اولین 
بازیگرى بود که نقش این مأمور مخفى را بــازى مى کرد. او اولین 

بازى اش در این فرانچایز را در سال 1962 انجام داد.
کانرى در ســال 1971 براى بازى در فیلم «الماس ها ابدى اند» از 
مجموعه فیلم هاى «جیمز باند» یک میلیون پوند دستمزد دریافت 
کرد که در آن زمان دستمزد باال و بى ســابقه اى محسوب مى شد. 
اگر چه این دســتمزد در دهه هاى بعدى به یک عدد معمولى تبدیل 
شــد اما نام شــان کانرى را در کتاب رکوردهاى گینــس به عنوان 
گرانقیمت ترین ستاره ســینما ثبت کرد. عالوه بر این دستمزد قابل 
توجه، کانرى 12/5 درصد از سود خالص فیلم را نیز به دست آورد. در 
طول سال هاى بازى در نقش «مأمور 007»، کانرى در فیلم کالسیک 

«مارنى» ساخته «آلفرد هیچکاك» نیز نقش آفرینى کرد.
به دنبال اتمام نقش آفرینى در نقش «جیمــز باند»، کانرى با بازى در 
فیلم هاى «ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبى»، «تپه» و «تله گذارى» 
بر ثروت خود افزود. در سال 2000، شان کانرى مقام شوالیه را از «ملکه 
الیزابت دوم» دریافت کرد. او در ادامــه عمارت بزرگ و مجلل خود در 

فرانسه را به فروش رساند که بر ثروت او افزود./2703

ثروت «شان کانرى» چقدر است؟ 

بازیگر نقش حضرت عباس(ع) 
به «سلمان فارسى» پیوست

محمد نیک بین، تهیه کننده سینما و همســر تهمینه میالنى درباره کارهاى 
جدید خود عنوان کرد: متأسفانه به دلیل شیوع بیمارى کرونا همه فعالیت هاى 
هنرى تحت تأثیر قرار گرفته است براى همین براى شروع کار جدید در این 
شرایط باید با احتیاط قدم برداشت چون ممکن است کمى بى خیالى آسیب هاى 

فراوانى در پى داشته باشد.
وى افزود: تصمیم داریم با مهیا شدن شرایط، یک سریال براى شبکه نمایش 
کار کنیم. این اثر، سریالى اجتماعى خواهد بود که نویسندگى و کارگردانى آن 
را تهمینه میالنى برعهده خواهد داشت. به گفته وى، نام موقت این سریال «رو 

 در  رو» خواهد بود.
نیک بین درباره اکران آنالین همچنین اظهارنظر کرد: این شــکل نمایش براى 
فیلم هایى که به درآمدزایى فکر مى کنند، مساعد نیست چون هزینه هایى که براى 
تولید کار شده است باز نخواهد گشت اما فیلم هایى که پیش تر در سینما فرصت 

نمایش نداشتند به واسطه این شکل نمایش بهتر دیده خواهند شد.

تهمینه میالنى
 در فکر ساخت سریال

رامبد جوان که چندى پیش از ساخت سریال «شاخ» براى شبکه نمایش خانگى خبر 
داده بود، براى ساخت این اثر به سازمان سینمایى درخواست پروانه ساخت داد.

نکته جالب درباره این پروژه نام تهیه کننده آن یعنى مهدى معزى است. وى پیش از این 
سابقه مجرى طرح و همکارى در تهیه فیلم ها را برعهده داشته و البته در حوزه موسیقى 

نیز در تولید آلبوم فعالیت داشته است.
جوان درباره سریال شبکه نمایش خانگى که قرار است بسازد، اینگونه توضیح داده 
بود: «ســریالى رو براى نمایش خانگى خواهم ساخت به اســم "شاخ" که ماجراى 
شکل گیرى یک گروه موســیقى جوان و پرانرژى و مصممه. دیرتر اطالعات بیشتر 
بهتون خواهم داد. یکى از نکات جذابش اینه که پنج تا جوان 20 تا 25 سال که هنوز 
هیچ کدام پا به جهان حرفه اى نذاشتن نقش هاى اصلى رو بازى خواهند کرد. همچنان 
مشغول تست گرفتن از هنرجوهاى بازیگرى و البته نوازندگان جوان هستیم.(این راه 

فعًال ادامه داره).»
همچنین نکته قابل اعتنا این است که همچنان درخواست مجوز سریال شبکه نمایش 

خانگى به وزارت ارشاد مى رود و این نهاد متولى بررسى و صدور پروانه ساخت است.

رامبد جوان
 سراغ دنیاى موزیک رفت

  سیامک قلى زاده/ موسیقى ما |

فارسى»ایف
حضرت ابو
و مدتى بعد
فتوحى بعد
پایگاه خبر
دست نگه
میرباقرى
از کارگردا
هستند که
پیش از شر
نقش «سلم

رسید.

 کرد که از تنظیم کننده ها، تهیه کننده 
 بى نیاز بود. ارتباطش با رسانه ها را هم 

طبوعاتى جشنواره فجر به علت
 داشت شرکت نکرد.

حدى به جایگاه سفت و محکمش
 قطعاتش گرفتــه تا فالش خوانى 

یک پســت اینستاگرامى نسبت به 
ى حمایت کرده بودند اعتراض کرد و

ى زیادى قرار بگیرد. از بهاره رهنما به 
اردیبهشت امسال علیه  شکایت کرد و

الین و انتشار آلبوم جدیدش را اعالم 
وم منتشر شد که با قطعه اى از گروه 
شت. بسیارى از صفحات مجازى به 
ه کپى کارى کردند. او در پاسخ به این

ه اى از «دیوید گیلمور» با قطعه «نه 
هت ها اتفاقى است. البته منتقدانش 
 و شباهت هاى دیگرى را در آثارش 
ى به قیمت باالى کنسرت آنالینش

ته چندین سانس کنسرتش 
ده بود و خسارت داده بود 

ن رایگان برگزار مى شود 
 بیش از سه برابر قیمت 

د. در نهایت کنسرت 
یوى بلند و از پیش 

د.
ى و نورپردازى 
ن فیلمبردارى
مچنین آلبوم 
ــار یافت و 
ام سیروان 
ن خودش
شنىکرد
تفاوتى را 

ن هاى 
ه کند و 
چ وجه 
در دنیا
ش را 
یتش 
وفق 

نى است؟

مح
جد
ه
ش
فر
وى
کار
را ته
 در  رو
نیکب
فیلم ه
تولید ک
نمایش



ورزش 05053843 سال  هفدهمسه شنبه  11 شهریور  ماه   1399

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 225مورخ1398/09/24 شوراى محترم اسالمى شهرخور در نظر دارد نسبت به فروش آهن 
آالت و آلومینیوم فرسوده و همچنین اموال مستهلک و فرسوده(4حلقه الستیک لودر سایز23/5*20-50درصد)قابل رؤیت 
در انبار شهردارى خور واقع در میدان دفاع مقدس از طریق آگهى مزایده و دریافت بهاى آن بصورت نقد  اقدام نماید.(پرداخت 
هرنوع مالیات و عوارض به عهده خریدار مى باشد)متقاضیان مى توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت،سایر مدارك و شرکت 

در مزایده مذکور تا پایان وقت ادارى ساعت14:30 روز چهارشنبه مورخ 99/06/19 به شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایدهنوبت دوم

  م.الف:964003 على اصغر خادمى-شهردار خور

موضوع:فروش دو پالك زمین با کاربرى مسکونى بنا بر مصوبه شماره 137 مورخه 99/3/27 شوراى اسالمى روستاى ازان
نام و نشانى مزایده گر:اصفهان –میمه-ازان-دهیارى ازان

توضیحات:
1-مزایده فروش پالك زمین  مسکونى b-129 به مساحت 308/64 متر مربع وپالك b-161 به مساحت 344/4متر مربع واقع درمجموعه تفکیکى فاز دو 
مجتمع بنیاد مسکن روستاى ازان بصورت جداگانه (هر فرد تنها درمزایده یکى از پالکها مى تواند شرکت کند) 2-هزینه درج آگهى و کارشناسى بر عهده 
برنده مزایده است.3-مبلغ خرید اسناد مزایده500/000(پانصد هزار ریال)مى باشد.4-زمان شروع و اخذ  مدارك سه شنبه مورخه  99/6/11 و زمان تحویل 

مدارك تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخه 99/6/20 در محل دفتر فنى دهیارى ازان.
شماره تماس دهیار 09134027252 آقاى عبدلى

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

  م.الف:967424  داود عبدلى - دهیارروستاى ازان

مدافع گرجستانى ســپاهان در مورد شــرایط خودش و این تیم 
صحبت کرد.

 گئورگى گولسیانى، مدافع گرجســتانى سپاهان که چند ماهى به 
دلیل مصدومیت در این تیم حضور نداشت و در کشورش کارهاى 
درمانى را جلو مى برد مدتى است که به ایران برگشته و در اصفهان 
زیر نظر کادر پزشکى سپاهان مراحل آخر دوران نقاهتش را پشت 
سر مى گذارد و اینطور که گفته مى شود تا چند روز دیگر به تمرینات 
گروهى اضافه خواهد شــد. گفتگو با او در مورد شرایط خودش و 

سپاهان را مى خوانید:
بعد از مدت ها دورى به ایران برگشتى. روند 
درمانى تو چطور پیش مى رود؟ پزشک تیم 

گفت که به زودى آماده بازى هستى.
بله این موضوع کامًال درســت اســت، من خیلى سخت تمرین 
مى کنم تا بتوانم هرچه زودتر برگردم و به بهترین شکل برگردم و 

براى تیم فعالیت داشته باشم.
 در مدتى کــه تو در ایران نبــودى اتفاقات 
زیادى در سپاهان رخ داد. مدیریت باشگاه 
تغییر کرد و سرمربى تیم استعفا کرد و نتایج 
خیلى خوبى هم کسب نشد. نظرت چیست؟

وقتى شما در تیمى مانند سپاهان حضور دارید که جاه طلب است و همیشه 
براى حداکثرها مى جنگد و این تالش نتیجه اى ندارد که همه انتظار دارند، 
البته تغییرات طبیعى است. به هر حال مى خواهم از مربى سابق و همه 

اعضاى هیئت مدیره تشکر کنم که تالش خود را انجام دادند.
 خیلى ها یکى از دالیل اصلى افت سپاهان را نبود 
تو و پورقاز مى دانند و اتفاقاً نتایج تیم از وقتى 
شما دو نفر نبودید تغییرات زیادى داشت. واقعاً 
خودت فکر مى کنى اگر شما دو نفر حضور داشتید 

سپاهان نتایج متفاوتى رقم مى زد؟
من نمى توانم در مورد خودم صحبت کنم، تنها چیزى که مى توانم 
بگویم این است که براى هر تیمى که دو مدافع میانى که همیشه در 
بین 11 بازیکن اصلى بازى مى کنند و رهبران تیم هستند مصدوم 
مى شوند ممکن است تأثیر منفى شاهد باشیم و هر تیمى بعد از آن 

مشکالتى خواهد داشت که این واضح و منطقى است.
 وقتى بازى هاى سپاهان را تماشا مى کردى 
به خودت نمى گفتــى اى کاش من االن در 

زمین بودم؟
دوست داشتم بتوانم به تیم کمک کنم. بعضى وقت ها آنقدر ناراحت 
بودم که تلویزیون را خاموش مى کردم. خصوصًا وقتى مى باختیم. 

واقعاً شرایط ناراحت کننده اى بود.
 تو در شرایطى قراردادت را تمدید کردى که 
ســرمربى جدید تیم مشخص نشده است. 
معموالً بازیکنان از قرارداد بســتن در چنین 
شرایط واهمه دارند و ترجیح مى دهند صبر 
کنند سرمربى جدید مشخص شود. به این 
فکر نکردى که ممکن است تفکرات سرمربى 

جدید با تو همخوانى نداشته باشد؟
قبل از امضاى قرارداد به این مسائل فکر مى کردم و ابتدا هم تصمیم 
داشتم تا انتخاب سرمربى جدید صبر کنم ولى این موضوع ممکن 
بود زمان ببرد و نیاز به تصمیم گیرى داشتم. براى همین به خودم 
گفتم من اینجا در سپاهان خوشحال هستم؟ بله. پس قراردادم را 

یکسال دیگر تمدید مى کنم.
  آیا به این فکر نکردى که صبر کنى تیم جدید 
امیر قلعه  نویى مشخص شود و براى سومین 

بار با او همکارى داشته باشى؟
کار کردن با امیر قلعه نویى را دوست دارم و به این موضوع هم فکر 
کردم ولى تیم جدید او هنوز هم مشخص نیست و معلوم نیست چه 
برنامه اى براى فصل بعد داشته باشــد. همانطور که گفتم من در 
سپاهان خوشحال هستم. فوتبال و حرفه مربیگرى چنین شرایطى 

دارد و هر لحظه یک مربى باید آماده تغییر تیم باشد.
 دانیال اسماعیلى فر به تیم اضافه شده است. 
تو با او در ذوب آهن یک نیم فصل هم بازى 

بودى. نظرت در مورد جذب او چیست؟
بله من با او هم بازى بودم و از کیفیت فوتبــال او به خوبى آگاهى 
دارم. من اولین کســى بودم که خواهش کــردم او را جذب کنیم 
زیرا دانیال بازیکن بسیار خاص و با اســتعدادى است، فوق العاده 

باهوش و شجاع.
  محمدرضا ساکت به عنوان مدیرعامل جدید 
باشگاه معرفى شده اســت. او مدیر دوران 
طالیى ســپاهان بوده و بیشترین افتخارات 
و قهرمانى ها در زمان او اتفاق افتاده است. 

نظرت در مورد بازگشت او چیست؟
من فقط مى توانم به او خوش آمد بگویــم. مأموریت ها و اهداف 
همچنان یکسان هســتند و همه ما اینجا هستیم تا براى به دست 

آوردن بهترین ها براى سپاهان بجنگیم.
 بازى هاى آسیایى ســپاهان در پیش است. 
خودت و تیم را آماده این رقابت ها مى بینى؟

بله این آمادگى وجود دارد و البته باید بیشتر هم شود. من خودم در 
این روزها با مربى شــخصى خودم به سختى تمرین  مى کنم و در 
روزهاى تعطیل تالش دو برابر انجام مى دهم تا در بهترین شرایط 

به تیم برسم.

مدافع گرجستانى سپاهان:

از فرط ناراحتى تلویزیون را 
خاموش مى کردم!

مدافع تیم فوتبال سایپا پس از نیم فصل حضور در این تیم، راه جدایى را در پیش گرفته است.
خالد شفیعى در پنجره زمستانى لیگ نوزدهم و پس از دورى چندماهه پس از جدایى از سپاهان، 
به جمع نارنجى پوشان پیوست و توانست در کنار آرمین سهرابیان به عنوان یک بازیکن باتجربه 
انسجام خوبى به قلب خط دفاعى جوان نارنجى پوشان ببخشد و عدم حضورش در دیدار برابر 

پرسپولیس که با شکست 3 بر صفر سایپا همراه شد، به چشم آمد.
خالد شفیعى 33 ساله که سابقه حضور در تیم هاى سپاهان، ذوب آهن اصفهان، تراکتورسازى 
تبریز و اف سئول کره جنوبى را در کارنامه خود دارد، شنیده مى شود دوباره قصد دارد فوتبالش 

را در خارج از ایران دنبال کند.
شفیعى که از سوى هواداران سپاهان به عنوان سامورایى تشــویق مى شد اخیراً با حضور در 
اصفهان شایعات درباره آینده خود را افزایش داده و باید دید بار دیگر فوتبال خود را در این استان 

دنبال خواهد کرد یا سرنوشت دیگرى در انتظار او خواهد بود.

سامورایى دیگر نارنجى نیست

 سپاهان اصفهان پس از جدایى قلعه نویى، فعًال بدون سرمربى 
است و هنوز تکلیف کادرفنى این تیم مشخص نیست. البته در 
این میان از اسامى مختلفى براى حضور روى نیمکت این تیم 
مثل یحیى گل محمدى یا محرم نویدکیا نامبرده مى شود، اما 
باشگاه ســپاهان هنوز چیزى را تأیید یا تکذیب نکرده و براى 

انتخاب سرمربى به جمع بندى نرسیده است.
با این حال، شایعاتى جالب اخیراً به گوش رسیده است. شنیده 
مى شود مسئوالن باشگاه سپاهان اخیراً مذاکراتى با الکساندر 
نورى، ســرمربى ایرانى-آلمانى ســابق تیم هاى وردربرمن و 
هرتابرلین آلمان داشته اند. هنوز مشخص نیست که چقدر این 
مسئله صحت دارد و به نظر مى رسد باید منتظر واکنش باشگاه 

سپاهان به این شایعه باشیم.
گفتنى است؛ باشگاه ســپاهان مثل همه تیم هاى لیگ برترى 
حق خرید بازیکن یا مربى خارجى را تا اطــالع ثانوى ندارد و 
به همین منظور گفته شده مدیران این باشگاه سراغ الکساندر 
نورى رفته اند که هم تجربه سرمربیگرى در اروپا را دارد هم رگ 

و ریشه اى ایرانى دارد.

الکس هم گزینه شد
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ریشه اىایرانى دارد. و
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به زودى قرار است اولین جلسه هیئت مدیره باشگاه سپاهان با 
حضور مدیرعامل جدید برگزار شود.

هفته گذشــته پس از کــش  و قوس هاى فــراوان در نهایت 
محمدرضا ســاکت به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه سپاهان 

اصفهان انتخاب و به هواداران این تیم معرفى شد.
یکى از اقدامات مهمى که ساکت باید در بدو ورودش به سپاهان 
انجام دهد، انتخاب سرمربى براى تیم فوتبال این باشگاه است 

که بعد از جدایى قلعه نویى فعًال بدون مربى مانده است.
بر همین اساس، شنیده مى شود به زودى ساکت جلسه اى را با 
اعضاى هیئت مدیره این باشگاه برگزار مى کند تا در خصوص 
انتخاب ســرمربى جدید بحث و تصمیم گیرى شود. در همین 
خصوص از اسامى مختلفى براى حضور روى نیمکت سپاهان 
نامبرده مى شود که در نهایت باید منتظر ماند و دید چه اتفاقاتى 

رخ مى دهد.

جلسه ساکت و
 هیئت مدیره؛ به زودى

 سرمربى تیم فوتسال گیتى پسند اصفهان گفت: با ده بازیکن قرارداد 
امضا کردیم که بخشى به شکل تمدید قرارداد بوده و تعدادى هم به 

عنوان بازیکن جدید جذب شده اند.
وحید شمســایى در گفتگویى در ارتباط با شــرایط تیم فوتسال 
گیتى پسند اصفهان اظهار کرد: هر تیم فوتسال مى تواند 16 بازیکن 
بزرگســال جذب کند که ما فعًال با حدود ده بازیکن قرارداد امضا 
کردیم که بخشى به شــکل تمدید قرارداد بوده و تعدادى هم به 
عنوان بازیکن جدید جذب شــده اند. 14 بازیکن بزرگسال جذب 
مى کنیم و دو سهمیه هم جا براى مواقع ضرورى و اتفاقات غیرقابل 

پیش بینى، کنار مى گذاریم.
وى در خصوص وضعیت این تیم تصریح کرد: چهار بازیکن زیر 23 
سال و چهار بازیکن امید مى توانیم جذب کنیم. جذب بازیکن در رده 
جوانان هم فکر مى کنم که سقف خاصى ندارد و بین چهار تا هفت 
بازیکن اســت که قطعًا از این رده هم جذب مى کنیم. گیتى پسند 
رده هاى پایه خوبى دارد و از آنها اســتفاده خواهیم کرد، موضوع 
اینجاســت که بازیکنان جوان باید بدانند خودشان باید حقشان را 
بگیرند و بتوانند و توانایى  هایشان را نشان دهند تا جایى براى خود 
در تیم باز کنند. سرمربى تیم فوتســال گیتى پسند در پایان درباره 
جوانگرایى در گیتى پسند، خاطرنشــان کرد: من به جوانان میدان 
خواهم داد چون فلسفه دیدگاه من و باشگاه گیتى پسند این است که 
بازیکنانى که در اصفهان توانایى این را دارند که مثل گذشته در تیم 

ملى فوتسال بدرخشند را به فوتسال کشور معرفى کنیم.

شمسایى: به جوانان 
اصفهانى میدان مى دهم

محمد ایران پوریان با انتشار پستى احساسى پس از دو سال حضور 
در سپاهان از این تیم جدا شد.

 کاپیتان سابق تیم فوتبال تراکتور پس از سال ها حضور در این تیم 
وقتى با دعوت قلعه نویى براى حضور در سپاهان مواجه شد، پاسخ 
مثبت داد تا یکى از نفرات کلیدى طالیى پوشان براى بازگشت به 

دوران اوج باشد.
ایران پوریان به خصوص در لیگ هجدهم کــه با نایب قهرمانى 
سپاهان خاتمه یافت و این تیم رقیب اصلى پرسپولیس در کسب 
عناوین قهرمانى به شمار مى رفت، مدافع ثابت مورد نظر امیرقلعه 
نویى بود، اما گاهى مصدومیت ها باعث مى شــد تا حسن جعفرى 
به جاى او بازى کند. براى شروع لیگ نوزدهم مرتضى منصورى 
یکى از خریدهاى امیرقلعه نویى بود تا ایران پوریان با مدافع راست 
ذخیره طالیى پوشان بدل شــود. این بازیکن که با قراردادى دو 
ساله به سپاهان پیوسته بود، در پســت خداحافظى خود به همین 
مصدومیت ها اشــاره کرده و اینطور نوشته است: «حاال که با شما 
هواداران خونگرم سپاهان بزرگ صحبت مى کنم، بیشتر از دو سال 
از آن روزى که پیراهن طالیى و درخشان را در دست گرفتم و براى 
تحقق رؤیاهاى بزرگ یاعلى گفتیم، مى گذرد. ُشکر که مرا در تمام 
این مدت کنار شما مهربان ها در دیار نصف جهان قرار داد و توانستم 
در پایتخت تمدن ایران عزیز بر دانسته هایم بیافزایم. خدا را شاهد 
مى گیرم که در این مدت هرچه در توان داشتم به اخالص گذاشتم 
و با وجود بدشانسى هاى ناشى از مصدومیت هاى متوالى و برخى 
نامالیمتى هاى موجود اما هدفى جز ســربلندى سپاهان دوست 
داشتنى نداشتم. حاال که مجبورم جمله کلیشه اى هر "آمدنى، رفتنى 
دارد" را تکرار و از شما مهربانان خداحافظى کنم، باید تشکر ویژه اى 
از مدیران باشگاه، اعضاى کادرفنى، هم تیمى هایم و به خصوص 

اصفهانى هاى بامحبت داشته باشم.
دقیق که مى شوم، مى بینم جز خاطرات خوب و بى نظیر از دو سال 
زندگى در اصفهان هیچ در ذهنم باقى نمانده و همین براى خوب 

شدن حالم کافى است. یا حق.»
گفتنى است دانیال اسماعیلى فر اولین خرید مدیران باشگاه براى 
تقویت تیم به شمار مى رود که پست تخصصى او مدافع راست است 

و به نوعى جانشین ایران پوریان به شمار مى رود.
پیش از این سعید آقایى مدافع چپ سپاهان نیز از این تیم جدا شده 

بازیکن جدا شده بود تا ایــران پوریان دومین 
پــس از پایان از جمع طالیى پوشــان 

لیگ نوزدهم باشد.

خداحافظ مهربانان!

بازیکن جدا شده بود تا ایــران پوریان دومین 
پــس از پایان از جمع طالیى پوشــان

لیگ نوزدهم باشد.

نامبرده مى شود که در نهایت باید منتظر ماند و دید چه اتفاقاتى 
رخ مى دهد.

سعید رضى پور
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شــماره 939و940 مورخ 99/04/25 هیأت : آقــاى محمدتقى مهدوى راد فرزند 
اسداله شماره شناسنامه 1111 و خانم زهره رعیت على آبادى فرزند حسین شماره شناسنامه 
2177 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 242,70 مترمربع شماره پالك 25 
فرعى از پالك 4 اصلى واقع در عیسى آباد بیدگل بخش 2 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالکین مشاعى عیسى آباد
2) رأى شماره 943و944 مورخ 99/04/25 هیأت: آقاى ابوذر خراطى بیدگلى فرزند عباس 
شماره شناســنامه 9892 و خانم مریم فعله گرى فرزند حجت اله شماره شناسنامه 2272 
(بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 195,50 مترمربع شماره پالك 1007 فرعى 
مفروز و مجزى از 102 فرعى از پالك 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین مشاعى حسین آباد
3) رأى شماره 949 مورخ 99/04/25 هیأت: آقاى اســداله جریده ء بیدگلى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 1250170958 ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 88,50 مترمربع شماره 
پالك 30  فرعى مفروز و مجزى از 5 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك 10 اصلى واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى على محمد جندقیان

4) رأى شماره 1174 مورخ 99/05/15 هیأت: دولت جمهورى اسالمى ایران بنمایندگى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى به شناســه ملى 14002307660 با نمایندگى آقاى حامد 
تفضلى مفرد فرزند حسن، نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان پایگاه بمساحت 139 
مترمربع شماره پالك 2 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعى از پالك 25 اصلى واقع در اماکن 
بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى مشاعى شهردارى آران و بیدگل

5) رأى شماره 1189و1190 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى ابوالفضل رحیمى بیدگلى فرزند 
رحمت اله شماره شناســنامه 1250095328 و خانم فاطمه جندقیان فرزند محمد شماره 
شناسنامه 6190049060 (بالمناصفه) ششدانگ یکباب خانه بمساحت 139 مترمربع شماره 
پالك 228 فرعى مفروز و مجزى شده از 3 فرعى از پالك 112 اصلى واقع در اماکن بخش 
3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رســمى سیدابوالفضل مطلبى احدى از وراث 

سیدجالل مطلبى بیدگلى
6) رأى شــماره 1163و1164و1165و1166 مورخ 99/05/14 هیأت : آقاى اکبر ستارى 
فرزند آقاعلى شماره شناسنامه 6336 نسبت به 172 سهم و آقاى پرویز ستارى فرزند على 
شماره شناسنامه 70 نسبت به 172 سهم و آقاى عباس ستارى فرزند على شماره شناسنامه 
6283 نسبت به 172 سهم و خانم هما ستارى فرزند على شماره شناسنامه 224 نسبت به 
86 سهم مشاع از 602 سهم ششدانگ یکباب خانه بمساحت 602 مترمربع شماره پالك 2 
فرعی مفروز و مجزى از 1 فرعی از 391 اصلی و 386 اصلی و مشاعات آن واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالکین رسمى
7) رأى شماره 1187 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى روح اله مسجدى آرانى فرزند حسین 
شماره شناسنامه 3299 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 57 مترمربع شماره پالك 7 فرعی 
مفروز و مجزا از 3 فرعی و قسمتى از مشاعات از پالك 499 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى سکینه هوشنگى
8) رأى شماره 1172و1173 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى محمود صفارى بیدگلى فرزند 
على شماره شناسنامه 346 نسبت به چهاردانگ و خانم طاهره صفارى بیدگلى فرزند على 
شماره شناسنامه 6378 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مخروبه بمساحت 
267 مترمربع شــماره پالك 11 فرعی مفروز و مجزا از 6و7 فرعى و قسمتى از مشاعات 
پالك 665 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى 

وراث على سفارى
9) رأى شماره 1170 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى سعید اعظمى آرانى فرزند حسین شماره 
شناسنامه 185 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 73 مترمربع شماره پالك 6 فرعی از پالك 
1373 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رســمى 

خانم منیره عمرانى نژاد و زهرا تقى زاده میدانى
10) رأى شماره 1135 مورخ 99/05/14 هیأت : آقاى ماشااله قامتى آرانى فرزند عباسقلى 
شماره شناسنامه 383 ششدانگ یکباب خانه مخروبه بمســاحت 78,92 مترمربع شماره 
پالك 17 فرعی مفروز و مجزى از 10 و 11 فرعى و قسمتى از مشاعات پالك 2213 اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالک رسمى 
11) رأى شــماره 1185و1186 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى سیدمحمد سعادتدار آرانى 
فرزند سیدحسن شماره شناسنامه 7814 و خانم ســادات سعادتدار آرانى فرزند سیدمحمد 
شماره شناسنامه 483 (بالمناصفه) ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 87 مترمربع شماره 
پالك 10014 فرعى مفروز و مجزى از 923 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد 
بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رســمى سیدحسن سعادتدار و سیده 

خاور خانم سعادتدار
12) رأى شماره 563 مورخ 99/03/24 هیأت : خانم معصومه خواجه منصورى آرانى فرزند 
مسلم شماره شناسنامه 100 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 92,50 مترمربع شماره پالك 
3435 فرعى مفروز و مجزى از 813 فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 
3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى عین اله گرجى و فاطمه رعیت مقدم

13) رأى شــماره 1168 مورخ 99/05/15 هیأت : اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل 
با تولیت بر وقف به شناسه ملى 14003505268 با نمایندگى آقاى احمد رهنما نسبت به 
ششدانگ عرصه موقوفه تقى مطمئن به مســاحت 180,5  مترمربع شماره پالك 3450 
فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخــش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى 

از مالک رسمى تقى مطمئن
14) رأى شماره 1169 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى محسن بانوئى آرانى فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 6190003540 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 136,50 مترمربع شماره 
پالك 2043 فرعى مفــروز و مجزى از 127و128 فرعى از پــالك 2640 اصلى واقع در 
آران دشــت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و 

بیدگل
15) رأى شماره 1158 مورخ 99/05/14 هیأت : خانم فاطمه محمدى نژاد فرزند حافظعلى 
شماره شناسنامه 0370450183 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 72 مترمربع شماره پالك 
2045 فرعى مفروز و مجزى از 1734 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى حافظعلى محمدى نژاد
16) رأى شماره 1184 مورخ 99/05/15 هیأت : خانم اعظم اسدپور آرانى فرزند نعمت اله 
شماره شناسنامه 46 ، سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 140 مترمربع 
شماره پالك 2046 فرعى مفروز و مجزى شده از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در 
آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین مشاعى مزرعه آران دشت

17) رأى شــماره 1201 مورخ 99/05/16 هیأت : خانم کبرى على رمضانى آرانى فرزند 
حسن شماره شناسنامه 43 ، ششدانگ یکباب خانه بمساحت 60,50 مترمربع شماره پالك 
2047 فرعى مفروز و مجزى شده از 278 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت 
بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رســمى نوراله و علیا على رمضانى 

وراث حسن على رمضانى
18) رأى شــماره 1167 مورخ 99/05/15 هیأت : اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل 
با تصدى اداره اوقاف با نمایندگى آقاى احمد رهنما نســبت به ششدانگ یکباب موقوفه 
مسجد محمد رسول اهللا(ص) آران به شناسه ملى 14004804409 بمساحت 630 مترمربع 
شماره پالك 1231 فرعى مفروز و مجزى شــده از 340 فرعى از پالك 2645 اصلى واقع 
در وشاد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از خانم اعظم جدى و مالکین مشاعى 

مزرعه وشاد
19) رأى شماره 1179و1180و1181و1183 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى امراله مقدس 
فرزند حیدر شماره شناسنامه 1828 نسبت به 673,76 سهم و آقاى پرویز مقدسى فرزند عین 
اله شماره شناسنامه 34 نسبت به 524 ســهم و خانم فخرى مقدسى فرزند عین اله شماره 
شناسنامه 1985 نسبت به 262 سهم و آقاى على آقا میرشکار فرزند رضا شماره شناسنامه 
6 نسبت به 1010,64 سهم مشاع از 3144,23 سهم ششــدانگ یک درب باغ بمساحت 
3144,23 مترمربع شماره پالك 1432 فرعى از پالك 2715 اصلى واقع در ابوزیدآباد بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . مالکین رسمى
20) رأى شماره 938 مورخ 99/04/25 هیأت : آقاى رضا حاجى زاده بیدگلى فرزند محمد 
شماره شناسنامه 7373 ، ششدانگ قســمتى از یکباب کارگاه بمساحت 181,52 مترمربع 
شــماره پالك 6494 فرعى مفروز و مجزى شــده از 227 از پالك 2840 اصلى واقع در 
ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ماشااله 

خادم
21) رأى شماره 1176 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى بشیر مهرآبادى آرانى فرزند على اکبر 
شماره شناسنامه 1455 ششدانگ قســمتى از یکباب انبارى بمساحت 172,70 مترمربع 
شماره پالك 6500 فرعى مفروز و مجزى شده از 163 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در 
ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى مهدى 

حاجى جعفرى و اعظم خاص
22) رأى شماره 1191و1192 مورخ 99/05/16 هیأت : آقاى حسین داداشى آرانى فرزند 
حبیب اله شماره شناسنامه 44 و آقاى حســین محبوبى فرزند حسینعلى شماره شناسنامه 
552 (بالمناصفه) ششدانگ قطعه زمین مزروعى بمساحت 215878,69 مترمربع شماره 
پالك 5 فرعى از پالك 111 اصلى واقع در مزرعه یحیــى آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و 
بیدگل. مالکین رسمى -بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد.-م الف : 942698-تاریخ انتشار نوبت اول: 
99/05/27-تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/11- عباس عباس زادگان -رییس اداره ثبت 

اسناد و امالك آران و بیدگل /5/221
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 139985602006004890 تاریخ ارسال نامه: 1399/06/02 عقیل کاسب 
فرزند رجبعلى به ش ش 50770- عراق به کدملى 4720659101- متولد 15 آذر 1343 
استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت ششدانگ خانه پالك شماره 512 فرعى از (59) اصلى واقع در خمینى شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیک 139620302009866 که به نام ایشان ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده اظهار داشته اند. که سند مالکیتشان در اثر جابجائى مفقود شده 
است. معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى نیز انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد تاریخ انتشار:99/06/11 م 
الف: 960463 نبى اله یزدانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم 

رضایى/6/107
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم لیال قارى با ارائه برگ استشــهادیه محلى که هویت شهود طى شماره 
10963- 1399/05/05 در دفترخانه اسناد رســمى 282 تیران گواهى شده مدعى مفقود 
شدن ســند مالکیت 812672 صادره بر روى پالك ثبتى 840 فرعى از یک اصلى بخش 
دوازده ثبت اصفهان شده که در دفتر 66 صفحه 11 ذیل شماره 8995 به میزان سه دانگ 
مشاع از ششدانگ صادر شده است که پس از یک ســرى نقل و انتقاالت طى سند انتقال 
59517- 1389/10/14 دفترخانه 41 تیران به لیال قارى نامبرده فوق انتقال گردیده است. 
اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى 
تسلیم مى گردد. م الف: 963581 ســید محمدحسن مصطفوى- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك تیران و کرون/6/119
آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرائى آن

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 

محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى رویداد امروز و نصف جهان چاپ 
اصفهان آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى نسبت به بند ( الف ) به مدت دو ماه 
و نسبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه 
نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره فرعى از 1- اصلى ابنیه

1- راى شماره 139960302008003425 - 99/06/05 – مهدیه صورى فرزند فضل 
اله ششدانگ قســمتى از یک باب خانه مجزى شــده از پالك 3228 فرعى به مساحت 
26,46 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 3230 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه 

را داده است 
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

2- راى شماره 139960302008003385 - 99/06/03 – فخرالملوك شبانى فرزند ولى 
اله ششــدانگ یک باب خانه و یک باب مغازه دو دهنه متصله به آن مجزى شده از پالك 
176 فرعى به مساحت 209,30 متر مربع در ازاء تمامت یک سهم و یک سوم سهم مشاع 
از 24 سهم ششدانگ که میزان یک ، سوم ســهم مشاع آن انتقال عادى از طرف رضوان 

رحمتى و میزان هفت ، هجدهم سهم مشاع آن انتقال عادى از طرف محترم رحمتى
3- راى شماره 139960302008003386 - 99/06/03 – حمید نادرى دره شورى فرزند 
فتحعلى نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 436 فرعى 
به مساحت 115,30 متر مربع در ازاء تمامت سیصد و چهل و دو ، پانصد و چهل و پنجم حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف افسانه همتى
4- راى شماره 139960302008003387 - 99/06/03 – محمود ادیبان فرزند ابراهیم 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 436 فرعى به 
مساحت 115,30 متر مربع در ازاء تمامت پانصد و سیزده ، یک هزار و نودم حبه مشاع از 72 

حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف افسانه همتى
5- راى شماره 139960302008003388 - 99/06/03 – مهین نادرى دره شورى فرزند 
فتحعلى نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 436 
فرعى به مساحت 115,30 متر مربع در ازاء تمامت پانصد و سیزده ، یک هزار و نودم حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف افسانه همتى  
6- راى شــماره 139960302008003389 - 99/06/03 – فاطمه نادرى دره شورى 
فرزند حمید به والیت پدرش نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى 
شده از پالك 436 فرعى به مساحت 115,30 متر مربع در ازاء تمامت یکصد و هفتاد و یک 
، پانصد و چهل و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف افسانه همتى
7- راى شــماره 139860302008009786 - 98/12/21 – مصطفى کاله دوز فرزند 
جمشید نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به استثناء بهاء ثمنیه 

اعیانى آن مجزى شده از پالك 474 فرعى به مساحت 122,25 متر مربع
8- راى شماره 139860302008009787 - 98/12/21 – مریم صالحیان فرزند محمود 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى 

آن مجزى شده از پالك 474 فرعى به مساحت 122,25 متر مربع
9- راى شــماره 139960302008002686 - 99/05/06 – رمضانعلى پارسائى فرزند 
حسین على ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 809 فرعى به مساحت 89,60 

متر مربع
10- راى شــماره 139960302008003149 - 99/05/27 – على اکبر احمدى قراچه 
فرزند شهباز ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزى شده از پالك 1572 فرعى باقیمانده 
که به شماره 13943 فرعى تبدیل شــده و پالك هاى 7458 و 9378 فرعى به مساحت 

208,82 متر مربع
11- راى شــماره 139960302008003186 - 99/06/01 – طوبى ترابى فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مجزى شده از پالك 1718 فرعى به 

مساحت 205,55 متر مربع
12- راى شــماره 139960302008003081 - 99/05/21 – بنت الهدا رضائى فرزند 
ولى اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 13604 فرعى به مساحت 178,35 

متر مربع 
13- راى شــماره 139960302008003435 - 99/06/05 – پروانــه طحانیان فرزند 
فتح اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه پالك 16731 فرعى به 
مساحت 400 متر مربع در ازاء تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ انتقال عادى از طرف 

مظفر هادى
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

14- راى شماره 139860302008003708 - 98/05/10 – سید حسام طباطبائیان فرزند 
مسیح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 782 

فرعى به مساحت 240,66 متر مربع 
15- راى شماره 139860302008003709 - 98/05/10 – اعظم سرورى فرزند جواد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 782 فرعى به 

مساحت 240,66 متر مربع 
16- راى شماره 139960302008003003 - 99/05/19 – امیر برزوکى فرزند عباسعلى 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 818 فرعى به 
مساحت 235,40 متر مربع در ازاء 153 ســهم و یک – سوم سهم مشاع از 650 سهم سه 

دانگ از ششدانگ انتقال عادى از طرف عباسعلى برزوکى
17- راى شماره 139960302008003004 - 99/05/19 – مریم فردوسیان شهرضا 
فرزند کرامت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
818 فرعى به مساحت 235,40 متر مربع در ازاء 76 سهم و دو – سوم  سهم مشاع از 650 

سهم سه دانگ از ششدانگ انتقال عادى از طرف عباسعلى برزوکى
18- راى شــماره 139960302008003067 - 99/05/20 – محمد على رفیعى فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 878 فرعى به مساحت 82,85 متر 

مربع
19- راى شــماره 139960302008002440 - 99/04/29 – نرجس خاتون صابرى 
فرزند مرتضى ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 1246 فرعى به مساحت 

161 متر مربع
چهارم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

20- راى شــماره 139960302008003166 - 99/05/30 – سید ابراهیم میربد فرزند 
سید  اصغر نسبت به 41 حبه و دویست و شصت و نه ، دویست و نود و نهم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 484 فرعى به مساحت 546,55 متر مربع

21- راى شماره 139960302008003167 - 99/05/30 – زهرا میربد فرزند ابوالقاسم 
نسبت به 30 حبه و سی ، دویست و نود و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه 
مجزى شده از پالك 484 فرعى به مساحت 546,55 متر مربع در ازاء تمامت 262,5 سهم 
مشاع از 1600 سهم ششدانگ که تمامت 62,5 مشاع آن انتقال عادى از طرف زهره میربد 

موروثى از سید اصغر میربد
22- راى شماره 139960302008003437 - 99/06/05 – سید مهدى میربد فرزند سید 
عبدالکریم نسبت به 8 حبه و دوازده ، یک هزار و هشتصد و یازدهم حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 484 فرعى به مساحت 585,26 متر مربع
23- راى شــماره 139960302008003438 - 99/06/05 – مهسا میربد فرزند سید 
عبدالکریم نسبت به 5 حبه و یک هزار و ششصد و نود و پنج ، یک هزار و هشتصد و یازدهم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 484 فرعى به مساحت 

585,26 متر مربع
24- راى شــماره 139960302008003439 - 99/06/05 – ســید عبدالکریم میربد 
فرزند سید اصغر نسبت به 32 حبه و چهارصد و چهل ، یک هزار و هشتصد و یازدهم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 484 فرعى به مساحت 

585,26 متر مربع
25- راى شماره 139960302008003440 - 99/06/05 – مهتاب السادات میربد فرزند 
سید عبدالکریم نســبت به 5 حبه و یک هزار و ششصد و نود و پنج ، یک هزار و هشتصد و 
یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 484 فرعى به 

مساحت 585,26 متر مربع
26- راى شــماره 139960302008003441 - 99/06/05 – مهین مهمان دوســت 
اصفهانى فرزند محمد حسین نسبت به 19 حبه و یک هزار و پانصد و نود و یک ، یک هزار و 
هشتصد و یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 484 

فرعى به مساحت 585,26 متر مربع
27- راى شماره 139960302008003383 - 99/06/03 – رضوان صالحپور شهرضا 
فرزند عوضعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

1280 فرعى به مساحت 113,50 متر مربع 
28- راى شماره 139960302008003384 - 99/06/03 – مجتبى فخارى فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1280 فرعى به 

مساحت 113,50 متر مربع 
29- راى شماره 139960302008003443 - 99/06/05 – ولى اله کاجى فرزند حسن 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2644 فرعى که 

قبًال شماره 98  فرعى بوده و 1217 فرعى به مساحت 136,50 متر مربع
30- راى شماره 139960302008003444 - 99/06/05 – شهال مومنیان فرزند ولى 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2644 فرعى 

که قبًال شماره 98  فرعى بوده و 1217 فرعى به مساحت 136,50 متر مربع
31- راى شماره 139960302008003445 - 99/06/05 – الهه کاجى فرزند ولى اله 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2644 فرعى که 

قبًال شماره 98  فرعى بوده و 1217 فرعى به مساحت 136,50 متر مربع
32- راى شــماره 139960302008003446 - 99/06/05 – ایاز رضائى فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2644 فرعى که قبًال شماره 98  فرعى بوده 

و 1217 فرعى به مساحت 165,20 متر مربع
پنجم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

33- راى شماره 139960302008003436 - 99/06/05 – جابر انصارى فرزند محمد 
على ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 140 فرعى به مساحت 

257,34 متر مربع
34- راى شــماره 139960302008002324 - 99/04/24 – محمد رضا قانع شهرضا 
فرزند رمضانعلى نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از 

پالك 517 فرعى به مساحت 42 متر مربع
35- راى شــماره 139960302008002325 - 99/04/24 – فروزان حیدرپور فرزند 
جمشید نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 517 

فرعى به مساحت 42 متر مربع
ششم : شماره فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

36- راى شماره 139960302008003140 - 99/05/25 – على حقوقى فرزند عبدالرضا 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2296 فرعى به مساحت 250,27 متر مربع 

هفتم : شماره فرعى از 69- اصلى شاهرضا
37- راى شماره 139960302008003381 - 99/06/03 – محسن خاقانپور فرزند رضا 
ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 12 فرعى به مساحت 25,72 

متر مربع
بند ب)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره فرعى از 82- اصلى مزرعه چشمه بروى

1- راى شــماره 139560302008003244 - 95/05/19 و راى اصالحــى شــماره 
139960302008003152 - 99/05/28 – عبدالکریم اعتمادى اسفرجانى فرزند اسداله 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى با اشجار و ســاختمان و استخر و سایر تأسیسات ( به 
انضمام قدرالسهم از قنات مزرعه و فاضالب رودخانه اسفرجان ) به مساحت 107606 متر 
مربع که در راى اولیه و به تبع آن در آگهى اولیه مســاحت و نوع ملک اشتباهًا قید شده و 
اینک تجدید آگهى مى گردد تاریخ انتشار نوبت یکم : روز   سه شنبه  1399/06/11 تاریخ 
انتشار نوبت دوم : روز   چهار شــنبه  1399/06/26 م الف 964685سید اسداله موسوى  

-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/6/122

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى لوتوس آسانبر سپاهان درتاریخ 1399/06/05 به شماره ثبت 65421 به شناسه ملى 14009391567 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى ،مونتاژ و فروش و نصب و خدمات آسانسور 
و پله برقى واردات و صادرات کلیه قطعات و لوازم آسانسور و پله برقى 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 ولدان ، کوچه مسجد امام حسن [25] ، 
بن بست شهید پور مهدى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8187867984 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 99000158 
مورخ 1399/04/16 نزد بانک ملى ایران شعبه خیابان امیرکبیر اصفهان با کد 3122 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره آقاى مجتبى شریفى ولدانى به شماره ملى 1270847538 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال خانم لیال جعفرى به شماره ملى 1271500965 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا شریفى ولدانى به شماره 
ملى 1283508842 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقاى اصغر جعفرى ولدانى به شماره ملى 1270666363 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى حسین ویالنى به 
شماره ملى 1290842809 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 باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (963528)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود اهورا حسیب سپاهان درتاریخ 1399/04/12 به شــماره ثبت 65010 به شناسه ملى 14009255756 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فروش و تولید نرم افزار بجزنرم افزارهاى فرهنگى و نرم 
افزار تخصصى بیمه -آموزش کوتاه مدت در زمینه حسابدارى و حسابدارى تخصصى -راه اندازى شبکه هاى رایانه ایى براى شرکت ها -تهیه و فروش 
قطعات سخت افزار -صادرات وواردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى -اخذ 
و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى -اخذ وام و تسهیالت بانکى از 
کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت 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 محدوده دانشگاه اصفهان ، خیابان 
هزارجریب ، کوچه شهیدرضاپاکدل ، پالك 0 ، ساختمان (پیامبر اعظم)16 ، طبقه دوم ، واحد 10 کدپستى 8174675537 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 300000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم نسیم خوش تراش لنگرودى به شماره ملى 2709377705 
دارنده 180000000 ریال سهم الشرکه آقاى ابراهیم مهرانى به شــماره ملى 3501092237 دارنده 120000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم نسیم خوش تراش لنگرودى به شماره ملى 2709377705 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى ابراهیم مهرانى به شماره 
ملى 3501092237 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (963641)



سالمتسالمت 07073843 سال هفدهمسه شنبه  11 شهریور  ماه   1399

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى دانشوران نوین رهام درتاریخ 1399/06/04 به شماره ثبت 65414 به شناسه ملى 14009388404 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید ، فروش و نصب و راه اندازى تجهیزات الکترونیکى و الکتریکى در پروژه هاى 
هوشمند سازى ساختمان،صنایع و کشاورزى و اتوماسیون هاى خانگى و صنعتى.خدمات مطالعه و طراحى و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و نصب و راه اندازى و تعمیر و 
نگهدارى و تولید و ساخت و پشتیبانى در زمینه انفورماتیک، تجهیزات رایانه اى ، سیستم هاى الکترونیکى و مخابراتى به جز مواردى که به موجب قانون در انحصار شرکت 
مخابرات ایران مى باشد و اتوماسیون صنعتى ، تجهیزات ابزاردقیق رایانه اى، نرم افزار ها به جز نرم افزارهاى فرهنگى و طراحى سامانه ها و وب سایتهاى با کاربرى آموزش 
مجازى وآنالین ، تجارت الکترونیک ،دیجیتال مارکتینگ و بازاریابى اینترنتى غیرهرمى وغیرشبکه اى.خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوترى ، سیستم هاى 
رایانه اى، الکترونیکى و بسته هاى نرم افزارى.طراحى و تولید تجهیزات هوشمند و اجراى پروژه هاى سخت افزارى اینترنت اشیا،هوش مصنوعى و داده کاوى. شرکت در 
نمایشگاه هاى رایانه اى داخلى و خارجى. شرکت در مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى در زمینه برنامه نویسى و فناورى اطالعات و آموزش آنالین پس از اخذ مجوز از 
مراجع ذى صالح.اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى رایانه اى داخلى وخارجى تجهیزات و نرم افزارها. انعقاد قراردادهاى همکارى و مشارکت با شرکت هاى داخلى و 
خارجى در زمینه برنامه نویسى،کسب و کارهاى اینترنتى و سامانه هاى آموزش مجازى و آنالین. خریدوفروش سهام. دریافت وام و تسهیالت مالى و اعتبارى اعم از ارزى 
و ریالى در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ارایه خدمات مشاوره مهندسى و نظارت بر طرح ها در زمینه فناورى اطالعات و برنامه نویسى و مجازى سازى فرایند هاى آموزشى 
درون سازمانى و برون سازمانى. مشــاوره و نظارت بر طرح هاى انفورماتیکى.ارائه خدمات تولید محتوا بجز محتواى فرهنگى و رسانه ایى برخط و دیجیتالى و بازاریابى 
غیر هرمى و غیر شبکه ایى محتوا. کارافرینى در حیطه انفورماتیک، برنامه نویسى،تجارت الکترونیک و آموزش مجازى و آنالین.برپایى سمینار ،همایش،وبینار آموزشى 
،پژوهشى و تجارى در زمینه آموزش مجازى و آنالین. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله نقش جهان ، خیابان آمادگاه ، خیابان باغ گلدسته ، پالك -5 ، ساختمان گلدیس ، طبقه اول ، واحد 314 کدپستى 8145613338 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 28 / 91744 مورخ 1399/05/20 نزد بانک ملت شعبه آمادگاه با کد 9174 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى عباس قربانى ریزى به شماره ملى 
1160231818 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهران شاهرخ شهرکى به شماره ملى 1271694530 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد حسین رحمانى خواجوئى به شماره ملى 1288401213 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باش اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى ذوالفقارى ریزى به شماره ملى 1160101159 به سمت بازرس اصلى به مدت یک 
سال مالى خانم مژگان چوپانى ریزى به شماره ملى 1160256543 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 1-0-65-768512-1-1 مورخ 1399/02/14 مرکز فناورى اطالعات و رسانه هاى دیجیتال تاسیس گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (963478)

تاسیس
شرکت سهامى خاص نارین گستر زنده رود درتاریخ 1399/06/04 به شماره ثبت 65413 به شناسه ملى 14009388330 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، توزیع، تولید، بسته بندى، واردات، صادرات و خدمات پس از فروش 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و خدمات زیست شناسى ،کشاورزى و دامپرورى ، کشاورزى ، تجهیزات بهداشت درمان و محیط زیست اعم از تامین ،تجهیز، تعمیر، و 
خدمات پس از فروش، توسعه استفاده و کاربرد محصوالت و خدمات فناورى هاى نوین و نو آورانه و انجام کلیه خدمات مطالعات فنى ،مشاوره اى اجرایى ، تجارى 
سازى ، تولیدى ، بازرگانى و کاربردى در زمینه هاى کاهش مخاطرات محیط زیست ، کشاورزى و تجهیزات بهداشت و درمان ،کشت و صنعت ، آب و آ بخیز دارى، 
گیاهان دارویى، منسوجات و پوشاك ، برپایى غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه هاى داخلى و خارجى و بین المللى به جز نمایشگاههاى فرهنگى ، عقد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقى و حقوقى شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتى و خصوصى و بین المللى بهینه سازى، انجام فعالیت هاى اقتصادى کشاورزى و 
دامپرورى در زمینه هاى نو و فناورى هاى پیشرفته ، طراحى و تولید و عرضه کاال و خدمات و نرم افزار (به جز نرم افزارهاى فرهنگى ) ، انتقال و تولید و عرضه فناورى ،

 بکارگیرى فناورى هاى پیشرفته و با ارزش افزوده باال و ارائه مشاوره و خدمات تخصصى فنى مهندسى 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 فردوان ، کوچه بهار 1 ، کوچه 
دانش ، پالك 27 ، طبقه همکف کدپستى 8139715955 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000 
ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 990146 مورخ 1399/05/29 نزد بانک ملى ایران 
شعبه دانشگاه آزاد اسالمى خوراسگان با کد 3048 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى وحید نادرى سمیرمى به شماره ملى 1270595822 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا جاللى زند به شماره ملى 1287915371 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى ابراهیم احمدى هارونى به شماره ملى 4610037051 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى یاسر چلنگر به شماره ملى 1290885168 به سمت بازرس اصلى به مدت یک 
سال مالى خانم اشرف مولوى هارونى به شماره ملى 4623488020 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 (963487)

آگهى انحالل
شرکت سپیدار گستر اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 35467 و شناسه ملى 10960019111 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/05/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم و غالمرضا شجاعى کدملى 5129664116 بسمت مدیر تصفیه براى مدت یکسال انتخاب گردید . و نشانى شرکت منحله در حال تصفیه: استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله بهارستان ، بلوار گل ها 22 ، بن بست گلها - بن فرعى چهارم ، پالك 30 ، طبقه اول،کدپستى 8196887183 مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (964293)

آگهى تغییرات
شرکت گستر نصب آروین سهامى خاص به شماره ثبت 18695 و شناسه ملى 10260395949 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1397/10/12 شمسعلى جهانگیرى چم پیرى کدملى 6209900828 - على شــاهین گهر کدملى 1280820500 - ناجى پیمان ضیایى کدملى 
3255330841 - محسن جهانگیرى چم پیرى کدملى 6209677975 - مریم فروهان کدملى1292164883 بعنوان اعضاى هیات مدیره براى 
مدت2سال انتخاب گردیدند . مهناز محمودیه چمپرى به شماره ملى 1971650854 به سمت بازرس اصلى و عبدالرحمان دهقانى چم پیرى به شماره 
ملى 6209881742به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان جهت درج آگهیهاى شرکت تعیین گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (964297)

آگهى تغییرات
شرکت لیزر آسا صنعت پارسیان سهامى خاص به شــماره ثبت 55261 و شناسه 
ملى 14004591700 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/05/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ارغوانیه ، بلوار دانشگاه ، 
خیابان ((دانشگاه)) ، پالك 5 ، طبقه همکف کدپستى 8155139998 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (964295)

آگهى تغییرات
شرکت راه و ساختمانى و تاسیسات آفرینش راه بهارستان سهامى خاص به شماره 
ثبت 32436 و شناسه ملى 10260529753 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1399/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت به 
استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شیخ 
اشراق ، خیابان نبوت ، بلوار رضا عباســى ، پالك 12 ، ساختمان محمد ، طبقه پنجم 
کدپستى 8193714003 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (964304)

درست اســت که میوه براى بدن ضرورى و الزم است 
و داراى فیبر و آنتى اکسیدان اســت، ولى اگر ندانیم هر 
میوه  اى تا چه حد قنــد دارد و آن را بدون اندازه مصرف 
کنیم نه تنها وزنمان کم نمى شــود بلکه اضافه وزن هم 

پیدا مى  کنیم.
خوردن میوه به علت وجود فیبر، آنتى اکســیدان و دیگر 
خواص طبیعى آن همیشه مفید است اما دقت کنید که 
تنها انواع خاصى از میوه ها را بدون نگرانى از میزان قند 
آنها مى توانید مصرف کنید، بــه خصوص اگر مبتال به 

دیابت باشید.

آووکادو: یک عدد آووکادوى خام تنها یک گرم شکر 
دارد. چربى هاى ســالم موجود در این میوه، به احساس 

سیرى طوالنى مدت کمک مى کنند.
هندوانه: این میوه تابستانه در هر فنجان 10 گرم شکر 
دارد. شــما مى توانید با مصرف هندوانه، مقادیر زیادى 

آهن به بدن برسانید.
خربزه: سرشار از ویتامین A است. یک فنجان خربزه 
خردشده حاوى کمتر از 13 گرم قند است. البته قند این 

میوه از سایر میوه ها کمى بیشتر است.
تمشک: هر فنجان تمشک تنها 5 گرم قند دارد. تمشک 

سرشــار از فیبر اســت و مصرف آن به احساس سیرى 
طوالنى مدت و جلوگیرى از اضافه وزن کمک مى کند.

توت فرنگى: اگرچه طعم شــیرینى دارد ولى بسیار 
کم قند اســت. یک فنجان توت فرنگى خام تنها 7 گرم 
شکر دارد و بیش از 100 درصد میزان نیاز روزانه شما به 

ویتامین C را تأمین مى کند.
هلو: هر یک عدد هلوى متوسط کمتر از 13 گرم شکر 
دارد و یک گزینه عالى براى کســانى است که از دیابت 

رنج مى برند.
کیوى: غنــى از ویتامین C و کم قند اســت. هر یک 

کیلو کیوى تنها 6 گرم قند به بدن شــما مى رساند. شما 
مى توانید کیوى را در تمام طول سال در فروشگاه هاى 

مواد غذایى یافت کنید.
گریپ فروت: یکى از میوه هاى خانــواده مرکبات 
است و در هر نیمى از آن تنها 9 گرم شکر وجود دارد. شما 
مى توانید گریپ فروت را با خیال راحت در وعده صبحانه 

میل کنید.
پرتقال: یک میان وعده شیرین بدون کالرى و شکر و 
سرشار از ویتامین C است. یک پرتقال معمولى کمتر از 

12 گرم قند و فقط 70 کالرى دارد.

کم قندترین 
میوه ها را 
بشناسید

یک فوق  تخصص گوارش و کبد مهمترین علت بروز 
سیروز یا تنبلى کبد را تشریح کرد.

دکتر سیدمؤید علویان با اشــاره به علل بروز سیروز 
کبدى یا تنبلى کبد، گفــت: عوامل متعددى در بروز 
سیروز کبدى نقش دارند. یکى از علل مهم بروز این 
بیمارى، ابتال به هپاتیت ویروسى نوع B و C است. 
وى افزود: برخى بیمارى ها نظیــر دیابت قندى نیز 
مى توانند موجب بروز سیروز کبدى شوند. همچنین 
مصرف برخى داروها و برخى ســموم آفات نباتى از 
علل بروز بیمارى تنبلى کبد شناخته شده اند. برخى 
بیمارى هاى مادرزادى کبدى و همچنین اختالالت 
ایمنى نظیر هپاتیت خود ایمنى نیز مى توانند عامل 

بروز این بیمارى باشند.
علویان ادامه داد: باید توجه کرد که بیشــترین علت 
بروز بیمارى ســیروز کبدى در اروپا مصرف بیش از 
حد و طوالنى مدت الکل اســت. در ایران و منطقه 
خاورمیانه اما بیشترین علت ابتال به این بیمارى ابتال 
به هپاتیت مزمن B است. باید توجه کرد که از هر صد 
نفر بیمار مبتال به هپاتیت B از نوع حاد، دو تا چهار نفر 
به هپاتیت مزمن مبتال مى شــوند و در صورت  عدم 
درمان و پیشرفت بیمارى شان ممکن است بیمارى 

آنها به سیروز کبدى تبدیل شود.
وى تأکید کرد: بعد از هپاتیت B، ابتال به هپاتیت مزمن 
C شایع ترین علت بروز سیروز کبدى به شمار مى آید.

شــیر یکى از مواد غذایى ســالم براى افراد است. شیر حاوى 
میزان زیــادى مواد مغذى مثل کلســیم، منیزیــم و پروتئین 

است که نقشى بســیار مهم در بدن فرد ایجاد مى کنند. بنابراین 
بســیارى از افراد تمایل دارند که بیش از همیشه شــیر بنوشند، البته 
مصرف بى رویه آن هم مى تواند مضر باشــد. افــراد باید بدانند هرگز 
نباید هیــچ دارویى و برخــى مواد غذایــى را همراه با شــیر مصرف

 کنند.
هرگز نباید تا یک ساعت بعد یا قبل از نوشــیدن شیر، پرتقال مصرف 
کنید، زیرا پروتئین موجود در شیر مى تواند با اسید پرتقال مخلوط شود 
و در نتیجه روى هضم و گوارش شما تأثیر بگذارد و عالوه بر آن در این 

مدت هرگز نباید میوه هاى دیگرى که اسیدى هستند را مصرف کنید.

فشار خون باال به طور معمول عالیمى ندارد و بدون آنکه خودتان 
متوجه باشید ممکن است فشــارخون باال براى شما تشخیص 
داده شود. صرف نظر از آن، فشــار خون باال مى تواند منجر به
 آسیب هاى کلیوى، سکته مغزى یا حمله قلبى شود. بنابراین مهم 
است که فشــارخون خود را به طور مرتب بررسى کنید و در این 

ارتباط با پزشک معالج یا پرستار خود مشورت کنید.
در ادامه چند نکته براى کنترل فشار خون آورده شده است:

1. فعالیت بدنى منظم
ســعى کنید هر روز فعالیت هایى با شدت متوسط انجام دهید و 
حداقل 150 دقیقه در هفته و در بازه هاى زمانى ده دقیقه اى یا 

بیشتر را به این کار اختصاص دهید.
2. تناسب اندام و وزن متعادل

براى برخى از افراد، کاهش وزن تنها کارى است که باید انجام 
دهند تا فشار خونشان به حد نرمال برسد. به همین منظور از رژیم 

غذایى سالم و متعادل پیروى کنید و ورزش را فراموش نکنید.
3. رژیم غذایى سالم و متعادل

پیــروى از رژیم غذایى ســالم و متعادل حاوى ســبزیجات و 
میوه هاى فراوان و پرهیز از خوردن هله هوله و غذاهاى شــور 
و چرب براى پیشــگیرى از فشــار خون باال از اهمیت باالیى 

برخوردار است.

4. اجتناب از مصرف زیاد نمک
از استفاده زیاد از نمک هنگام پخت غذا خوددارى کنید و هنگام 
صرف غذا نیز به هیچ وجه به غذاى خــود نمک اضافه نکنید. 
هم چنین از خوردن غذاهاى فرآورى شــده حــاوى نمِک زیاد 

اجتناب کنید.
5. مصرف منظم داروهاى تجویزى

براى کنترل فشار خون بیشتر افراد مبتال به این عارضه نیاز به 
بیش از یک نوع دارو دارند. داروهاى خود را به طور منظم مصرف 
کنید. بدون مشورت با پزشــک معالجتان به هیچ وجه مصرف 

داروهاى خود را متوقف نکنید.

چرا تنبلى کبد مى گیریم؟

بایدها و نبایدهاى  مصرف شیر 

محققان چینى درباره مدت زمان مفید چرت روزانه و خطرات رعایت نکردن زمان اســتاندارد آن هشــدار دادند.  این محققان دریافتند که چرت 
زدن هاى طوالنى بعد از ظهر خطر مرگ جوانان را 30 درصد افزایش مى دهد و احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى در این افراد در مقایسه 

با افرادى که چرت نمى زنند،34 درصد  بیشتر است.
آخرین یافته هاى دانشمندان چینى که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ارائه شود، نشان مى دهد که چرت زدن بیش از 60 دقیقه ممکن است 

خطرناك باشد.
«ژه پان» از دانشگاه پزشکى گوانگژو گفت: چرت زدن در روز در سراسر جهان معمول است و به طور کلى یک عادت سالم محسوب مى شود. یک 
دیدگاه مشترك این است که چرت زدن عملکرد را بهبود مى بخشد و عواقب منفى کمبود خواب را خنثى مى کند اما مطالعه ما این عقاید گسترده را 

به چالش مى کشد. مطالعات آشکار پیرامون پیوند بین خواب روزانه و مرگ یا بیمارى قلبى و عروقى نتایج متناقضى را نشان مى دهد.
تجزیه و تحلیل نشان داد که چرت هاى طوالنى مدت که بیش از 60 دقیقه است، خطر مرگ و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى را به ترتیب 

به اندازه 30 و 34 درصد افزایش مى دهد.
چرت روزانه کمتر از 60 دقیقه هیچ خطرى ندارد و حتى ممکن است عملکرد قلب را در افرادى که با کمبود خواب مواجه هستند، بهبود ببخشد.

رابطه ساعت خواب با سکته قلبى 

چند توصیه
 براى
 کنترل فشارخون

ن
د، البته 
د هرگز 
مصرف

مصرف 
ط شود 
 در این 

 کنید.

شیر 
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مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اعالم اینکه نسبت به 30 استان کشور کمترین بودجه 
تملک و دارایى به شــهرك ها و نواحى صنعتى اســتان 
اصفهان تخصیص مى یابد، گفت: سال گذشته  5.4 میلیارد 
تومان تخصیص بودجه تملک و دارایى داشتیم، درحالى که 

1.8 میلیارد تومان بیشتر تخصیص نیافت. 
محمدجواد بگى، ضمن تبریک هفته دولت و بزرگداشت 
یاد شهیدان رجایی و باهنر و عرض تسلیت به مناسبت ایام 
سوگواري حضرت سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: در حال حاضر 
75 شهرك و ناحیه مصوب در استان اصفهان داریم که تا 
امروز 70 شهرك و ناحیه صنعتى  به بهره بردارى  رسیده و 

زیرساخت هاى 5 شهرك نیز در حال آماده  سازى است.
وى افزود: این شرکت هم اکنون متشکل از 44 شهرك 
و 31 ناحیه صنعتى مصوب است که واحدهاى صنعتى در 
70 شهرك و ناحیه صنعتى با مساحتى نزدیک به 12 هزار 

هکتار مشغول فعالیت هستند.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با بیان اینکه تا پایان خرداد امسال در شهرك ها و نواحى 
صنعتى فعال اســتان بالغ بر 10 هــزار و 240 قرارداد با 
واحدهاى صنعتى منعقد شده، گفت: از این تعداد 6 هزار و 

132 واحد به بهره بردارى رسیده است.
وى با اعالم اینکه کل اراضى شهرك ها و نواحى صنعتى 
استان 12 هزار هکتار است که 70 درصد زمین آن ها معادل 
هزار و 500 هکتار قابل واگذارى است، تصریح کرد: در این 
راستا نزدیک به 70 درصد اراضى در اختیار واگذار  شده و 
136 هزار شغل مستقیم و به همین تعداد شغل غیرمستقیم 

ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
بیان اینکه براى ایجاد زیرساخت هاى شهرك ها و نواحى 
صنعتى استان از سال 1363 تا امروز 1200 میلیارد تومان 
سرمایه گذارى در حوزه زیرساخت از منابع شرکت ایجاد 
شده، افزود: 200 میلیارد تومان نیز از منابع ملى و استانى 
در قالب بودجه تملک و دارایى ها و طرح توازن بابت ایجاد 

زیرساخت هزینه شده است.
وى خاطرنشان کرد: حدوداً بابت ایجاد هر شغل 10 میلیون 
تومان سرمایه گذارى شــده  که رقم بسیار خوبى است و 

جزء شرکت هایى هستیم که با کمترین هزینه زیرساخت 
اشتغالزایى قابل توجهى داشته ایم.

بگى در ادامه به اقدامات شــرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان در دولت تدبیر و امید اشاره و اعالم کرد: 
در این مدت 2 هزار و 614 قرارداد منعقد شــده که معادل 
باالى 25 درصد قراردادهاى منعقده کل تاریخ فعالیت این 

شرکت است.
وى اضافــه کرد: یک هــزار و 241 هکتار مســاحت در 
شهرك ها و نواحى صنعتى طى این مدت  واگذار شده که 

48 هزار نفر اشتغال مورد انتظار است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با بیان اینکــه در دولت تدبیر و امید 2 هــزار و 275 واحد 
با مساحت اراضى واگذار شــده حدود هزار و 66 هکتار و 
اشتغال 37 هزار و 723 نفر به بهره بردارى  رسیده است، 
یادآور شد: ســاالنه به طور میانگین حدود 5 هزار و 500 

 شغل ایجاد کرده ایم.
وى با اشاره به واگذارى دو ناحیه صنعتى گلستان و آنالوجه، 
افزود: سه شهرك صنعتى شامل کاشان 3، ناحیه تخصصى 
ماهیان صنعتى و ناحیه صنعتى پادنا آماده واگذارى است، 
همچنین ناحیه صنعتى جندق و رکن آبــاد در لنجان را 

امسال آماده  کرده ایم.
بگى پیرامون امکانات زیربنایى شــهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان نیز گفت: در 67 شهرك تامین آب به میزان 
705 لیتر بر ثانیه انجام شده، 71 شهرك صنعتى با 745 
مگاوات برق به شــبکه برقرارى کشور متصل شده و 90 

درصد واحد صنعتى فعال به شبکه گاز متصل شده است.
وى اضافه  کرد: ایجاد 14 مدول تصفیه خانه، 673 هکتار 
فضاى سبز، اتصال 69 شهرك صنعتى به شبکه مخابراتى 
و ایجاد ایستگاه آتش نشانى در 26 شهرك صنعتى با 35 
خودرو اطفا حریق از دیگر اقدامات صورت گرفته طى مدت 

یاد شده است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
بیان اینکه از 70 شهرك و ناحیه صنعتى، اداره 23 شهرك 
به بخش خصوصى واگذار شده و 7 شهرك نیز در دست 
اقدام است، افزود: 15 شــهرك به تکنولوژى  فیبرنورى 

تجهیز شده و 15 شهرك نیز در دست اقدام است.

وى در ادامه در خصوص اقدامات مهم زیرساختى شرکت 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان توضیح داد: 300 
لیتر بر ثانیه تخصیص آب  و پساب داشته ایم که از طریق 
یکصد کیلومتر اجراى خط انتقال به شهرك ها و نواحى 
صنعتى براى اســتفاده صنعتگــران و کارگران در بحث 
فرایندى، شرب و فضاى ســبز منتقل شده است، درعین 
حال براى اولین بار در کشور و استان پساب را به شهرك 
هاى صنعتى انتقال داده و اســتحصال کرده ایم تا در حد 
استاندارد آب  شرب، تصفیه شــده و در اختیار واحدها قرار 
گیرد، چراکه بازگشت پساب به چرخه و کاهش مصرف 
آب ، بهینه سازى مصرف و حفظ محیط زیست از اهداف 

این شرکت است.
بگى از تهیه شناسنامه ایمنى، بهداشت، محیط زیست و 
انرژى HSEE واحدهاى صنعتى مستقر در شهرك ها 
و نواحى صنعتى استان به تعداد 3 هزار واحد صنعتى خبر 
داد و افزود: با حمایت مالى این شرکت دوره هاى آموزشى 
در زمینه هاى مختلف ایمنى، بهداشت و محیط زیست به 

میزان 300 هزار نفر ساعت برگزار شده است.
 وى ادامه داد: مطالعات و اخذ مجوزهاى زیست محیطى 
احداث ســایت پســماندهاى صنعتى غیر ویژه براى 15 
شهرك و ناحیه صنعتى اولویت دار استان اصفهان انجام  

شده است.
مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان  
از تعیین تکلیف کلیــه اراضى بالاقدام و راکد ســنواتى در 
دهه هاى گذشته خبر داد و گفت: 1200 قرارداد در هیات هاى 
حل اختالف مطرح و بیش از 250 پالك از اراضى واگذار شده 

را خلع ید و به متقاضیان جدید واگذار کردیم.
وى خاطرنشان کرد: شرکت شهرك هاى صنعتى زمین 
نمى فروشد بلکه حق بهره بردارى مى فروشد، بنابراین 
کسى نمى تواند براى مدت زمانى که براساس متراژ تعیین 

شده زمین را بدون استفاده   و راکد نگه دارد.
بگى با تاکیــد براینکه معاونت صنایع کوچک شــرکت 
شــهرك هاى صنعتى اســتان اقداماتى در راســتاى 
توانمندسازى و ارتقا کمى و کیفى این واحدها انجام داده، 
تصریح کرد: شناسایى 55 خوشــه کسب و کار، اجراى 8 
پروژه امکان سنجى توسعه خوشــه اى، انجام مطالعات 

شناختى و توسعه اى 4 پروژه توســعه خوشه اى و اتمام
 3 پروژه توسعه خوشه اى از جمله این اقدامات است.

وى در ادامه با اشــاره به بهره بــردارى از مرکز خدمات 
فناورى و کسب و کار در شهرك فناورى و استقرار بیش 
از 30 مشــاور ارائه  کننده خدمات کســب و کار، افزود: 
شناسایى 243 واحد صنعتى مســتعد و کمک به دانس 
بنیان شدن 134 واحد صنعتى، ایجاد و راهبرى فن بازار 
منطقه اى اســتان اصفهان، ایجاد و برگزارى بیش از 50 
کلینیک کسب و کار سیار در شهرك ها و نواحى صنعتى 
استان با بیش از 3 هزار خدمات مشاوره اى در زمینه هاى 
مختلف به منظور توانمندسازى کسب و کارهاى کوچک 

متوسط از دیگر اقدامات در این زمینه است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
به برگزارى بیش از 2 هزار و 900 دوره آموزشى حضورى 
و مجازى براى شــاغالن واحدهاى صنعتى با همکارى 
دانشگاه ها و موسســات آموزش عالى اشــاره و اضافه 
کرد: بیش از یکصد تور براى 2 هزار و 552 نفر از مدیران 
واحدهاى صنعتى براى آشنایى با واحدهاى موفق، تبادل 
تجربیات و انعقاد تفاهم همکارى برگزار شــده و بیش از 
1250 بســته بیمه نامه خاص صنایــع کوچک با قیمت 
ارزان به منظور افزایش امنیت و کاهش ریسک در اختیار 

واحدها قرار دادیم.
وى اعالم کرد: در راســتاى فراهم کــردن زمینه ورود 
واحدهاى صنعتى کوچک و متوســط بــه فرابورس، 23 
واحد قابل پذیرش در فرابورس را شناسایى کرده ایم که 
خوشبختانه یک واحد از دو واحد پذیرفته شده در کشور از 

استان اصفهان بود.
بگى از راه انــدازى مجدد 199 واحــد صنعتى تعطیل و 
بازگرداندن به چرخه تولید و اشتغال  خبر داد و گفت: حمایت 
از حضور بیش از 7 هزار واحد صنعتى در نمایشــگاه هاى 
داخلى و بین المللى، جلب سرمایه گذارى 19 سرمایه گذار 
خارجى و برگزارى 8 دوره آموزشى و معرفى و اعزام 12 نفر 
از مدیران واحدهاى صنعتى استان براى شرکت در دوره 
مدیریت استراتژیک و توسعه روابط و یافتن بازارهاى جدید 
به آلمان  از اقدامات صورت گرفته دفتر تامین مالى و توسعه 

بازار شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در بخش دیگرى از ســخنانش با انتقاد از عدم تخصیص 
اعتبارات تملک و دارایى توسط سازمان مدیریت و برنامه 
ریزى استان براى توسعه زیرســاخت هاى شهرك ها و 
نواحى صنعتى در این استان، گفت: با این تفکر که استان 
اصفهان از لحاظ ظرفیت هاى صنعتى به اشباع رسیده این 
اعتبارات تخصیص نمى یابد، درحالى که درســت است 
از لحاظ واحدهاى بزرگ صنعتى به اشــتباه رسیدیم ولى 
نیازمند صنایع کوچک براى تولید فراصنعتى و توســعه 

صنایع فناور و تکنولوژى هستیم.
وى با اعالم اینکه نسبت به 30  اســتان کشور کمترین 
بودجه تملک و دارایى و سایر بودجه ها به استان اصفهان 
تخصیص مى یابد، تصریح کرد: سال گذشته  5.4 میلیارد 
تومان تخصیص بودجه تملک و دارایى داشتیم درحالى 
که 1.8 میلیارد بیشتر تخصیص نیافت واین درحالى است 
که بودجه تملک و دارایى ســایر استان ها بسیار بیشتر از 

این میزان بود.
بگى با بیان اینکه از سال 94 تا امروز از 240 قرارداد شروع 
کرده و امروز به 580 قرارداد رســیده ایم، گفت: رتبه یک 
کشــور در تعداد و واگذارى قرارداد را داریم و در 5 ماهه 

امسال نیز 323 قرارداد منعقد کردیم.
وى یکى دیگر از مشکالت را تامین آب  دانست و افزود: 
در یک افق 10 ساله هزار لیتر بر ثانیه آب مى خواهیم، به 
طورى که 1700 لیتر نیاز آبــى داریم که 700 لیتر تامین 

شده و 300 لیتر در دست اقدام است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى  استان اصفهان 
یادآور شد: حجم مصرفى آب کلیه واحدهاى صنعتى استان 
بین 3 تا 5 درصد کل استان است که در مقابل اشتغال  ایجاد 

شده بسیار ناچیز است.
وى همچنین به خروج شهرك ها و نواحى صنعتى استان 
از منطقه محروم و کمتر توسعه یافته در برخى شهرها که 
از معافیت مالیاتى کمتر برخوردار مى شوند اشاره و تاکید 
کرد: با این اتفاق رغبت سرمایه گذاران براى حضور در این 

مناطق بسیار کم مى شود.
بگى در زمینه تامین خدمات مورد نیاز شهرك ها و نواحى 
صنعتى نیز گفت: باوجود اینکه دستگاه هاى خدماتى باید 

خدمات را تا درب واحدهاى صنعتى تحویل دهند، این امر 
به خاطر کمبود بودجه مشکل شده و باید خودمان مشارکت 

کنیم که البته باعث افزایش قیمت تمام شده مى شود.
وى با اشاره به اینکه در حال پیگیرى خروج شهرك ها و 
نواحى صنعتى از حریم استحفاظى شهرها هستیم، تصریح 
کرد: درصورتى که شهرك ها و نواحى صنعتى در حریم 
شــهرها قرار گیرند در زمینه مباحث زیست محیطى و 

توسعه اى دچار مشکل مى شوند.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
تخصیص یک درصد از 9 درصد عوارض مالیات بر ارزش 
افزوده صنایع به شــرکت هاى خدماتى توسعه و عمران 
شهرك هاى صنعتى را کمک شایانى به این شهرك ها 
دانست و در ادامه  خواســتار تخصیص قیر از سهمیه قیر 
دولتى که در اختیار وزارت راه و شهرسازى براى بازسازى 

نواحى و شهرك ها در مناطق کمتر توسعه یافته شد.
وى تاکید کرد: باید با درنظــر گرفتن قوانین خاص براى 
حمایت از صنایع کوچک و متوسط که صد در صد در اختیار 
بخش خصوصى هستند، حمایت ویژه اى از آن ها  داشته 
باشــیم در مقابل صنایع بزرگى که از همه نوع حمایتى 

برخوردار هستند تا مشوقى براى ادامه فعالیت آن ها باشد.
بگى همچنین بر حمایت از صنایع پیشرفته فناور و خاص 
تاکید و خاطرنشان کرد: باید ابزار حمایتى و تشویقى براى 
استقرار صنایع فناورانه در شــهرك ها و نواحى صنعتى 

داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت شــهرکهاى صنعتى استان اصفهان 
اعالم کرد: در استان اصفهان بیش از 6 هزار واحد صنعتى 
در شهرك ها و نواحى صنعتى فعال است که 1200 واحد 

سال گذشته راکد، نیمه فعال و تعطیل اعالم شدند.
وى با اشاره به اینکه راه اندازى شهرك صنعتى پوشاك 
و طال توســط بخش خصوصى درحال پیگیرى اســت، 
افزود: 3 شهرك تخصصى جدید در دست احداث داریم 
که شهرك صنعتى شیمى پارك  رازى در شهرضا، شهرك 
تخصصى فناورى نمــک در آران و بیدگل و شــهرك 
تخصصى داروسازى، لوازم آرایشى  و بهداشتى در تیران 
و کرون هستند و از لحاظ اقتصادى براى کشور و استان 

اصفهان اهمیت زیادى دارند.

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى خبر داد

ایجاد ساالنه 5500 شغل توسط شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان
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