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بنیامین بهادرى با
«موافقت اصولى» 

مى آید

انبار مطبوعات آمادگاه را تخلیه کنید
3

3

3

3

ورودى هاى ناژوان از 
ساعت 18 مسدود است

فوتى هاى اصفهان افزایش 
پیدا کرده است

  حرکت دانشگاه 
علمى کاربردى 

به سمت ایجاد رشته هاى 
همجوار در صنعت

5

ماجراى پیدا شدن 
اسکلت 23 دختر 

در یک گور 

بنیامین بهادرى در جدیدترین تجربه هنرى خود به 
عنوان بازیگر فیلم  سینمایى «موافقت اصولى» معرفى شد. 

این فیلم سینمایى در ژانر اجتماعى و به کارگردانى 
امیر پورکیان تولید شده است. این کارگردان 

چندى پیش نسبت به انتشار ویدیویى از پشت...

برداشت اشتباه یکى از رسانه هاى کشور از یک مصاحبه 
منتشر شده باعث انتشــار خبرى درخصوص کشف 23 
اسکلت دوران ایالمى طى یک کاوش در هفت تپه شد در 
حالى  که این کشف مربوط به 50 سال پیش است.2700 
پیش از میالد، نخستین شاهنشاهى ایالمى در شوش (در 
جنوب غربى ایران) تشکیل شد. روز شنبه اول شهریور، 
خبرگزارى «ایلنا» مصاحبه اى با اسماعیل یغمایى، یکى 
از باستان شناسان قدیمى را منتشــر کرد که مرورى بر 
دهه ها تجربــه و حضور او در محوطــه هاى مختلف و 
مشاهدات وى از کاوش ها در این محوطه ها بود. بخش 

کوتاهى از این مصاحبه...
4

نصب 2500 
پرچم مشکى در نقاط 
مختلف شهر اصفهان

مردم مى توانند نذورات خود را به 
صورت اقالم سیاهپوشى یا بنرهاى ویژه 

ماه محرم توزیع کنند

3

اولتیماتوم شهردارى به نشریات اصفهان

داورى رامتین خداپناهى 
در مسابقه تلویزیونى شبیه 
«عصر جدید»

این چه موقع صحبت و تماس بود؟
رحمان رضایى، مدیرفنى تیم ذوب آهن از گفتگوى یک مربى لیگ 

برترى با بازیکنانش پیش از دیدار پایانى فصل پرده برداشت.
رضایى در این باره گفت: «شــب قبل از دیدار ما با تیم گل گهر، یک 
مربى که در حال حاضر هم مشغول کار است با یکى از اعضاى هیئت 
مدیره ما و همچنین یکى دو نفر از بازیکنان ما صحبت کرده که این 

اقدام غیرحرفه اى تمرکز را از تیم ما پیش از مسابقه...
3

4

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اشتباه یک خبرگزارى، یادآور یک کشف 
هیجان انگیز در نیم قرن پیش شد

ساماندهى
 350 کیلومتر از 
رودخانه هاى 

اصفهان

شوراى مدرسه درباره حضور معلمان  تصمیم مى گیرد
3

پیام نیازمند: پیام نیازمند: 

روزهاى آیندهروزهاى آینده
 تکلیفم مشخص مى شود تکلیفم مشخص مى شود

قدمت کاشت خربزه در کهن شهر سین بر اساس مستندات تاریخی به هزاران سال پیش باز 
می گردد. در متون قدیم و در کتاب «اعالق النفیسه» نوشته «ابن رسته اصفهانی» مربوط به 
قرن سوم که یکی از معتبرترین کتب تاریخی است از خربزه اي در اصفهان یاد می کند به نام 
«سینی» یعنی همان خربزه اي که در سین به عمل می آمد و شهرت داشت. در حال حاضر نیز 
همه ساله صدها هکتار از زمین هاي شهر سین زیر کشت خربزه می رود و هزاران ُتن محصول 

خربزه آن به سایر نقاط کشور و حتی کشورهاي همسایه صادر می شود. 
«خربزه شهر سین برخوار که خربزه هاي زرد و تو قرمز و بسیار شیرین است در فروشگاه هاي 
کوثر اصفهان به صورت مستقیم عرضه می شود و با بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت در 
دسترس شهروندان قرار می گیرد.» شهردار سین در گفتگوي اختصاصی با «نصف جهان» 
این مطلب را اعالم کرد و گفت: «ما با همکاري سازمان ساماندهى مشاغل شهرى شهرداري 
اصفهان عرضه مستقیم این محصول را در فروشگاه هاي کوثر اصفهان از تاریخ 1399/5/15 

با تخفیف ویژه و البته با کیفیت مناسب، در اختیار شهروندان قرار داده ایم.»
محمد طرمه فروشان طهرانی افزود: «علم کاشت خربزه شهر سین، چهارم تیرماه سال 1398به 
شماره 1860 به نام سین برخوار، ثبت ملی شده است.» وي با بیان اینکه شهر تاریخی سین 
بیش از 2000 سال قدمت دارد، گفت: «شــغل عمده مردم شهر سین کشاورزي، دامداري و 

تولید شیرینی است.»

شهردار «سین» خبر داد

عرضه خربزه مرغوب «سین»  با بهترین 
کیفیت و ارزان ترین قیمت

شهردار سین جمعیت این شهر تاریخی را 6000 نفر اعالم کرد و گفت: 
این شهر از آثار تاریخی و گردشگري بســیار خوبی برخوردار بوده، که 
مسجد منار با قدمت 915 سال از دوره سلجوقیان که ثبت ملی شده، حمام 
عمومی از دوره صفویه، برج هاي کبوتر متعلق به دوره سلجوقیان، قنات 
و دو میراب، منازل قدیمی، آسیاب از دوره سلجوقیان و البته امامزاده سید 
کمال الدین(ع) که  نوه بى واســطه امام صادق(ع) است و همواره مردم 

براي زیارت این امامزاده به سین می آیند از جمله آنهاست.
محمد طرمه فروشــان طهرانی می گوید: جوانان در این شهر در فصل 
کشاورزي به این شغل روي آورده و در غیر فصل کشاورزي، به شیرینی 
پزي و طبخ آجیل مشغولند و هیچ جوانی در شهر سین بیکار نیست که این 

از محاسن این شهر به شمار می رود که هیچ جوانی را بیکار نمی بینید.
شهردار سین از ایجاد شهرك غذایی در سین در آینده خبر داد و گفت: به 
منظور ساماندهی شیرینی پزان شهر سین، در آینده شهرك غذایی را در 
این شهر ایجاد خواهیم کرد که البته مقدمات اولیه و دریافت مجوزها تا 
حدودي انجام شده است. همچنین پمپ بنزین تک سکوي سین نیز تا 

پایان سال جاري به بهره برداري خواهد رسید.
طهرانی بزرگ ترین مشکل شهر سین را مرمت مناره سین اعالم کرد و 
گفت: تنها مناره در ایران که دو کتیبه دارد مناره سین بوده که هم اکنون 

در حال تخریب بوده و نیازمند مرمت است.
وي از مسئوالن ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 
خواست تا با تأمین مالی، نســبت به مرمت این مناره اقدام و شهرداري 

را یاري دهند.
شهردار سین خاطرنشان کرد: براي مرمت مناره سین 500 میلیون تومان 
اعتبار نیاز است و انتظار است مسئوالن همکاري الزم را داشته باشند تا 
این دغدغه مردم برطرف شود. البته اقداماتی در این راستا صورت گرفته 

ولی باز هم نیاز به همکاري و کمک مسئوالن است.
طهرانی گفت: یکی دیگر از محاســن شهر سین، فاصله 20 کیلومتري 
آن بــا اصفهان بوده و ما درصدد شناســایی بیشــتر شــهر ســین با 
برنامه ریزي هاي انجام شده هستیم تا گردشگران داخلی و خارجی بیش 

از پیش به این شهر بیایند.
شهردار سین گفت: شهر سین در وسعت 187 هکتار محدوده و 1100 
هکتار حریم بوده و در سال جاري دو پروژه آسفالت معابر و پیاده روسازي 

مدنظر مى باشد.
طهرانی بودجه شهرداري ســین را پنج میلیارد تومان بیان کرد و گفت: 
بودجه سال گذشته شهرداري ســین 100 درصد تحقق یافت و بودجه 
سال جاري نیز تاکنون 40 درصد عملیاتی شده است و انصافاً مردم شهر 
سین نیز همکاري بسیار شایسته اي با شهرداري دارند تا ما بتوانیم با انجام 

کارها، رضایت آنان را بیش از گذشته، فراهم سازیم.

سیري در 
شهر تاریخی «سین» 

با توجه به اینکه خربزه منطقه مرکزي استان اصفهان به ویژه شهر «سین» از کیفیت فراوانی برخوردار 
بوده و در فرهنگ فولکلوریک منطقه مرکزي استان داستان هاي متعددي از کیفیت و طعم و مزه این 
خربزه نقل شده است، لذا در راستاي حفاظت از مهارت کشت این محصول که نسل به نسل توسط 
نیاکان به ما رسیده است، سال گذشته پرونده ثبت مهارت کشت خربزه در شهرستان برخوار تهیه و 
پس از تأیید در شوراي ثبت آثار تاریخی استان براي ثبت نهایی به شوراي ثبت ملی آثار تاریخی کشور 
ارسال شد. پس از بررسی هاي الزم در شوراي ثبت ملی آثار تاریخی، ثبت ملی دانش سنتی و مراحل 
کاشت خربزه سین برخوار روز چهارم تیرماه ســال 1398 مورد تصویب قرارگرفت. دانش سنتی و 
مراحل کاشت خربزه سین برخوار یکی از 138 میراث ناملموس استان اصفهان است که در فهرست 
کشوري میراث ناملموس به ثبت رسیده است. این رخداد طی روزهاي چهارم و پنجم تیرماه در شوراي 
ثبت میراث ناملموس کشور که در اردبیل برگزار شــد، صورت گرفت که روز چهارم این ماه اتفاق 
مهم براي شهر سین رخ داد. در این شورا استان اصفهان با ارائه 13 پرونده از میراث ناملموس در پهنه 
استان، بیشترین تعداد پرونده هاي کل کشور را براي ثبت در میراث ناملموس ملی ارائه کرد که تمام 
این پرونده ها مورد تصویب قرار گرفت. یکی از موارد مورد تصویب، ثبت علم کاشت خربزه سین بود.

دانش کاشت خربزه سین برخوار 
چگونه ثبت ملی شد
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رئیس جمهور گفت: حدود 89 نیروگاه ما توســط گاز 
اداره مى شود و سراسر کشور از عســلویه تا خوزستان 
و کردستان و آذربایجان شــرقى و غربى خط لوله گاز 
را مى بینیم؛ البته بایــد در مصرف گاز مراقبت کنیم که 

خودکفا بمانیم.
حجت االســالم و المسلمین حســن روحانى در آیین 
بهره بردارى از طرح هــاى ملى وزارت نفــت با بیان 
اینکه صنعت گاز براى ما اهمیــت فراوانى دارد، اظهار 
کرد: امروز در غرب کشــور ما هــم گاز را به ترکیه و 
هم به عراق صــادر مى کنیم و قادریم به کشــورهاى 
شــرقى هم صادر کنیم و گاز را تا مرز پاکســتان هم

 برده ایم.
وى افزود: حدود 17 هزار روستا در دولت هاى یازدهم 
و دوازدهم مجهز به گاز شدند و همه شهرها تقریبًا در 
حال استفاده از گاز هســتند مگر در استان سیستان و 
بلوچستان که در دولت تدبیر و امید گاز به آنجا وارد شد و 
در مجموع مى توان گفت که جز موارد استثنایى، به همه 

روستاهاى ما گاز رسیده است.
وى یادآور شــد: ما در زمینه گاز و نفــت در برابر مردم 
ایران شرمسار نیستیم و هم در گاز و هم نفت ما کارهاى 
بزرگى انجام دادیم و تولید و استحصال گاز ما نسبت به 

سال 92 دو برابر شده است./2656

معاون تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت با بیان اینکه 
شیوع سرطان در ایران از متوسط دنیا کمتر است، گفت: 
سرطان پستان، پروستات، روده بزرگ، پوست و معده، 

پنج سرطان شایع در بین ایرانیان است.
رضا ملک زاده تأکید کرد: طبق آمار، بعداز سکته هاى 
قلبى و مغزى و بیمارى هــاى قلبى و عروقى که عامل 
43 درصد از مرگ و میرها و ناتوانى ها در کشور است، 
16 درصد از مرگ و میرها در ســطح جهان ناشــى از 

سرطان هاست.
وى گفت: میزان بروز ســرطان در جهــان 20 درصد 
و در ایران 14 درصد اســت، مرگ و میر ناشــى از آن 

در جهــان، 10 درصــد و در ایران، 7 درصد اســت اما 
میزان بهبودى آمارى 50 درصدى را به خود اختصاص

 داده است.
وى با بیان اینکه 10 درصد از ایرانیان 40 ســال به باال 
به نوعى، تریاك مصرف مى کننــد، ادامه داد: مصرف 
تریاك عادت دیگرى است که مخصوص ایرانیان است 
و متأسفانه ایرانیان بیشترین مصرف کنندگان تریاك در 
دنیا هستند. تریاك یکى از عوامل مهم سرطان زاست و 
سرطان زایى آن از سیگار بیشتر است. مصرف قلیان نیز 
عامل سرطان زاى دیگرى است که حتى دامنگیر زنان 

ایرانى نیز شده است./2655

روحانى: در زمینه نفت 
شرمسار ایرانى ها نیستیم

ایرانى ها، بیشترین
 مصرف کننده تریاك در جهان

حمایت از روزنامه توقیفى
   ایســنا | در پــى توقیــف  روزنامه «جهان 
صنعت» در روزهاى گذشته، تعدادى از نمایندگان 
مجلس رفع توقیف این روزنامه را خواستار شدند. 
محمدرضا سعدى، مدیرمسئول روزنامه «جهان 
صنعت» درباره توقیف این رسانه گفته بود: دوشنبه 
20 مرداد ماه، در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات، 
که دو نفر از اعضاى آن -ازجمله نماینده مجلس که 
هنوز تعیین تکلیف نشده– حضور نداشتند، به  سبب 
انتشار یک مصاحبه در شماره یک شنبه 19 مرداد 
1399، حکم به توقیف موقــت روزنامه «جهان 

صنعت» داده شد. 

دفعه قبل گول خوردیم
   باشــگاه خبرنگاران جوان | مســعود 
مردانى، متخصص بیمارى هــاى عفونى درباره 
کاهش آمار کرونا در کشــور گفت: کم شدن آمار 
کرونا به معنى رد شدن از شرایط اضطرار نیست و 
دفعه قبل که آمار کرونا کم شد گول خوردیم، باید 
هوشــیارانه عمل کنیم. ورودى بیمار کرونایى در 
بیمارستان ها 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کرده و 
میزان مرگ و میر هم کم شده است، ولى نباید فکر 
کنیم که کرونا کم شده و مى توانیم پروتکل هاى 

بهداشتى را رعایت نکنیم./2657

افزایش دکترهاى بیکار
   تسنیم | مطابق گزارش ارائه شده از سوى 
وزیرعلوم طى ســال هاى اخیر میزان اشتغال در 
مقطع دکترا کاهش یافته اســت و همین موضوع 
باعث افزایش بیکارى فارغ التحصیل دکترا شده 
اســت.  بررســى جداول آمارى  در بهار99 نشان 
مى دهد که در این دوره 902 هزار و 410 نفر فارغ 

التحصیل آموزش عالى بیکار بودند./2663

مسافرت ها رکورد مى زند؟
   ایسنا | بر اساس آخرین ارزیابى هاى صورت 
گرفته، پیش بینى مى شود حدود دو میلیون وسیله 
نقلیه مختلف در تعطیــالت پایانى هفته جارى و 
هفته آینده که با تعطیالت تاســوعا و عاشوراى 
حسینى همزمان شده است، در جاده ها و محورهاى 
مواصالتى کشــور تردد کنند که نسبت به هفته 
گذشته و تعطیالت ماه گذشته بیشتر خواهد بود. 
در این میان برآورد شــده که بیشترین خروجى از 
استان تهران و البرز با حدود 240 هزار وسیله نقلیه 
با مقاصد استان هاى مازندران، گیالن، اصفهان، 
خراسان رضوى و آذربایجان شــرقى در این ایام 

صورت گیرد. /2658

توصیه به سفر نرفتن
   مهــر | وزیر بهداشت گفت: استان مازندران 
در بدترین شرایط به سر مى برد و تردید نداریم که 
مسافرت موجب تشدید این بیمارى مى شود. سعید 
نمکى بیان کرد: طبیعتاً ســفرها در شیوع بیمارى 
کرونا تأثیر دارد. ما در تمام کشــورها مى بینیم که 
در بعضى مناطق رفت و آمدها محدود شــده اما 
متأسفانه سفر به مشهد و مازندران بسیار زیاد است؛ 
توصیه ما این اســت که مردم به مسافرت نروند و 

نقاط قرمز را بشناسند.

وام براى بازنشستگان
   خبر گزارى صداوسیما | رئیس صندوق 
بازنشستگى کشورى گفت: در حال انجام اقدامات 
اولیه براى اعطاى وام براى بازنشستگان هستیم تا 
با دریافت آن لوازم خانگى را خریدارى کنند. اکبر 
افتخارى افزود: سقف وام خرید لوازم خانگى تا 50 
میلیون تومان است، برخى از بازنشستگان ممکن 
است با این مبلغ یک کاال و برخى بیشتر خریدارى 
کنند. بازپرداخت این وام پنج ساله است، کار هاى 
مقدماتى براى پرداخت این وام انجام شده است. 
وى  تأکید کرد: امیدواریم در شهریور بتوانیم این 

اقدام را عملیاتى کنیم.

انفجار نطنز، خرابکارى بود
   العالــم | سخنگوى سازمان انرژى اتمى انفجار 
اخیر در تأسیسات نطنز را پروژه اى خرابکارانه توصیف 
کرد و گفت: بررســى هاى امنیتى خرابکارانه بودن این 
اقدام را تأیید مى کند و آنچه مسلم است اینکه در نطنز 
انفجار رخداده است اما در اینکه این انفجار چگونه صورت 
گرفته و با چه موادى انجام شده و جزئیات آن چیست؟ 
را مسئوالن امنیتى در وقت مناسب اعالم خواهند کرد. 
بهروز کمالوندى همچنین درخصــوص دو مکانى که 
آژانس خواستار دسترسى به آنهاســت، گفت: یکى از 
این دومکان در اطراف شــهرضا و دیگرى در نزدیکى 

تهران قرار دارند.

زمان برگزارى انتخابات 
   ایســنا | رئیس ستاد انتخابات کشور با اعالم نظر 
موافق شوراى نگهبان 28 خرداد 1400 را زمان برگزارى 
انتخابات ریاست جمهورى و شــوراها و میان دوره اى 
مجلس شوراى اسالمى و خبرگان رهبرى اعالم کرد. 
جمال عرف گفت: از 8 شــهریور زنگ انتخابات میان 

دوره اى مجلس یازدهم به صدا در مى آید. /2659

پنل ها وارد خانه مى شود
   باشــگاه خبرنگاران جوان |  رضا اردکانیان، 
وزیر نیرو در نشســت خبرى دیروز گفت: قرار اســت 
پنل هاى خورشــیدى کوچک در پشت بام هاى خانه ها 
نصب شوند و با سیستم بانکى هم هماهنگ هایى صورت 
گرفته تا کسانى که مشکل مالى براى خرید این پنل ها 
دارند با سود کم دریافت کنند تا با نصب این پنل ها کاهش 

مصرف انرژى داشته باشند./2660

استخدام رؤساى جمهور!
   رکنا | ایرج حریرچى، معاون وزیر بهداشت با بیان 
اینکه توجه داشته باشــید که 10/5 درصد ثروت بشر 
ساالنه در حوزه سالمت خرج مى شود، گفت: پس کاسبى 
در آن وجود دارد. وى تأکیــد کرد: در دوره کرونا نیز این 
کاسبى وجود داشــت و حتى دیدید که برخى از رؤساى 

جمهور را هم به استخدام خود در آوردند.

هم سود دارد هم ضرر
   روزنامه ایران | رئیس سازمان بورس درباره افت 
بازار ســرمایه گفت: بازار بر اساس عرضه و تقاضاست و 
قیمت سهم، تابع عرضه روز است و ســهامداران نباید 
انتظار داشته باشند که هر روز سهام رشد کند، باید قیمت 
ســهم را با متغیر هاى بنیادى و اخبار مرتبط بررســى 
کنند. ســرمایه گذار زمانى که وارد بازار بورس مى شود، 
باید بداند که در این بازار هم ســود و هم ضرر نصیبش 

مى شود./2661

نادران استعفا کرد؟
   برنا | الیاس نادران که سابقه عضویت در کمیسیون 
برنامه و بودجه در ادوار مجلس را دارد، انتظار مى رفت که در 
مجلس یازدهم ریاست این کمیسیون را برعهده بگیرد اما 
حاجى بابایى اجازه چشیدن طعم ریاست کمیسیون برنامه و 
بودجه را به نادران نداد. این امر از انگیزه نادران براى کسب 
ریاست مرکز پژوهش ها کم نکرد اما تالش هاى او در این 
زمینه هم بى نتیجه ماند و ریاست این مرکز را به زاکانى 
باخت.  همزمان با باال گرفتن بحث استعفاى نادران، خبر 
تشکیل کمیسیون جهش تولید در مجلس رسید. مجلس 
براى دلجویى از نادران این کمیسیون را تشکیل داده که در 
نهایت با اعطاى پست ریاست کمیسیون جهش تولید، او را 

از استعفا منصرف کند./2662

احتمالش کم است
   تابنــاك | غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى، نماینده 
سابق مجلس بیان کرد: هرچند معتقدم احتمال نامزدى 
ظریف در انتخابات ریاســت جمهورى خیلى کم است، 
اگر این اتفاق افتاد، آقاى ظریفى را خواهید دید که زمان 

مناظرات تلویزیونى موفق تر از سایرین خواهد بود.

خبرخوان

برداشت اشتباه یکى از رسانه هاى کشور از یک مصاحبه 
منتشر شده باعث انتشــار خبرى درخصوص کشف 23 
اسکلت دوران ایالمى طى یک کاوش در هفت تپه شد در 
حالى  که این کشف مربوط به 50 سال پیش است.2700 
پیش از میالد، نخستین شاهنشاهى ایالمى در شوش (در 

جنوب غربى ایران) تشکیل شد.
روز شنبه اول شهریور، خبرگزارى «ایلنا» مصاحبه اى با 
اسماعیل یغمایى، یکى از باستان شناسان قدیمى را منتشر 
کرد که مرورى بر دهه ها تجربه و حضور او در محوطه هاى 
مختلف و مشاهدات وى از کاوش ها در این محوطه ها بود. 
بخش کوتاهى از این مصاحبه در مورد هفت تپه و کاوش 
در آرامگاه معروف به آرامگاه دسته جمعى هفت تپه است 
که یغمایى که در کاوش این گور شرکت داشت، به حضور 
23 اسکلت در یک گور اشاره مى کند. این در حالى است که 
عنوان این خبر موجب شد این تصور شکل گیرد که این گور 
و 23 اسکلت آن به تازگى کشف شده اند در حالى که کاوش 

آنها به بیش از 50 سال پیش باز مى گردد.
اسماعیل (احسان) یغمایى در گفتگو با «ایلنا» گفته بود: «ما 
در هفت تپه خوزستان با گورى که در بردارنده 23 اسکلت 
دختران جوان بود، مواجه شدیم. دخترانى که گردن هایشان
 بریده شــده بود و احتمال مى دهیم قربانى شــده بودند. 
این گور در یک معبد و کامًال مخفى بود و دِر آن  به نوعى 
ساخته شده بود که کسى نمى توانست آن را ببیند. در این 
محوطه ِگل نوشته هاى متعددى پیدا شد حتى یکى از این 
ِگل نوشته ها درباره این معبد، چرایى و چگونگى فعالیت در 
آن توضیح مى داد. البته شاید اســتفاده از لفظ «قربانى» 
درســت نباشــد. چون هیچگاه در ایران قربانى انسانى و 
انسان کشى وجود نداشت. در بخش هایى توضیح داده شده 
بود که دختران جوان به صورت خودخواسته خود را تقدیم 
معبد مى کردند و مراسم  آیینى را اجرا مى کردند. آنها در زمان 
نیاز مانند جنگ و خشکسالى و... حاضر بودند جان خود را به 

عنوان هدیه به خدایان تقدیم کنند.»
عاطفه رشــنویى، مدیر پایگاه میراث جهانى چغازنبیل و 
هفت تپه ضمن تأیید آنچه یغمایى گفته است، به داستان 
کاوش این گور دســته جمعى اشــاره و عنــوان کرد: در 
کاوش هاى دهه 40 شمسى در هفت تپه که به سرپرستى 
دکتر نگهبان انجام شد، دو گور دسته جمعى به دست آمد 
که گور اول که ابعاد بزرگ ترى داشت، همان گور معروفى 
اســت که بخشــى از طاق هاللى آن در جریان تسطیح 

زمین هاى نیشــکر و راه سازى، آشــکار و آغازگر سال ها 
کاوش در هفت تپه شد.

رشــنویى با بیان اینکــه در گور اول یک تدفین دســته 
جمعى به دست آمد که در این تدفین نظم خاصى در قرار 
گرفتن اسکلت ها وجود نداشت افزود: گور دوم که به گور 
دسته جمعى هفت تپه معروف اســت، یکى از منظم ترین 
تدفین هاى تاریخ ایالم را به نمایش گذاشته بود که در آن 

23 اسکلت در کنار هم قرار گرفته بودند.

او در توصیــف این گور به نقل از دکتــر نگهبان در کتاب 
گزارش کاوش هفت تپــه بیان مى کنــد:  14 عدد از این 
اسکلت ها به موازات یکدیگر و بقیه احتماًال به دلیل وجود 

فضاى ناکافى به صورت نامنظم قرار داشتند.
او به نقل از نگهبان در تفسیر این گور اظهار کرد: کیفیت و 
وضعیت استخوان ها و پوسیدگى شدید آنها به نحوى بود 
که اظهار نظر و تشخیص درباره جنس خاص زن و مرد و 
همچنین کامل یا ناقص بودن اعضاى بدن امکانپذیر نبود؛ 
بعضى از فک ها دور از محل خود و روى سینه قرار داشتند 
ضمن آنکه بیشتر دندان ها سالم بودند و به نظر مى رسد که 

اسکلت ها به افراد جوان تعلق داشتند. 
رشنویى با اشاره به اینکه نظریات مختلفى در مورد علت 
این تدفین از جنگ یا مرض واگیردار تا آرامگاه خدمتکاران 
و امراى مملکت و همســران متعدد شاه مطرح شد که هر 
یک به نوبه خود ممکن است مورد پرسش قرار گیرد، گفت: 
در کاوش هاى بعدى در هفت تپه تعداد زیادى الواح گلى و 
سنگى پیدا شــد که از موضوعات مختلفى شامل انواع و 
میزان هدایا و پیشکش به معابد، دستمزد خدمتکاران، شرح 

وظایف و جریمه به دلیل کوتاهى در کار صحبت شده بود.
او افزود: متن این الواح موجب شد گمان هایى در مورد ارتباط 
این گورها و ساختمان آن با معبد مطرح شود که کاوش هاى 
بیشتر و ترجمه الواح مشابه دیگرى که از شوش به دست 
آمده بود موجب شــد که تا حدودى این گمان ها با تردید 
روبه رو شوند. اکنون مى دانیم براساس مطالعات دهه هاى 
اخیر، در ماهیــت معبد بودن آرامگاه هاى دســته جمعى 

شبهاتى جدى وجود دارد.
او همچنین در پاسخ به پرسشى درخصوص محل نگهدارى 
23 اسکلت اظهار کرد: این استخوان ها تا دهه 60 در موزه 
هفت تپه نگهدارى مى شدند اما با توجه به جنگ تحمیلى 
و تخلیه موزه ها در این دوران، اســکلت ها به مخازن امن 
منتقل شــدند و اکنون نیز به صورت پراکنده در موزه هاى 

شوش، هفت تپه و موزه ملى نگهدارى مى شوند.

دکتر سید جلیل فروزان نیا، اســتاد تمام دانشگاه علوم 
پزشکى تهران و فوق تخصص قلب و عروق که از سال 
1376 تا کنون موفق به انجام 22 هزار جراحى قلب شده 
است با حضور در برنامه «زنده باد زندگى» در شبکه 2 
سیما به مسائل مختلفى در حوزه پزشکى اشاره کرد. در 

ادامه مهمترین بخش هاى این گفتگو را مى خوانیم.
   پیوند قلب در ایران کمتر از ســایر جراحى ها انجام 
مى شود زیرا اهدا کننده قلب کم است این در صورتى 

است که بیماران در انتظار این پیوند بسیار زیادند.
   پیوند رگ و عروق قلبى بعــد از از کار انداختن قلب 
انجام مى شــود اما از 1385 این پیونــد را بدون از کار 
انداختن قلب و در حین حیات قلب انجام مى دهیم که 
این نوع پیوند با این روش جــزو نادرترین روش هاى 

پیوند است.
   افراد جامعه فکر مى کنند که همه پزشکان در رفاه 
کامل هســتند و زندگى راحتى دارند امــا واقعیت چیز 
دیگرى است؛ تنها 5 درصد از پزشکان در ایران درآمدى 
دارند که بتوانند یک زندگى خوب و با رفاه کامل داشته 
باشند اما سایر پزشکان زندگى معمولى دارند حتى همین 

5 درصد نیز زندگى با آرامش ندارند.
   دستکم براى همه پزشکان چندین بار اتفاق افتاده 
که در حال رفتن به سفر به دلیل حال بد مریض از سفر 

محروم شده اند.
   وضعیت درآمدى پزشــکان ایران نســبت به سایر 
کشورها سطح بسیار پایین است و همین باعث شده که 

تنها درصد کمى از آنها در رفاه باشند.

فرمانده انتظامى رودسر از دستگیرى 31 قمارباز در یک 
کافه باغ و پلمب این مکان خبر داد. 

سرهنگ سید جالل الدین جوانمردى در جمع خبرنگاران 
با اعالم این خبر اظهار کرد: در پى دریافت خبرى مبنى 
بر اینکه فردى در داخل کافه باغ خود واقع در روستاى 
حسین آباد رودســر اقدام به برپایى مکان قماربازى با 
حضور افراد مختلف از شهرستان هاى همجوار از قبیل 
زن و مرد و ایجاد مزاحمت براى شهروندان کرده است، 
بالفاصله بررســى موضوع در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت. وى با بیان اینکه در محل مورد نظر، 23 مرد و 

هشت زن حین قماربازى دستگیر شدند، تصریح کرد: 
یک میلیــون و 250 هزار ریال وجه نقد، دو دســتگاه 
کارتخوان براى انتقال وجه حاصل از قماربازى و آالت 

قمار کشف شد.

اشتباه یک خبرگزارى، یادآور یک کشف هیجان انگیز در نیم قرن پیش شد

ماجراى پیدا شدن اسکلت 23 دختر در یک گور 

5 درصد پزشکان درآمد خوبى دارند اما آرامش ندارند

بازداشت 31 قمارباز

محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس جمهورى در رابطه 
با تخریب یکى از طبقات ســاختمان سه طبقه ریاست 
جمهورى در منطقه جماران به دلیل ممنوعیت ساخت 
بیش از دو طبقــه و اینکه آیا دولت براى ســاخت این 
ساختمان تصمیم به لغو مصوبه سال 90 شوراى عالى 
شهرسازى گرفته است؟ بیان کرد: دولت هیچ اقدامى [در 
رابطه با لغو مصوبه سال 90 شوراى عالى شهرسازى] 
نکرده است. اهالى جماران نامه اى در این زمینه نوشتند، 
که این نامه نیز در حال بررسى است. وى همچنین در 

رابطه با اینکه علت غیبت پیروز حناچى، شهردار تهران 
در جلسات دولت چه ارتباطى با مسئله ساختمان ریاست 
جمهورى در جماران دارد، گفت: غیبت وى در جلسات 
دولت به این موضوع ارتباطى نــدارد زیرا او هیچ وقت 

عضو دولت نبوده است.
گفتنى است، بر اساس مصوبه شوراى عالى شهرسازى 
و معمارى، منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگى 
شناخته شده و ساخت و ســاز بیش از دو طبقه در این 
منطقه ممنوع است اما از پنج سال قبل در باغ عمارتى 
در منطقه جماران تهران که به نهاد ریاست جمهورى 
تعلق دارد، ساخت و ساز ســنگینى انجام شده و اهالى 
این منطقه به دادستانى و شوراى شهر شکایت کرده اند.

بر این اســاس، اگرچه نهاد ریاســت جمهورى تملک 
این ساختمان براى شــخص رئیس جمهور و همچنین 
مسکونى بودن آن را تکذیب کرده است، اما مطابق اسناد 

موجود، کاربرى این ملک، مسکونى است.
از سوى دیگر، تخریب طبقه سوم این ساختمان توسط 
شهردارى تهران و غیبت پیروز حناچى شهردار تهران در 
جلسات هیئت دولت باعث تقویت این گمانه شده است 
که دولت، حناچى را از حضور در جلسات هیئت وزیران 

منع کرده است.

واعظى: حناچى عضو دولت نیست

بزرگمهر حسین پور، هنرمند طراح و گرافیست مطرح، 
از تازه ترین طراحى خود که در رابطه با استاد محمدرضا 

شجریان است رونمایى کرد.
 این طرح تصویرى از محمدرضا شــجریان را بر روى 
تخت بیمارستان نشــان مى دهد که 80 میلیون الیک 

گرفته است. 
حسین پور با این طراحى سعى کرده محبوبیت شجریان 
در میان عامه مــردم را به تصویر بکشــد. محمدرضا 
شجریان که اول مهرماه امسال 80 ساله خواهد شد از دو 

هفته قبل در بیمارستان بسترى بود.

80 میلیون قلب براى محمدرضا شجریان

روزنامه «آفتاب یزد» در یادداشتى به اظهارات اخیر نوبخت 
درباره بى خبرى اش از گرانى و قیمت کاالها واکنش نشان 
داد. این روزنامه نوشت:  «گاه برخى جواب ها نه تنها دلیل 
خلوص سیاسى وصداقت نیســت بلکه نشان از فاصله اى 
تأسف آور دارد. آن روز که آقاى رئیس جمهور گران شدن 
بنزین را همان روز متوجه شــده بودند مــردم از یکدیگر 
مى پرســیدند: مگر چنین موضوعى امکان دارد؟ این بار 
ریاست محترم ســازمان برنامه و بودجه یعنى اصلى ترین 
و مهمترین نهاد در زمینه قیمت هــا و تغییرات اقتصادى، 
خود را بى  خبر از قیمت ها نشان مى دهد. در اینکه مدیران 

ارشد فرصت هاى مناسب براى خرید در اختیار نداشته و حل 
مشکالت کشور را مهمتر از قیمت عدس وگوجه فرنگى 
مى دانند، تأمین نیازمندى هاى خانه شان به عهده خانواده 
محترمشان و یا افراد خاصى است شکى نیست و هیچکس 
توقع ندارد که مدیران هر بامداد در میادین تره بار یا مراکز 
خرید مشغول خرید و تأمین مایحتاجشان باشند. اما آیا نباید 
لیست قیمت ها مخصوصًا اقالم ضرورى براى مسئولین 
مؤثر تهیه و عرضه شود و هر از گاهى حتى به عنوان تفنن 
سرى به مراکز فروش اقالم الزم بزنند و از نزدیک شاهد 

رشد ساعتى قیمت ها باشند؟»/2654

گاهى به مراکز خرید برو!

آرمان کیانى
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«چرا به سوگ مى نشینیم؟»
فرهنگسـراى پرسـش وابسـته به سـازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشـى شـهردارى اصفهان بـه برگزارى 
مسابقه «چرا به سوگ مى نشینیم؟» برگرفته از کتاب 
«سـفر شـهادت» با محوریت گفتارهایى درباره واقعه 
عاشورا از کالم «امام موسـى صدر»، اقدام کرده است. 
عالقه مندان مى توانند براى شرکت در مسابقه از 3 تا 
6 شهریور با مراجعه به صفحه اینستاگرام فرهنگسراى 
پرسـش بـه آدرس  porsesh _esf هریـک از 
پادکست هاى تهیه شـده را گوش دهند و روز جمعه 7 

شهریور در مسابقه شرکت کنند.

آغاز توزیع الکترونیکى گاز 
طرح توزیع الکترونیکى گاز مایع در استان اصفهان آغاز 
شد. مدیر شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: مصرف کنندگان مجـاز باید با مراجعه 
به سـامانه درخواسـت فرآورده هـاى نفتى به نشـانى 
 https://newtejaratasan.niopdc.ir الکترونیکى
ثبت نام و سپس گاز مایع مصرفى خود را با نرخ مصوب 
دولتى و از طریق دسـتگاه هاى کارتخـوان از عامالن 
مجاز توزیع دریافت کنند. حسین صادقیان افزود: اجراى 
طرح توزیع الکترونیکى این فـرآورده ویژه خانوار هاى 
محروم از گاز طبیعى و مصرف کننده نفت سـفید که تا 
این زمان در پوشش انشعاب گازرسانى قرار نگرفته اند 

متناسب با نیاز آنها آغاز شده است.

کمک 500 میلیونى به هیئت ها
علیرضا نصراصفهانى، رئیس شـوراى اسـالمى شهر 
اصفهان در حاشـیه بررسـى الیحه کمک پنج میلیارد 
ریالى به هیئت هـاى مذهبى اصفهان، گفـت: بیش از 
1000 هیئـت در اصفهان وجـود دارد که حـدود 500 
هیئت فعال از میان آنها احصا شـده اسـت. وى افزود: 
براساس الیحه ارسالى از سوى شهردارى پنج میلیارد 
ریال بـراى خرید اقـالم بهداشـتى به منظـور رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در دهه اول محرم به هیئت هاى 

مذهبى اصفهان اهدا مى شود.

11 هزار متر لوله گذارى 
در چهار عملیات مختلف 11 هزار و 500 متر لوله گذارى 
شبکه فاضالب در  شـهرضا انجام شده اسـت. الزم به 
ذکر است 2500 متر از این عملیات در محدوده خیابان 
ولیعصر غربى با لوله پلى اتیلن قطر 200 و 250 میلیمتر 
صورت گرفته اسـت، همچنین 6000 متـر در محدوده 
خیابان عسگریه و خیابان ولیعصر شرقى تا میدان تاسوعا 
و فرعى هاى مربوطـه و 1000 متر مربـوط به کلکتور 
اصلى بلوار جانبازان و بلوار شـهید قانع تا میدان مفتح با 
لوله هاى پلى اتیلن فاضالبى قطر 500 و 700 میلیمتر 
انجام شـده اسـت. و در پایان 2000 متر لولـه گذارى با 
لوله هاى پلى اتیلن قطر 200 و 250 میلیمتر در محدوده 

شهرك شهید طباطبایى و کوى ایثار انجام شد.

پیش بینى برداشت
 70 هزار ُتن انگور 

مسـئول امور باغبانى سازمان جهادکشـاورزى استان 
اصفهان گفـت: پیش بینى مى شـود امسـال از 6120 
هکتار باغ بـارور 70 هزار ُتن انگور برداشـت شـود که 
در مقایسـه با سـال گذشـته 2000 تن میزان برداشت 
بیشتر شده است. احمدرضا رئیس زاده افزود: عسگرى 
رتبه نخسـت تولید این محصول باغى را در این استان

 دارد. 

معرفى مدیرکل جدید 
بنیاد شهید

مراسـم تودیع و معارفـه مدیـرکل بنیاد شـهید و امور 
ایثارگران اسـتان اصفهان برگزار شـد. در ایـن آیین از 
خدمات داریوش وکیلى قدردانى و مسعود احمدى نیا به 
عنوان سرپرست جدید بنیاد شهید معرفى شد.احمدى نیا 
پیش از این بـه عنوان مسـئول تعـاون و معـاون امور 
اجتماعى اداره کل بنیاد شهید استان اصفهان مشغول به 
فعالیت بوده و همچنین وى سـابقه ریاست بنیاد شهید 

نجف آباد را در کارنامه  خود دارد.

خبر

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
ابراز امیدوارى کرد کــه با آغاز اجــراى طرح پویش، 
ایجاد انگیــزش در بازار کار و قشــر نیروى انســانى 
شــاغل در بخش صنعتى، تولیدى و خدماتى افزایش 

مى یابد.
کامــران کالنى مهابــادى گفــت: پیش تر شــاهد 
همکارى هاى صنعت و دانشگاه در بخش سخت افزارى 
بوده ایم و با رونمایى از این طرح و شــروع به کار آنکه 
به همت دانشگاه آزاد اســالمى استان اصفهان در حال 
راه اندازى است، شاهد رقم خوردن اتفاقى مثبت در امر 
صنعت و تولید و حل مشکل بازار کار و اشتغال خواهیم 

بود.  وى عنوان کرد: این طرح همانند حلقه گمشده اى از 
زنجیره روابط دانشگاه با بخش هاى تولیدى، صنعتى و 
خدماتى است و با توجه به گستردگى و فراگیر بودن آن 
و میزان درگیر کردن بسیارى از رشته ها و تخصص ها، 
ضرورتى انکارناپذیر و داراى افقى بسیار روشن در آینده 

کشور خواهد بود.
کالنى افزود: متأســفانه در حال حاضــر در اکثر موارد 
شــاهد نارضایتى از کار و عدم امیدوارى به آینده شغلى 
در نیروى انسانى شاغل در بازار کار هستیم و امیدواریم 
که با ایجاد این طرح، ضریب ماندگارى و ایجاد انگیزش 

کافى در میان این قشر افزایش بیاید.

دادستان عمومى و انقالب شهرستان مبارکه به همراه 
جمعى از مقامات و کارکنان دادگسترى این شهرستان، 
ضمن حضور در جلســه مشــترکى با حضور حمیدرضا 
عظیمیان، مدیر عامل فــوالد مبارکه و برخى از مدیران 
ارشد این شرکت از خطوط تولید فوالد مبارکه بازدید کرد.

حجت االسالم محرابى با بیان اینکه بعضًا مدیریت این 
شرکت از تخلفات برخى سودجویان در فرایند انتقال مواد 
اولیه به فوالد مبارکه ابراز نارضایتــى مى کنند، اظهار 
کرد: درآمدزایى و اشتغالزایى بنگاه هاى بزرگ اقتصادى 
همچون فوالد مبارکه براى منطقه و کشــور از اهمیت 
بسیارى برخوردار است و عزم ما بر این است از تخلفات 

و ســودجویى برخى افراد که در فرایند انتقال مواد اولیه 
به این شرکت اخالل ایجاد مى کنند، پیشگیرى کنیم.

حجت االســالم محرابى در ادامه به نقش بنگاه هاى 
تولیدى و اقتصــادى به ویژه فــوالد مبارکه بر کاهش 
پرونده هاى قضایى اشــاره کرد و افزود: اینگونه مراکز 
از آن جهت که موجــب ایجاد اشــتغال، درآمدزایى و 
کاهش فقر در کشور مى شــوند، موجب کاهش جرم و 
بزهکارى هاى اجتماعى نیز مى شوند و از این طریق از 
تشکیل بســیارى از پرونده هایى که ممکن است در اثر 
فقر مطرح شوند، بار سنگینى را از دوش سیستم قضایى

 بر مى دارند.

نقش فوالد مبارکه در کاهش 
پرونده هاى قضایى

ایجاد انگیزش تحصیلى و 
کارى با طرح پویش

رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان 
گفت: این دانشگاه تالش کرده تا رشته هایى همجوار 
با صنعت ایجاد کند و با آموزش مهارت هاى مورد نیاز 
توسط اســاتید مورد تأیید و پذیرش شده در دانشگاه 

زمینه را براى اشتغال فارغ التحصیالن فراهم کند.
بهزاد رضایى در نشســت خبرى با اشــاره به وجود 
مشکالت بسیار مهم کشور در حوزه اشتغال خاطرنشان 
کرد: با اینکــه آموزش عالــى در حوزه هاى مختلف 
صنعت، کشاورزى، خدمات و هنر فارغ التحصیالن 
زیادى دارد، اما نیروهــاى متخصص در این حوزه ها 
کم داریم، ایــن فارغ التحصیالن صرفــاً به صورت 
تئورى درس خوانده اند، در حالى که ما نیاز به نیروى 

کار ماهر داریم.

رضایى گفت: 58 هزار نفر در سال 98 از پایه دوازدهم 
در استان اصفهان فارغ التحصیل شدند که تقریباً 23 
هزار نفر در شــاخه کار و دانش در رشته هاى فنى و 
مهارتى هســتند و مابقى در حوزه رشته هاى نظرى 
تحصیل کردند. سهم رشته  هاى فنى و حرفه اى در 
آموزش و پرورش 40 درصد است؛ در حالى  که در حوزه 

دانشگاهى این درصد به 17 مى رسد.
وى تأکید کرد: دانشگاه جامع علمى کاربردى تالش 
مى کند تا به سمت ایجاد رشته هاى همجوار در صنعت 
برود و فارغ التحصیالن بتوانند متناسب رشته تحصیلى 
خود کار ایجاد کنند. این سیاست در حوزه هاى صنعت، 
خدمات، علوم اجتماعى، فرهنگ و هنر و صنایع دستى 

دنبال مى شود.

  حرکت دانشگاه علمى کاربردى به سمت ایجاد 
رشته هاى همجوار در صنعت 

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان در رابطه با حضور معلمان در مدارس، 
تأکید کرد: وزیر آموزش و پــرورش تصمیم گیرى در 
خصوص حضور یا عدم حضور همکاران در وضعیت قرمز 
در مدارس را به عهده شوراهاى مدارس قرار داده است 
و در خصوص این موضوع با توجه به زیرســاخت هاى 

مدارس تصمیم گیرى خواهد شد.

محمدرضا ناظم زاده اظهار کرد : اگر شرایط زیرساختى 
مدرسه اى به گونه اى باشد که معلم با حضور در مدرسه 
بتواند تدریس فضاى مجازى انجام دهــد، معلم باید 
در مدرسه حضور داشــته باشــد و در غیر این صورت 
معلم از منزل آمــوزش مجازى را پیگیــرى مى کند، 
امــا تصمیم گیرى نهایى بر عهده شــوراى مدرســه 

است.

شوراى مدرسه درباره حضور معلمان 
 تصمیم مى گیرد

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه 
نذر خون هر ســال در روزهاى تاسوعا و عاشورا در 
شهرستان خمینى شهر انجام مى شد، گفت: امسال 
به علت وضعیت قرمز شهرســتان خمینى شهر از 
لحاظ شــیوع کرونا و به منظور جلوگیرى از ازدحام 

جمعیت و اجراى دستورالعمل هاى بهداشتى و فاصله 
ایمن، خون گیرى در خمینى شهر در دو روز تاسوعا 

و عاشورا انجام نمى شود.
مجید زینلى در گفتگو با «ایسنا»  اظهار کرد: از اول 
محرم مرکز ثابت اهداى خون شهرســتان خمینى 
شهر در دو شــیفت صبح و بعد از ظهر از روز شنبه تا 
جمعه فعال است، اما در روزهاى تاسوعا و عاشورا در 
شهرستان خمینى شهر خون گیرى انجام نمى شود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اعالم اینکه 
نذر خون در روزهاى تاسوعا و عاشورا در مرکز انتقال 
خون میدان خواجو انجام مى شود، گفت: تدابیر الزم 
پیش بینى شــده و با حفظ پروتکل هاى بهداشتى 
و فاصله ایمن، از ازدحام جمعیــت داخل این مرکز 
جلوگیرى مى شود، در عین حال که اگر تعداد مراجعه 
کنندگان زیاد باشد باید در بیرون از مرکز و فضاى باز 

و با حفظ فاصله منتظر بمانند.

نذر خون در خمینى شهر انجام نمى شود

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان درباره 
ارزیابى وضعیت قرمز اپیدمى کرونا اصفهان، تأکید 
کرد: متأســفانه وضعیت قرمز بوده و بــا این موارد 
بســترى در همین وضعیت قرمز مى مانیم و موارد 
ابتال  در حال افزایش بوده و شیب ابتال هم صعودى 

است. 
آرش نجیمى افزود: همچنین موارد فوتى نسبت به 
قبل افزایش پیدا کرده است و شهر اصفهان وضعیت 
وخیم ترى دارد و متأســفانه با این شرایط دورنماى 

خوبى نداریم.

رئیس اداره مخابرات خمینى شهر گفت: طرح هاى 
توسعه فیبر نورى مخابرات خمینى شهر به طول 19 
کیلومتر و با اعتبار دو  میلیارد تومان در امامزاده سید 

محمد(ع) به بهره بردارى رسید.
رامین خمســه در آیین افتتاح این طرح ها گفت: با 
اجراى این طرح در محل امامزاده سید محمد(ع) به 
دلیل پهناى باند مناسب، امکان برنامه هاى مختلف 
به صورت مستقیم از تلویزیون وجود دارد و همچنین 
امکان استفاده از اینترنت پرسرعت فراهم شده است.

رئیس اداره مخابرات خمینى شهر با اعالم اینکه این 

طرح به طول 5 کیلومتــر از مرکز مطهرى تا محل 
امامزاده عملیاتى شده، افزود: این طرح 400 میلیون 
تومان هزینه داشــته که طبق توافق با مرکز استان 
شرکت مخابرات تنها 100 میلیون آن را از امامزاده 

دریافت کرده است.
خمســه در مورد طرح دوم نیز گفت: طرح دومى که 
افتتاح شد بهره بردارى از بســتر فیبر نورى در بلوار 
مدنى و 700 دستگاه است که در این طرح نیز حدود 
5 کیلومتر حفارى، فیبرگذارى و کابل کشــى شده

 است.

فوتى هاى اصفهان افزایش پیدا کرده است

طرح هاى توسعه فیبر نورى خمینى شهر افتتاح شد

اگر تا سال 1388 توزیع کنندگان مطبوعات در اصفهان 
معتقد بودند محل کارشان در خیابان آمادگاه نه انبار، بلکه 
«دخمه هاى نمناکى اســت که روزنامه ها را مى بلعد»،  
امروز متفق اند که حاضرند در همان زیرزمین نمور مجتمع 
عباسى به کارشان ادامه بدهند اما به مجتمع مطبوعاتى 
اصفهان در میدان الله نقل مکان نکنند چراکه به گفته 
آنان هیچ روزنامه فروشى حاضر نیست بخاطر سود کم، 
این فاصله دور را براى تهیه روزنامه طى کند و عمًال با این 
انتقال در شــرایط کرونا زده فعلى، اندك بارقه هاى امید 

مطبوعات در اصفهان نیز خاموش مى شود.
شــهردارى اصفهان که هــم مالک انبــار فعلى توزیع 
مطبوعات و هــم مالک مجتمع مطبوعاتى این شــهر 

است، صبح روز دوم شهریور ماه با بستن مسیر ورودى 
انبار توزیع، مانع ادامه کار ســاکنان آن شــده و به آنها 
اخطار داده تا 24 ساعت بعد باید این محل را تخلیه و به 
مجتمع مطبوعاتى اصفهان نقل مکان کنند؛ چرا که این 
زیرزمین ایمن نیست و الزم اســت که هر چه سریع تر، 

روند ایمن سازى آن انجام شود.
على راعى، مشاور رسانه اى شهردار اصفهان دراین باره به 
«ایسنا» مى گوید: 50 سال است که مطبوعات اصفهان از 
محل پارکینگ مجتمع عباسى در خیابان آمادگاه توزیع 
مى شود و سه هفته پیش دوســتان مطبوعاتى به بنده 
اطالع دادند که شهردارى منطقه 3 به آنها اخطار داده این 
محل را تخلیه کنند. او تصریح مى کند: با پیگیرى هایى 

که انجام دادم متوجه شــدم که به دلیل ناامن بودن این 
مکان دستور تخلیه داده شده اما از سوى دیگر همکاران 
مطبوعاتى هم گالیه داشتند که اگر اینجا ناامن است باید 
براى همه ناامن باشــد و مى گفتند چرا فقط به انبارهاى 

توزیع مطبوعات دستور تخلیه داده شده است.
مشاور رسانه اى شهردار اصفهان خاطرنشان مى کند: در 
آخرین مذاکره اى که صبح دوم شــهریور ماه با شهردار 
اصفهان داشتم نظر ایشان بر این بود که موقتًا این محل 
براى ایمن سازى بسته شود و توزیع کنندگان در مجتمع 
مطبوعاتى الله مستقر شوند که ان شاا... همین طور است و 
من نیز پیگیر هستم تا بعد از بازسازى و ایمن سازى الزم، 

دوباره دوستان ما بتوانند به مجتمع عباسى برگردند.

اولتیماتوم شهردارى به نشریات اصفهان

انبار مطبوعات  آمادگاه را 
تخلیه کنید

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه اى اصفهــان از 
ســاماندهى 350 کیلومتر از رودخانه هاى این اســتان 

خبر داد.
مسعود میرمحمد صادقى گفت: 30 کیلومتر از رودخانه 
پالسجان در باالدست زاینده رود ساماندهى و 70 کیلومتر 
از این رودخانه نیز براى پیشــگیرى از تصرفات حریم و 

بستر رودخانه آزادسازى شده است.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با تأکید بر 

اهمیت ساماندهى رودخانه هاى استان اصفهان تصریح 
کرد: 350 کیلومتــر از رودخانه هاى اســتان اصفهان 
ســاماندهى شــده اســت که مى توان به 70 کیلومتر 
ساماندهى در رودخانه زاینده رود در محدوده شهرستان 
فالورجان و 80 کیلومتر هم در شرق اصفهان اشاره کرد.

وى اضافه کرد: در حال حاضر قراردادهایى تحت عنوان 
ساماندهى رودخانه هاى استان اصفهان در حال اجراست 
که تاکنون 9 کیلومتر در مســیر برخــوار و 12 کیلومتر 

رودخانه شور در سرشاخه هاى آن در شهرستان دهاقان 
ساماندهى شده است.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به 
ساماندهى رودخانه پالسجان در نزدیکى پل گشنیزجان 
گفت: با توجه به فرســایش بیش از حد مئاندر (رودپیچ) 
رودخانه اصالح و ســاماندهى شــده اســت و تاکنون 
عرض 70 مترى رودخانه به طــول 2 کیلومتر در حال

 اجراست.

ساماندهى 350 کیلومتر از رودخانه هاى اصفهان

مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: با توجه به شرایط کرونا همه روزه تا 
اطالع ثانوى ورودى هاى اصلى ناژوان از ساعت 18 

مسدود است.
حسن محمدحسینى اظهار کرد: در حال حاضر روزها 
از ساعت 18 ورودى هاى باغ الفت و باغ فردوس به 
سمت ناژوان با هدف کاهش ازدحام جمعیت و رعایت 
فاصله اجتماعى مسدود و از ورود خودروها جلوگیرى 

مى شود.
  وى خاطرنشــان کــرد: نیروهــاى اداره کل 
پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى در پارك هاى 
حاشــیه اى رودخانه و پیرامون پل هــاى تاریخى 
حضور دارند و به شــهروندان در ارتباط با استفاده از 
ماســک و رعایت فاصله اجتماعى تذکرات الزم را 

مى دهند.

ورودى هاى ناژوان از 
ساعت 18 مسدود است

نصب 2500 پرچم مشکى 
در نقاط مختلف شهر اصفهان

معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان گفت: به مناسبت 
فرا رســیدن ماه محرم 2500 پرچم مشــکى در نقاط 

مختلف شهر نصب شده است.
حسین امیرى اظهار کرد: امسال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا شــرایط متفاوتى را نسبت به سال هاى گذشته در 
برگزارى مجالس عزادارى اباعبدا... الحسین (ع) شاهد 

هستیم.
وى با اشاره به اهتزاز پرچم اباعبدا... الحسین در مناطق 
8، 2 و 10 شهردارى، ادامه داد: به مناسبت فرا رسیدن ماه 
محرم 2500 پرچم مشکى در نقاط مختلف شهر نصب 
شده است. وى گفت: پرچم هاى ویژه امام حسین (ع) از 
 پنجم محرم در مناطق 15 گانه شهر توزیع مى شود که 

روى آن ها اسامى شهداى کربال نقش بسته است.
معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان گفت: مردم 
با توجه به شرایط ایجاد شــده مى توانند نذورات خود را 

به صورت اقالم سیاهپوشــى یا بنرهاى ویژه ماه محرم 
توزیع کنند.

وى اظهار کرد: اکیپ هاى بازرسى و نظارت شهردارى 
بر پاکسازى و نظافت اطراف مجالس عزادارى نظارت 

خواهند کرد.
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فیلمبردارى فیلم ســینمایى «بابا ســیبیلو» به تهیه کنندگى احمد احمدى و 
کارگردانى ادوین خاچیکیان با حفظ پروتکل هاى بهداشتى همچنان ادامه دارد.

امیر نورى و خشایار راد به عنوان بازیگران جدید به فیلم سینمایى «بابا سیبیلو» 
پیوستند و جلوى دوربین رفتند.

رضا شفیعى جم، بهاره رهنما، امیرحســین صدیق، رز رضوى، پارسیا شکورى، 
محمدطاها بهروزپور، یوســف صیادى، على کاظمى، عباس محبوب، اردشیر 
کاظمى، محمدرضا احمدى، هانیه غالمى، مهرگان علوى، فرهاد ریش سفیدى، 
آوا دهقانى، محمد پناهى، زهرا گلدوست، شهال سرشار، احمد یاورى شاد، احسان 
پرفکت، مرتضى دلداده، حسینعلى قورچى، محمدسجاد عسگرى، مهدى هاشم 
پور، یگانه ظرافتى، حسین روزبه، محسن زارع، ابوالفضل قهرمانى بازیگران فیلم 

سینمایى «بابا سیبیلو» هستند.
 «بابا سیبیلو» یک فیلم کمدى خانوادگى است.

 احمد احمــدى در کارنامه خود فیلم هایى همچــون «ردکارپت» و «الزانیا» و 
«پیشى میشى» را تهیه کرده است.

بنیامین بهادرى در جدیدترین تجربه هنرى خود به عنوان بازیگر فیلم 
 ســینمایى «موافقت اصولى» معرفى شد. این فیلم ســینمایى در ژانر 
اجتماعى و به کارگردانى امیر پورکیان تولید شده است. این کارگردان 
چندى پیش نسبت به انتشــار ویدیویى از پشت صحنه فیلم «موافقت 
اصولى» در صفحه شخصى خود واکنش نشان داد و مشخص شد که در 
این فیلم عالوه بر بنیامین بهادرى بازیگرانى نظیر بهاره افشارى، على 

استادى، ویدا جوان و بیتا فرهى حضور دارند.
 داستان ویدیوى پشــت صحنه فیلم «موافقت اصولى» هم از این قرار 
است که چندى پیش تصاویرى از یک ماشین در فضاى مجازى دست 
به دست مى شد که در آن بدل رئیس جمهور سابق ایران حضور داشت. 
در ادامه فیلم واضح ترى از آن ماشین منتشر و مشخص شد که بنیامین 
بهادرى و بهاره افشارى هم حضور دارند. امیر پورکیان در صفحه شخصى 
خود اعالم کرد که این فیلم با شــیطنت از پشت صحنه فیلم  سینمایى 

«موافقت اصولى» لو رفته است.
با همه این حواشى حضور دوباره بنیامین بهادرى در قاب سینما مى تواند 
خبرى جالب براى او و دوستدارانش باشد. خواننده اى که سال 1395 و 
در قالب فیلم سینمایى «سالم بمبئى» به کارگردانى قربان محمد پور با 
محمدرضا گلزار همبازى شــد. فیلمى عاشقانه که در کشور هندوستان 

ضبط شد و فضاى مرسوم فیلم هاى آن کشور را داشت. اما با 
توجه به اعالم سید ضیاء هاشمى، تهیه کننده فیلم سینمایى 
«موافقت اصولى»، درباره اجتماعى بودن داســتان این 
فیلم به نظر مى رســد تجربه متفاوتى در انتظار بنیامین 

بازیگر باشد.
بنیامیــن بهــادرى در حالى قرار اســت دومین فیلم 
سینمایى خودش را به زودى روى پرده نقره اى داشته 
باشد که او طى دو ســال اخیر دو نوبت تالش براى 
حضور در قاب تلویزیون داشــته امــا ناموفق بوده 
است. در سال 97 و ماه رمضان 98 خبرهایى مبنى 
بر اجراى برنامه هاى «تب تاب» و ویژه برنامه افطار 
شبکه 3 سیما توسط بنیامین منتشر شد. اخبارى که 
حاشــیه هاى زیادى هم به دنبال داشت و نهایتًا او 
نتوانست موافقت مسئوالن سازمان صدا و سیما را 
براى حضور در قامت مجرى در تلویزیون را کسب 
کند. حاال باید دید بنیامین که به نظر نمى رسد قصد 

داشته باشــد به تجربه هاى جدیدش در عرصه هنر 
پایان دهد چه تجربه اى در فیلم سینمایى موافقت اصولى 

به کارگردانى امیر پورکیان داشته است./2649

علیرضا داوودنژاد، کارگردان پیشکسوت سینما که سابقه پنج دهه حضور در سینماى ایران را دارد بیان کرد: در 
حال نوشتن یک سریال با عنوان «متل قو» هستم؛ این فیلمنامه داستانى است که مایه هاى طنز دارد و از جریانات 

جارى در زندگى روزمره خانوادگى و اجتماعى الهام مى گیرد، براى نمایش در شبکه خانگى ساخته مى شود. 
وى گفت: پس از شــیوع ویروس کرونا بیشــتر زمانم را به مطالعه و دیدن فیلم مى گذرانم؛ به ویژه در این ایام 
سریال هایى که در این سال ها آمده بود و ندیده بودم را تماشا کردم؛ مثل سریال «بازى تاج و تخت» 

که سریالى سرگرم کننده بود.
داوود نژاد در پاسخ به این موضوع که چرا چنین سریالى با داستان «بازى تاج و تخت» تا بدین حد محبوبیت 
یافت، گفت: داستان این سریال یک افسانه بود آن هم در روزگارى که زندگى ما از این افسانه ها خالى شده 
است؛ افسانه هایى که در عین حال بیانگر زندگى روزمره و وقایع و خلقیات امروزى ما نیز هست؛ از ولع 

قدرت گرفته تا حرص مال و طلب لذت و توسل به انواع فریبکارى براى دستیابى به آنها.
کارگردان فیلم هاى «نازنین» (1353)، «نیاز»(1369)، «بچه هاى بد» (1379)، «مرهم» (1389)  

«مصائب شــیرین» 1و2 (1397) و «کالس هنرپیشگى» (1390) در مورد 
تازه ترین کارش یادآور شــد: آخرین فیلمى که ســاخته ام 

«مصائب شیرین 2» بوده که هنوز اکران نشده است.
داوودنژاد در توضیح کارهایى که در ایــام کرونا انجام 

مى دهد، گفــت: آدم وقتى که در خانه اســت و تنها 
مى شــود و زمان زیادى هم دارد، خواه ناخواه متوجه 
خودش و عمرى که پشت سر گذاشــته و همچنین 
فرصت هایى که سوزانده و اشتباهاتى که کرده است، 
مى شــود؛ مخصوصًا که مرگ هم پشت در و پنجره 

کمین کرده باشد و در کوچه و بازار پرسه 
بزند!

داوودنژاد در مورد رعایت مسائل 
بهداشــتى این روزهــا گفت: 
عمدتًا در خانه هســتم مگر 
موارد خاصى که براى خرید 
بیرون مى روم و در آن زمان 

هم ماسک مى زنم.

على انصاریان، بازیکن سابق فوتبال و بازیگر این روزهاى دنیاى هنر با نقشى متفاوت در سریال «سرزده» به تلویزیون 
مى آید.

سریال «سرزده» به کارگردانى بهادر اسدى سریال جدید شبکه یک سیماست که از سه شنبه 11 شهریور ماه ساعت 
22 روى آنتن این شبکه مى رود.

على انصاریان، مدافع سابق تیم فوتبال پرسپولیس و بازیگر این روزهاى دنیاى سینما در نقش 
یک پلیس در «سرزده» مقابل دوربین رفت و با این بازى متفاوت تا چند شب دیگر مهمان 

خانه هاى مردم در قاب تلویزیون مى شود و به مدت ده شب پخش این سریال ادامه دارد.
على انصاریان، بازیکن سابق فوتبال کشورمان چند سالى است که به دنیاى بازیگرى پیوسته 

و در نقش هایى متفاوت مقابل دوربین رفته است. او این بار در قامت یک پلیس ظاهر 
شد و با این نقش متفاوت مهمان خانه هاى مردم مى شود.

سریال «سرزده» درامى اجتماعى و مذهبى اســت که با بازى بازیگران مشهور 
دنیاى هنر براى پخش در شــب هاى ماه محرم ساخته شد. داستان 

سریال «سرزده» درباره دو دوست به نام هاى «اصالن» و 
«رضا» است که رفاقت دیرینه اى با هم دارند و رقباى 

کشــتى چوخه بوده اند اما تقدیر داستان دیگرى را 
برایشــان رقم مى زند و «رضا» پلیس مى شود و 
«اصالن» به ســمت خالف مى رود و این آغاز 
داستان پرماجراى این قصه است. نسیم ادبى، 
مریم مؤمن، بهرنگ علوى، رؤیا میرعلمى، على 
انصاریان، رحیم نوروزى، رامبد شکرآبى، کیمیا 
خلج، کورش رحمانى، یاشار هاشم زاده و... در 

این سریال به ایفاى نقش پرداختند./2650

پس از انتشار یک ویدیوى جنجالى مشخص شد

بنیامین بهادرى با
 «موافقت اصولى» مى آید
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2 بازیگر جدید به «بابا سیبیلو» 
اضافه شدند

جدیدترین بازیگران سریال «دادستان» به کارگردانى مسعود ده نمکى معرفى 
شدند. محمد کاسبى، سیدجواد هاشمى، رضا توکلى، برزو ارجمند، محمود مقامى، 
نگار فروزنده، نیما شاهرخ شاهى، مجید شــهریارى، مختار سائقى و... بازیگران 

جدیدى هستند که به مجموعه تلویزیونى «دادستان» اضافه شده اند.
پیش از این نیز خبر حضور هومن برق نورد، بهنوش بختیارى، على سلیمانى، سحر 
قریشى، علیرضا استادى، کاوه سماك باشى، اصغر نقى زاده و هلیا امامى جلوى 

دوربین مسعود ده نمکى منتشر شده بود.
در این سریال پربازیگر که حدود 120 بازیگر شناخته شده و تئاترى در آن ایفاى 
نقش مى کنند، چهره هاى جوان نیز حضور دارند که اسامى آنها به زودى اعالم 
مى شــود. تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «دادستان» به کارگردانى مسعود 
ده نمکى و تهیه کنندگى محمد خزاعى که محصول مرکز ســیمافیلم است، در 
تهران در حال انجام اســت و تاکنون بیش از 50 درصد کار تصویربردارى شده 

است. همچنین تدوین همزمان سریال توسط بهزاد مصلح در حال انجام است.
تاکنون عالوه بر ضبط سکانس هاى داخلى و خارجى متعدد، صحنه هاى اکشن و 

تعقیب و گریز بسیارى با حضور بدلکاران حرفه اى ضبط شده است.
«دادستان» فضایى پلیسى معمایى دارد و با سایر آثار ده نمکى متفاوت است و کار 

جدیدى در کارنامه این کارگردان محسوب مى شود.
این سریال 15 قسمتى اکشن و پلیســى بیش از صد لوکیشن دارد که برخى از 
لوکیشن هاى این سریال توسط گروه ساخته شده است. همچنین بخشى از سریال 

در یکى از کشورهاى همسایه تصویربردارى مى شود./2652

کلکسیون بازیگران مشهور در 
سریال ده نمکى

سریالى بر اساس فیلم «ویالیى ها» که بازیگرانى نظیر طناز طباطبایى، پریناز 
ایزدیار، ثریا قاسمى و صابر ابر در آن نقش آفرینى کرده بودند ساخته خواهد شد.

«ویالیى ها» عنوان فیلمى به کارگردانى منیر قیدى، نویسندگى منیر قیدى 
و ارسالن امیرى و تهیه کنندگى سعید ملکان است که در سال 95 ساخته شد.

این فیلم سینمایى قصه خانواده هاى فرماندهان سپاه و ارتش در سال 1365 
است. «عزیز» زن 50 ساله اى است که همراه نوه هایش وارد مجموعه ویالها 
مى شود. «الیاس» نیز راننده بسیجى است که هر وقت وارد مجموعه مى شود 
همه نگران این مى شوند که شاید خبر شهادت یکى از فرماندهان را بدهد. پس 
از مدتى «سیما» که عروس «عزیز» است از تهران مى آید تا بچه هاى خود را 

به خارج از کشور ببرد...
در این فیلم که در ژانر دفاع مقدس ساخته شده، طناز طباطبایى، پریناز ایزدیار، 
ثریا قاســمى، صابر ابر، على شادمان، آناهیتا افشــار، معصومه بیگى، فریما 

کهنمویى و گیتى قاسمى ایفاى نقش کرده اند.
حاال منیر قیدى تصمیم گرفته یک مجموعه نمایشى با همین عنوان را براى 
گروه فیلم و سریال شبکه 5 سیما بسازد. البته او در این سریال تهیه کننده کار 

است و مشخص نیست که کارگردانى را هم برعهده دارد یا خیر.
این سریال که با نام موقت «ویالیى ها» شناخته مى شود، در 26 قسمت 45 
دقیقه اى ساخته خواهد شد و در حال حاضر در مرحله تحقیق و نگارش به سر 

مى برد./2651

بازگشت طناز طباطبایى
 و پریناز ایزدیار؟

به کارگردانى امیر پورکیان دمحمدرضا گلزار همبازى شــد. فیلمى عاشقانه که در کشور هندوستان 

علیرضا داوودنژ
حال نوشتن یک
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وى گفت: پس
سری
که س
داوود نژا
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مى دهد، گفــت
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فرصت هایى ک
مى شــود؛ مخ
کمین کرده باش

بزند!
داوودنژاد در مو
بهداشــتى این
خانه عمدتًا در
ک موارد خاصى

رامتین خداپناهى مى گوید هم اکنون مشــغول بــازى در مجموعه 
«گیلدخت» است و داورى مسابقه «77 ساعت» را نیز برعهده دارد.

این بازیگر سینما و تلویزیون کارهاى جدید خود را چنین اطالع رسانى 
کرد: از دى ماه سال گذشته مشــغول بازى در سریال «گیلدخت» به 
کارگردانى مجید اســماعیلى هســتم. تصویربردارى این سریال که 
محمدرضا شفیعى تهیه آن را بر عهده دارد تا اسفند ادامه خواهد داشت.

وى افزود: در کنار «گیلدخت» داور مسابقه اى با عنوان «77 ساعت» 
هستم که قرار است مهرماه از شبکه آموزش روى آنتن برود. کارگردانى 
این مسابقه استعداد یابى را سعید ابوطالب بر عهده دارد و عالوه بر من 
لیال اوتادى، عجمى و اسماعیلى دیگر داورهاى این مسابقه را تشکیل 
مى دهند. این برنامه شبیه «عصر جدید» است با این تفاوت که در این 

برنامه استعداد ها در حوزه تکنولوژى شناسایى مى شوند.
بازیگر «گســل» ادامــه داد: بــراى دو کار تلویزیونــى دیگر با من 
صحبت هایى شده اســت که به دلیل مهیا نبودن شرایط، بازى در آنها 
را نپذیرفتم. در تلویزیون آخرین کارى که از من پخش شــد مجموعه 
«بانوى عمارت» بود و در سینما نیز فیلم «کروکودیل» آخرین کار من 

بوده است.
خداپناهى درباره فعالیت تئاتر خود گفت: متأســفانه به دلیل مشــغله 
فراوان چند سال است که روى صحنه نرفته ام، البته با وضعیت پیش 
آمده هم دیگر فکر نمى کنم به این زودى ها موقعیت حضور در تئاتر را 

داشته باشم.
وى در پایان گفت: در کنار فعالیت بازیگرى، مشغول تدریس در دانشگاه 

آزاد تهران مرکز (هنر و معمارى) نیز هستم./2648

داورى رامتین خداپناهى در مسابقه 
تلویزیونى شبیه «عصر جدید»

عضو شوراى سیاستگذارى جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان مى گوید برپایى 
مجازى جشنواره مى تواند پتانسیل خوبى براى 
گســترده ترکردن مخاطبان سینماى کودك و 
نوجوان هم باشد به شرطى که با برقرارى ارتباط 

درست، از این فضاى جدید بهره ببریم.
مرضیــه برومند دربــاره برگــزارى این دوره 
جشنواره به شــکل آنالین اظهار کرد: اینطور 
به نظر مى رســد که باید تا مدت هــا با بیمارى 
کرونا همراه باشیم. این یک شرایط جدید است 
و باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. حتماً با کم و 
کاستى هاى جدى روبه رو هستیم اما با توجه به 
شرایط، چاره اى جز برگزارى جشنواره به شکل 
آنالین (و البته بهتر اســت بگوییم جشــنواره 

مجازى) نداریم.
وى با اشــاره به اینکه محدودیت، خالقیت به 
همراه مى آورد، افزود: این فضاى جدید مى تواند 
پتانسیل خوبى براى گسترده ترکردن مخاطبان 
ســینماى کودك و نوجوان هم باشد و ما باید با 
برقرارى ارتباط درست، از این فضاى جدید براى 
جذب مخاطبان بیشتر نهایت استفاده را ببریم. 
سال گذشته بر اساس تعداد بلیت فروخته شده، 
بیش از 50هزار مخاطب فیلم هاى جشنواره را 
تماشا کردند، اما حاال با وسعت یک کشور روبه 
رو هســتیم و مى توانیم از فرصت بهره ببریم 
و جشــنواره را در شــکل متفاوت و بزرگ ترى 

اجرا کنیم.
عضو شوراى سیاستگذارى جشــنواره متذکر 
شد: ما زمانى به موفقیت دست پیدا مى کنیم که 
تمام افراد جامعه از یک اتفاق با خبر باشند. 
اهمیت دادن به این قضیه، موفقیت این 

دوره از جشنواره را تضمین خواهد کرد.
برومند در ادامه گفت: از سوى دیگر برپایى 
جشنواره به شــکل مجازى بستر خوبى براى 
ارتباط با فیلمساز هاى کودك و نوجوان است؛ در 
جشنواره هاى پیش ممکن بود به علت مسافت 
و دردسرهاى سفر، فیلمســازها تعامل کافى 
با مخاطب نداشته باشــند، اما حاال فیلم ها 
نمایش داده مى شود، مخاطبان فیلم را تماشا 
مى کنند و مى توانند در لحظه با فیلمساز 

تعامل کنند./2653

ولیس و بازیگر این روزهاى دنیاى سینما در نقش 
با این بازى متفاوت تا چند شب دیگر مهمان   و

ه مدت ده شب پخش این سریال ادامه دارد.
نچند سالى است که به دنیاى بازیگرى پیوسته 

ست. او این بار در قامت یک پلیس ظاهر 
ردم مى شود.

 اســت که با بازى بازیگران مشهور 
محرم ساخته شد. داستان 
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على انصاریان با سریال «سرزده» پلیس مى شود

دلیل محبوبیت سریال «بازى تاج و تخت»
 از زبان علیرضا داوودنژاد

فیلمى که ســاخته ام شــد: آخرین یادآور
بوده که هنوز اکران نشده است.
کرونا انجام ایى که در ایــام
ى که در خانه اســت و تنها 
هم دارد، خواه ناخواه متوجه 
ت سر گذاشــته و همچنین 
و اشتباهاتى که کرده است، 
مرگ هم پشت در و پنجره 

چه و بازار پرسه 

 مسائل
گفت: 
مگر
رید
ن 

برپایى مجازى، مخاطبان 
جشنواره فیلم کودك را 

گسترده تر مى کند

  وحید لشکرى/ موسیقى ما |
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گلر سپاهان در مورد فصل ســختى که با پایان تلخ 
براى این تیــم رقم خورد و البتــه رکوردهاى خوب 

خودش در این دوره از رقابت ها توضیح داد.
پیام نیازمند، گلر سپاهان در لیگ نوزدهم موفق شد 
رکورد دقایق بسته نگه داشتن دروازه را بشکند و در 
پایان هم در صدر جدول کلین شیت ها قرار گرفت ولى 
خودش مى گوید این آمارهــاى فردى زمانى ارزش 
دارد که تیم موفق شده باشد و وقتى نتایج تیم رضایت 
بخش نیست عناوین فردى جاى خوشحالى ندارند. 
او در مورد فصل سخت و پر فراز و نشیبش با سپاهان 
و اتفاقاتى که در این میان رخ داد گفتگویى انجام داد 

که مى خوانید:
لیگ نوزدهم از نظر فردى براى تو 
فصل خوبى بود ولى از لحاظ تیمى 
پایان خوبى برایتان رقم نخورد. در 
کل فصل را چطور ارزیابى مى کنى؟
 لیگ نوزدهم بــراى من از لحاظ فــردى خوب بود 
چون هم توانســتم به کمک تیــم و بچه ها رکورد 
بسته نگهداشــتن دروازه در تاریخ لیگ را بشکنم و 
هم بیشترین تعداد کلین شیت را در طول فصل ثبت 
کنم ولى این آمارهاى فردى هیچ ارزشــى ندارد و 
جایى براى خوشــحالى ندارد چون سپاهان نتیجه 
نگرفته است. اگر تیم امســال یک عنوان به دست 
مى آورد یا حداقل ســهمیه آســیایى گرفته بود من 
خیلى خوشــحال تر از االن بودم ولى به دلیل اینکه 
تیم نتوانسته به هدفش برسد من هم حق خوشحالى 

ندارم.
2 فصل قبل که به سپاهان آمدى 
شرایط متفاوتى با امروز داشتى. 
آن زمان به عنوان یک گلر مستعد 
و آینده دار به تو نگاه مى شد ولى 

حاال اعتبار زیادى در فوتبال ایران 
کســب کردى و تو را بهترین گلر 
ایران مى دانند. این تفاوت برایت 

چطور رقم خورد؟
خدا را شــکر مى کنم که در این دو فصل حضورم در 
سپاهان اتفاقات خوبى برایم افتاد و توانستم با تالش 
و پشــتکار و البته زحمات مربیانم پیشــرفت کنم و 
توانایى هایم را نشان دهم و چیزهاى زیادى در این 
مدت یاد گرفتم و با تجربه تر شدم. اعتبارى که امروز 
به دست آوردم برایم شیرین است ولى مسئولیت من 
را هم ســنگین  مى کند و باعث مى شود مجبور باشم 
بیشتر تالش کنم و تمرین کنم و زحمت بکشم تا روز 

به روز بهتر شوم.
پیش از این در مورد روى تاوارس 
و تأثیــرش روى خودت صحبت 
کرده بودى و نگران روزى بودى 
که همکارى ات با او قطع شود ولى 

این اتفاق خیلى زود رخ داد.
طبیعتًا هیچ وقت این اتفــاق نمى افتد که یک نفر در 
تمام طول دوران بازى خود زیر نظر یک مربى باشد 
و ذات فوتبال همین اســت که مربى ها با بازیکنان 
مختلف کار مى کنند و بازیکنان هم فعالیت زیر نظر 
مربیان مختلف را تجربه مى کنند. روى تاوارس تأثیر 
زیادى در دوران همکارى روى من گذاشت و این را 
مى دانســتم که دیر یا زود از هم جدا مى شویم ولى 
حداقل این انتظار را داشــتم که تا پایــان فصل با او 
همکارى داشته باشــم ولى اتفاقاتى افتاد که دوست 
ندارم در موردش صحبت کنم و باعث شد او تصمیم 
بگیرد دیگر به ایران برنگــردد. وقتى که روى رفت 
مصادف با زمانى بود که بعد از کرونا ســپاهان خوب 
نتیجه نمى گرفت و دوست داشتم  در آن شرایط کنارم 
بود و هم به من و هم به تیم کمک مى کرد. در حال 

حاضر هم با مربى جدیدم همــکارى خوبى داریم و 
مشکلى وجود ندارد.

همکارى با امیر قلعه نویى چطور 
بود؟ فکر مى کنى روزى دوباره با 

او همکارى داشته باشى؟
من عالقه زیادى به آقاى قلعه نویــى دارم و ارادت 
ویژه اى به ایشــان دارم و همیشــه گفتم که خیلى 
مدیونش هستم. اصًال دوســت نداشتم اتفاقات این 
چند وقت اخیر براى ایشان پیش بیاید و به این شکل 
از جمع ما جدا شوند ولى نه براى من بلکه براى همه 
سالمتى ایشــان واجب تر و ارجح تر از هر چیزى بود 
و امیدوارم هرچه زودتر ایشــان را صحیح و سالمت 
دوباره در فوتبال ببینم و خدا را چه دیدید شاید قسمت 
شد یک روزى دوباره با هم کار کنیم و اگر قسمت باشد 

خوشحال مى شوم این اتفاق بیافتد. 
چند ماه قبل از پیشنهاد اروپایى 
و احتمال جدایــى در پایان فصل 
صحبت کردى. هنوز این احتمال 

به قوت خودش باقى است؟
شــرایط قبل از کرونا براى من خیلى مناسب بود و 
چند پیشنهاد خیلى خوب به دستم رسید و زمانى که 
بازى ها مرتب انجام مى شــد و رقابت هاى آسیایى 
برگزار مى شد و همین باعث شــده بود دیده شوم و 
پیشنهاداتى برســد و مذاکرات هم مثبت پیش رفت 
و تیم هاى خواهانم مبلغ رضایتنامه اى که باشــگاه 
خواســته بود را فراهم کرده بودند و همه چیز داشت 
خوب پیش مى رفت ولى کرونا بین مســابقات وقفه 
انداخت و از طرفى باشــگاه ها با مشکل مالى مواجه 
شدند و همین موضوع مشکالتى ایجاد کرد ولى هنوز 
هم این موضوع جریان دارد و چیزى قطعى نیســت 
و فصل نقل و انتقاالت در جریان اســت و شاید طى 

روزهاى آینده تکلیفم مشخص شود.

پیام نیازمند: 

روزهاى آینده
 تکلیفم مشخص مى شود

روزهاى آینده تکلیفم مشخص شود. هم به تیم کمک مى کرد. در حال 

سعید رضى پور

دراگان اســکوچیچ و جواد نکونــام دو نامزد جدى 
هدایت تیم فوتبال سپاهان هستند، که بارها و بارها 
نامشان به طرق مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفته 

است.
ســپاهان زیر نظر منوچهر نیکفر که پس از اتفاقات 
دیدار سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان، 
وظیفه سرپرستى از باشــگاه را آغاز کرد، خیلى زود 
فعالیت خــود را در پنجره نقــل و انتقاالتى با تمدید 
قراداد دو بازیکن جواِن تیم که امید نورافکن و محمد 

کریمى بودند، آغاز کرد.
نیکفر در ادامه برنامه هاى خود اســتخدام یک مربى 
خارجى بزرگ را نیز در سر داشــت و این موضوعى 
بود که در محافل فوتبالى اصفهــان حتى در دوران 
قرنطینه دربــاره آن حرف زده مى شــد ولى قانونى 
که ممنوعیت جذب بازیکنان و مربیان خارجى را به 
همراه آورد، استراتژى هاى باشگاه سپاهان و نیکفر را 
به یکباره به هم ریخــت و در همین حین هم آنها با 
تساوى مقابل پیکان از کسب سهمیه آسیایى محروم 

شدند تا روزهاى سختى پیش روى آنها باشد.
برانکو ایوانکوویچ یکى از گزینه هاى جدى مدیران 
ســپاهان براى خروج از این شــرایط بود و تعویق 
بازى هاى ملى که قرار بود در مهرماه و آبان ماه برگزار 
شود، احتمال بازگشت این مربى کروات به رقابت هاى 
باشگاهى را بیشتر از قبل هم کرده بود که قانون جدید 
از راه رسید و این مربى و البته مدیران سپاهان فعًال 
در حال بررسى و آنالیز شرایط ایجاد شده هستند. از 
طرف دیگر سایر مربیان خارجى  بزرگى که زیر نظر 
باشگاه سپاهان و مدیرانش قرار داشتند، تحت تأثیر  

قانون جدید در سایه قرار گرفته اند.
با این حال، جــواد نکونام و دراگان اســکوچیچ، به 
همراه یک گزینــه لیگ برترى که مى تواند ســر و 
صداى زیادى در محافل ورزشــى ایجاد کند، ولى 
مسئوالن سپاهان به صورت مخفیانه در حال مذاکره 
با او هســتند و تمایلى به افشــاى نامش ندارند، سه 
گزینه هدایت تیم فوتبال ســپاهان تــا اینجاى کار 

لقب بگیرند.
 شــاید اگر برانکو شرایط حضور در ســپاهان را پیدا 
مى کرد و مربیگرى این تیم اصفهانى را در دســت 
مى گرفت، محــرم نویدکیــا با روى بــاز حاضر به 
دستیارى در کنار این سرمربى کروات مى شد. با این 
حال یکى از مطالبه هاى هواداران سپاهان این است 
که اگر مربى بعدى آنها محرم نویدکیا نیست، حداقل 
کسى باشــد که کاپیتان و شماره 4 فراموش نشدنى 
سابقشان، شرایط حضور در کنار این مربى را داشته 
باشد و قبول کند. بى شک سپاهان یکى از تیم هایى به 
شمار مى رود که مخالف ادامه قانون جدید منع جذب 
بازیکن و مربى خارجى اســت و بارها این موضوع از 
سوى مسئوالن باشگاه اصفهانى اعالم شده است؛ 
آنها خودشــان را با توجه به خوش حســابى درباره 
بازیکنان و مربیان خارجى مستحق چنین محدودیتى 
که برنامه هایشان را تحت تأثیر قرار داده، نمى دانند 
و امیدوارند ایــن عصبانیتى که قانــون جدید میان 
مسئوالن باشــگاه و حتى هواداران تیم ایجاد کرده، 

با تجدیدنظر مسئوالن سازمان لیگ از بین برود.
این روزها سپاهان یکى از ویژه ترین دوران هاى خود 
را سپرى مى کند؛ دورانى که انتخاب مدیرعامل جدید 
یا ادامه کار منوچهر نیکفر که قرار بود با پایان فصل 
مدیرعامل شود ولى حاال و به دلیل فشار هواداران به 
صورت مستقیم در مورد آن حرفى زده نمى شود، یکى 
از چالش هاى مدیران شرکت فوالد مبارکه و هیئت 
مدیره ســپاهان اســت و در همین حین آنها باید در 
فاصله 20 روز مانده تا آغاز دوباره لیگ قهرمانان آسیا، 
یک سرمربِى با دانش که البته دلخواه هواداران باشد 

را انتخاب کنند تا تیم آماده حضور در رقابت ها شود.

رحمان رضایى، مدیرفنى تیــم ذوب آهن از گفتگوى یک 
مربى لیگ برترى با بازیکنانش پیش از دیدار پایانى فصل 

پرده برداشت.
رضایى در این باره گفت: «شــب قبل از دیدار ما با تیم گل 
گهر، یک مربى که در حال حاضر هم مشغول کار است با 
یکى از اعضاى هیئت مدیره مــا و همچنین یکى دو نفر از 
بازیکنان ما صحبت کرده که این اقدام غیرحرفه اى تمرکز 
را از تیم ما پیش از مسابقه مقابل گل گهر گرفت.» بازیکن 
سابق تیم ملى با گالیه نسبت به این موضوع صحبت هایش 
را اینچنین ادامه داد: «نمى دانم بساط این ماجرا چه زمانى 
جمع خواهد شد. تا کى قرار است مربیان پیش از حضور در 
تیمى به بازیکنان زنگ بزنند و وعده و وعید بدهند و اینچنین 
باعث برهم خوردن تمرکز بازیکنان و اعضاى تیم شوند.» 
فوتبال ایران طى سالیان اخیر بارها با شایعات و ادعاهایى 
از این دســت مواجه بوده و جالب اینکه هیچگاه برخورد و 
واکنش مناســبى با این قضیه صورت نگرفته است و باید 
دید در ادامه نیز شرایط بر همین منوال خواهد بود یا جدى 
گرفتن موضوع باعث خواهد شد فوتبال در مسیر حرفه اى و 

درست خود پیش برود.
رحمان رضایى در بخش دیگرى از صحبت هایش گفت: 
«من در این زمینه آقاى جمشــیدى، سخنگو و سرپرست 
باشگاه را هم شاهد دارم و بین ما گفتگویى نیز رد و بدل شده 
و اگر الزم باشد ایشان خودشان توضیحات بیشترى در این 

زمینه خواهند داد.»

تیم فوتبــال ذوب آهن فصل نوزدهم لیگ برتــر ایران را با 
هدایت علیرضا منصوریان آغاز کرد اما با گذشت چند هفته 
مشخص شد، مربى جوان ذوبى ها کار سختى در پیش دارد. 
او پیش از این مورد حمایت سعید آذرى بود اما با جدایى این 
مدیر، منصوریان دیگر حامى مســتحکمى در هیئت مدیره 
نداشــت. از این رو در نیم فصل، پس از ثبت نتایج ضعیف، 
منصوریان از ذوب آهن جدا شــد تا این باشگاه اصفهانى به 

دنبال یک مربى جدید برود.
در ادامه حسن استکى که در این تیم به عنوان دستیار فعالیت 
مى کرد، مدتى هدایت سبزپوشان را برعهده گرفت تا اینکه 
مدیران باشگاه با یک مربى مونته نگرویى قرارداد همکارى 
انعقاد کردند. میودراگ رادولوویچ که پیش از ذوب آهن خیلى 
در بین فوتبالدوستان ایرانى شناخته شده نبود، با قراردادى 
350 هزار دالرى براى یک فصــل و نیم به اصفهان آمد اما 
نکته جالب در این میان این بود که با تصویب هیئت مدیره 
وقت، 10 درصد حق مدیر برنامه او را هم ذوب آهن پرداخت 

کرد!
در واقع ذوب آهن عالوه بر تعهد بــراى پرداخت 350 هزار 
دالر به ســرمربى جدیدش، نقداً 35 هزار دالر هم به مدیر 

برنامه او پرداخت کرد.
با وجود اینکه مربــى جدید ذوب آهن کم کم به شــناخت 
کافى مى رسید، شــیوع بیمارى کرونا و تعطیلى لیگ باعث 
شد، رادولوویچ به کشــورش برگردد. این مربى بعد از آغاز 
مجدد لیگ، به بهانه شیوع کرونا دیگر به ایران بازنگشت؛ با 
وجود این، قراردادش به صورت رسمى با باشگاه ذوب آهن 

فسخ نشد.
 مدیران این باشگاه اصفهانى سریعاً لوکا بوناچیچ را استخدام  
کردند، درحالى که رادولوویچ هنوز با باشگاه قرارداد داشت. 
این گاف عجیب سبب شــده، مربى مونته نگرویى حاال راه 
شکایت و دریافت کل مبلغ قراردادش (350هزار دالر) را باز 
ببیند. حاال ذوب آهن که براى هشت بازى، ماهانه 20 هزار 
دالر به لوکا بوناچیج پرداخت کرده، باید منتظر عواقب فسخ 

نکردن قراردادش با مربى قبلى باشد.
در همیــن حال یــک منبــع آگاه در باشــگاه ذوب آهن 
اطالع داد کــه برخى از مدیران ذوب آهــن پیش از پایان 
فصل، مذاکراتى را با مهدى تارتار، ســرمربى فعلى نفت 
مسجدسلیمان انجام داده اند و به توافق اولیه هم رسیده اند. 
یعنى در واقع ســرمربى تیمى که بایــد در نیمه نهایى به 
مصاف تراکتور برود، حاال با اعضاى هیئت مدیره ذوب آهن 
تماس هایى برقرار کرده تا برنامه فصل آینده خود را به این 

باشگاه ارائه کند.
روند تغییرات در باشــگاه ذوب آهن با ابهام دنبال مى شود. 
از روزى که ســعید آذرى از این باشگاه جدا شد، دقیقاً کسى 
نمى داند چطور منصوریان کنار رفت و بر اساس چه معیارى 
رادولوویچ به این باشــگاه آمد. حاال هم با جدایى بوناچیچ 
ذوبى ها خود را براى پذیرایى از مهدى تارتار آماده مى کنند. 
از این رو باید دید در هفته هاى آینده چه روندى در انتظار این 

باشگاه ریشه دار است.

با اعالم دبیر کل کنفدراســیون فوتبال آسیا، هزینه 
اسکان تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا رایگان 

است.
به گزارش روزنامه «الریاضیه» عربستان، داتو ویندزور 
 AFC :جان، دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت
هزینه هتل تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا را 

پرداخت کرده و اسکان تیم ها رایگان است.
به گفته ویندزور جــان، هر هتل براى هر باشــگاه 
خصوصى است و هیچ مهمانى حق حضور در آن هتل 
را ندارد. عالوه بر این، یک تیم پزشکى از AFC در 
هر هتل حضور دارد تا اقدامات پیشگیرانه و بهداشتى 

را زیر نظر داشته باشد.
لیگ قهرمانان آســیا در منطقه غرب قاره، از روز 24 

شهریور آغاز مى شود.
بدون شک با توجه به مشــکالت مالى باشگاه هاى 
 AFC ایران، پرداخت هزینه اســکان آنها از سوى

مى تواند خبر خوبى براى نمایندگان کشورمان باشد.
پرسپولیس، استقالل، ســپاهان و شهرخودرو چهار 

نماینده ایران در لیگ قهرمانان 2020 آسیا هستند.

1+2 گزینه 
براى نیمکت سپاهان

رایگان شد
 خیالتان راحت

این چه موقع صحبت 
و تماس بود؟

فرماندهى تارتار در ارتش سبز، به زودى؟

مهدى رحمتى جدى ترین گزینه ســرمربیگرى شــهر 
خودرو در ادامــه دیدارهــاى لیگ قهرمانان آســیا و 

رقابت هاى لیگ بیستم است.
 پس از پایــان لیگ نوزدهم گمانه زنى هــا درباره آینده 
نیمکت شهر خودرو باال گرفت و سهراب بختیارى زاده به 
دلیل رویکرد مدیریت باشگاه و مخالفت با تصمیم  اخراج 
مهدى رحمتى حاضر به ادامه همکارى نیست و گویا باید 

حضور وى را در مشهد پایان یافته بدانیم.
مشهدى ها که باید از 24 شــهریور در ادامه رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آسیا شــرکت کنند، رایزنى هاى خود را 

براى انتخاب جانشــین بختیارى 
زاده انجام دادند.

نخســـت  گزینــــه 
مشــهدى ها، ســید 
مهــدى رحمتى بود 
که بتوانــد در نقش 
سرمربى به کار خود با 

شهر خودرو ادامه  دهد؛ 

پیشنهاد عجیبى که رایزنى هاى فراوان درباره آن شکل 
گرفت اما تاکنون مدیران شهر خودرو نتوانسته اند رضایت 
رحمتى را جلــب کنند. گویا او مى خواهد لیگ بیســتم 
را خارج از مشــهد دنبال کند و به دنبال جدایى از جمع 

عنابى پوشان است.
اما اگر مهدى رحمتى بپذیرد که در قامت سرمربى قرار 
گیرد، اولین مربى-دروازه بان تاریــخ لیگ برتر خواهد 
شد؛ مدیران شــهر خودرو هم اصرار ویژه اى به حضور 
رحمتى دارند اما تاکنون رضایت این سنگربان باتجربه 

جلب نشده است.
پیش از این نام امیــر قلعه نویى هم پیرامــون این تیم 
مشهدى شنیده مى شد که مشخص نیست مذاکرات با 

این سرمربى نامدار به کجا رسیده است.
حمیداوى، مالک باشــگاه شــهرخودرو در طول دوران 
حضورش در فوتبال نشان داده که اتخاذ تصمیمات یک 
باره را خوب بلد است و بعید نیست شاید یک گزینه 
غیرمنتظره روى نیمکت شهر خودرو قرار گیرد؛ 
باید دید طى ســاعات آتى چه اتفاقاتى در جاده 
مخصوص تهران - کرج محل دفتر باشگاه شهر 

خودرو رخ خواهد داد.

سید، جنگ با سهراب را مى برد؟
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آگهى تغییرات
شرکت ســازه آزماى فریدونشهر سهامى 
خاص بــه شــماره ثبت 321 و شناســه 
ملــى 10861651153 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/05/21 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: - حجت اله رحیمى به شــماره ملى 
1129625575، هادى رحیمى به شماره 
ملى 1129163067، الله رحیمى به شماره 
ملى 1092249435، حمیدرضا اصالنى به 
شماره ملى 1128881217 و داوود رحیمى 
آخوره به شــماره ملى 1129621413 به 
عنوان اعضاى هیئــت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین شد. - على محمد باتوانى به شماره 
ملى 1129890236 به عنــوان بازرس 
اصلى و على اصغــر جدیدى به شــماره 
ملى 1129625281 به عنــوان بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فریدون شهر (953553)

آگهى تغییرات
شــرکت ســازه آزماى فریدونشــهر 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
321 و شناســه ملى 10861651153 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1399/05/21 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: - الله رحیمى به شماره ملى 
1092249435 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره، حجت اله رحیمى به شــماره ملى 
1129625575 بعنوان مدیرعامل، هادى 
رحیمى به شــماره ملى 1129163067 
بعنــوان نایب رئیــس هیئــت مدیره، 
داوود رحیمــى آخــوره به شــماره ملى 
1129621413 و حمیدرضــا اصالنــى 
به شــماره ملى 1128881217 بعنوان 
اعضا هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فریدون شهر (953561)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى و مهندســى نــور آب و 
آســمان پارســه ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 50026 و شناســه ملى 
10260684689 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
تصمیمــات   1399/05/19 مــورخ 
ذیل اتخاذ شــد : على حیــدرى کدملى 
1112143866 و فــراز صادقى کدملى 
1756060940 ومرجــان حیــدرى 
کدملــى1111897530 و آرمان حاج 
صالحى کدملى1292781734 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. مهین غیبى 
بورى کدملى1971813265و بابک ولى 
پور به کدملــى 5269423669بترتیب 
بســمت بازرســان اصلى وعلى البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (954939)

آگهى تغییرات
شــرکت ســازه آزماى فریدونشــهر 
سهامى خاص به شــماره ثبت 321 و 
شناســه ملــى 10861651153 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1399/05/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: مرکز اصلى شرکت به 
آدرس اســتان اصفهان ، شهرســتان 
فریدونشــهر ، بخش مرکزى ، شــهر 
فریدونشــهر، محله فرهنگیان ، کوچه 
9 مترى ، خیابان مهــارت 4 ، پالك 0 ، 
طبقه اول به کدپستى 8591863367 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح شــد. - ماده 31 اساسنامه بدین 
شرح اصالح شد: شرکت به وسیله هیئت 
مدیره اى مرکب از 3 الى 9 نفر عضو که به 
وسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحبان 
سهام انتخاب مى شــوند، اداره خواهد 
شــد. مدیران کال یا بعضا قابل عزل مى 
باشند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فریدون شهر (953555)

آگهى تغییرات
 شرکت فنى و مهندسى نور آب و آسمان 
پارسه ســهامى خاص به شــماره ثبت 
50026 و شناسه ملى 10260684689 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 على حیدرى کدملــى1112143866 
بعنوان رئیس هیات مدیره و فراز صادقى 
کدملى1756060940 بعنوان مدیرعامل 
ومرجان حیدرى کدملى1111897530 
بعنــوان نائــب رئیس هیــات مدیره 
و آرمــان حــاج صالحــى کدملــى 
1292781734بعنوان عضوهیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء رئیس هیات مدیره با مهر شرکت 
معتبر اســت. ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیات مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (954931)

آگهى تغییرات 
شرکت پرتو تصویر شــفا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 25637 و شناســه ملى 
10260463973 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/08/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - عباسعلى جوادى به شماره 
ملى 1753353122 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، على اکبرطاهریان به شــماره ملى 
1287527043 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و محمــود حبیبى احمدآبادى 
بــه شــماره ملــى 47235334601 به 
ســمت مدیرعامل (خارج از اعضا) براى 
مابقى مدت تصدى هیئت مدیره (تا تاریخ 
1399/05/12) انتخــاب شــدند و در 
سمت بقیه ى اعضا تغییرى حاصل نشد. - 
کلیه اوراق و اســناد شــرکت بــا امضاى 
رئیس هیئت مدیره (عباســعلى جوادى) و 
مدیرعامل (محمود حبیبى احمدآبادى) همراه 
با مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(954949)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بازرگانى فیدار زرین صفاهان درتاریخ 1399/05/30 به شماره ثبت 65374 به شناسه ملى 14009378281 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید وفروش وصادرات وواردات آهن آالت و کلیه کاالهاى 
مجازبازرگانى واخذنمایندگى ازشرکت هاى داخلى وخارجى واخذ تسهیالت ازبانکها وموسسات دولتى وخصوصى صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت وشرکت 
درمناقصه ومزایده هاى دولتى وخصوصى 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 سیچان ، کوچه شهید واعظى[13] ، کوچه شهیدان امیرى[14] ، پالك- 103 ، 
طبقه همکف کدپستى 8173834961 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 549543 مورخ 1399/05/25 نزد بانک صادرات شعبه چهار 
راه شریعتى با کد 1904497 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم زیبا فالح پور سیچانى به شماره ملى 
1288666535 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه سامانى اشترجانى به شماره ملى 1289172978 و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى احسان شاه زمانیان سیچانى به شماره ملى 1290700389 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مسلم دهکردى به شماره ملى 
1280420634 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى ابراهیم دهکردى به شماره ملى 1285153431 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 (955951)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى نور آب و آسمان پارسه سهامى خاص به شماره ثبت 50026 و شناسه ملى 10260684689 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: : شرکت بوسیله هیئت مدیره مرکب از 3 الى 9 نفر اعضاء اصلى که از بین 
صاحبان سهام انتخاب میشود اداره مى گردد،مدیران کال یا بعضا قابل عزل مى باشــند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (954930)

آگهى تغییرات 
شرکت پیشرو طب سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 44918 و شناسه ملى 10260628345 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صالح رباطى انارکى به کدملى 1270514040و مرضیه سبحانى به کدملى 1818420945و زهرا رضیان 
به کدملى 1284669998بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. افسانه آقایى ملک آبادى به کدملى 6209658210 
- امین آقایى ملک آبادى به کدملى1160088268بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (956012)

آگهى تغییرات 
شرکت محرکه گستر آرشید سهامى خاص به شــماره ثبت 58045 و شناســه ملى 14006648242 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/27 در خصوص افزایش سرمایه به هیئت 
مدیره، سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید (طى گواهى بانک ملى ایران شعبه دانشگاه اصفهان به شماره 71 مورخ 1399/04/28) 
از مبلغ 1200000 ریال به مبلغ 10000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 10000000 ریال 
نقدى است منقسم به 100 ســهم 100000 ریالى بانام عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (956034)

آگهى تغییرات 
شرکت محرکه گستر آرشید سهامى خاص به شــماره ثبت 58045 و شناسه ملى 14006648242 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مــورخ 1399/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمدرضا صادقى به کدملى 1271640351، احمدرضا شــفیعى به کدملى 
1141340690 و علیرضا صادقى به کدملى 1288845979 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - جعفر انشائى به 
کدملى 1288366043و محسن مختارى به کدملى 1140238604 به ترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (956019)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سیکاس ارتباط نقش جهان درتاریخ 1399/05/27 به شماره ثبت 65341 به شناسه ملى 14009368156 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس ، راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومى غیردولتى یا دفتر خدمات ارتباطات 
و فناورى اطالعات (ICT) روستائى . 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 فیض ، خیابان فیض ، بن بست سروســتان [4] ، پالك- 66 ، طبقه همکف کدپستى 8165874991 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 131 مورخ 
1399/05/19 نزد بانک سینا شعبه اصفهان چهارباغ با کد 131 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ژاله اکسیر به شماره ملى 1270737953 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم ژیال السادات اکسیر به شماره ملى 1271729059 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیر حسین بهرامى به شماره ملى 1287407056 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد 
داود بهاروندى به شماره ملى 1931118493 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم مهین نصر زنجانى به شماره ملى 4284138499 به سمت بازرس اصلى به مدت 
یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (953502)

آگهى تغییرات 
شرکت بهین افروزش صنعتى پارس پویا سهامى خاص به شماره ثبت 1883 و شناسه ملى 14006360891 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده مورخ 1399/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مسعود امامى به شماره ملى 1284635813 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره، حمید فتوحى به شماره ملى 1289014701 به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد امین امامى به شماره ملى 1272217485 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاى مدیرعامل 
و یکى از اعضاى هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (954985)

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602006004715 تاریخ ارســال نامه: 1399/05/28 آقاى/ خانم 
شهناز ملکوتى ورنوسفادرانى فرزند على به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رســمًا گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت شش دانگ پالك شماره 
158/419 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 476 دفتر 3 امالك 
ذیل ثبت 503 به نام دولت به نمایندگى زمین شهرى فرزند- ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب سند رســمى شــماره 52793- 1370/09/04 دفترخانه اسناد رسمى شماره 
59 خمینى شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده- به موجب 
سند- دفتر- نزد- رهن است نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى 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 کتباً ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه 
کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ آگهى: 
1399/06/04 م الف: 955538 نبى اله یزدانى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر از طرف مریم رضایى/5/257
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008001924 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/30 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت ده سهم مشاع از هفده و هشت- دهم سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 
1955 فرعى از 21- اصلى که طبق دفتر الکترونیکــى 139520302008001416 بنام 
مسیح اله کوپائى ثبت و سند صادر گردیده و بموجب سند شماره 10547- 85/10/12 در 
رهن شرکت سایپا دیزل میباشد اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008007966- 99/5/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شــماره: 95173- 99/5/27 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 956030 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 
از طرف محمدحسن صمصامى/5/258

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008001896 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/28 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 3777 فرعى از 2- اصلى 
که در دفتر 415 صفحه 19 بنام مســیح اله کوپایى ثبت و ســند صادر گردیده اینک ورثه 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008007968- 99/5/16 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 95170- 99/5/27 به 
گواهى دفترخانه سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 955998 ســید اسداله 
موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/5/259

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 139985602008001897 تاریخ ارســال نامه: 1399/05/28 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 231 ســهم و سه- چهارم سهم مشــات از 11885 سهم ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره: 1851 فرعى از 21- اصلى که در دفتر 335 صفحه 238 بنام مسیح 
اله کوپایى ثبت و ســند صادر گردیده اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 139921702008007964- 99/5/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شــماره: 95171- 99/5/27 به گواهى دفترخانه سه شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 955999 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا 

از طرف محمدحسن صمصامى/5/260
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008001920 تاریخ ارســال نامه: 1399/05/30 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 2180 فرعى از 21- اصلى که طبق دفتر 561 
صفحه 80 بنام مســیح اله کوپائى ثبت و ســند صادر گردیده اینک ورثــه نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شــماره وارده: 139921702008007966- 99/5/16 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 95173- 99/5/27 به گواهى 
دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 956042 سید اسداله موسوى- 

مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/5/261
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008001905 تاریخ ارســال نامه: 1399/05/29 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت دویست و سى و یک سهم و سه- چهارم سهم مشاع از 1022/5 سهم 
ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2497 فرعى از 21- اصلى که طبق دفتر 335 صفحه 241 
بنام مسیح اله کوپائى ثبت و سند صادر گردیده اینک ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شــماره وارده: 139921702008007967- 99/5/16 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 95174- 99/5/27 به گواهى دفترخانه شماره سه 
شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 956059 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/5/262

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ پالك ثبتى شماره 
338 فرعى از 96 اصلى برزاوند واقــع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 3320 در صفحه 40 
دفتر 56 امالك به نام سید ابوالفضل مصطفوى صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 99/5/27-32002321 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاى شهود آن ذیل شماره :673 -99/4/26  به گواهى دفترخانه52 اردستان 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و صدور 
المثنى سند مالکیت فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله  
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد کرد. م 
الف: 956191 ذبیح اله فدائى اردستانى -مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/6/102

فقدان سند مالکیت
شــماره: 139985602030006991      خانــم نجمه صالحى تنها ورثــه مرحوم محمود 
صالحى فرزند غالمحســین با تســلیم یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى مفقود شــدن مالکیت 2/36 حبه مشاع 72 حبه ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 438/4 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان شده است 
که سند آن بشــماره چاپى 339965 ســرى الف – 96 در دفتر الکترونیک امالك شماره 
139620302030017368 ثبت بنام محمود صالحى فرزند غالمحســین صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس نامبرده بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1153/98 -1398/8/22 
شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد فوت نموده است و متقاضى فوق تنها ورثه 
محمود مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1399/06/04، 960325/م مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از 

طرف زهرا لطفى نجف آبادى/6/103



آگهىآگهى 07073839 سال هفدهمسه شنبه  4 شهریور  ماه   1399

شماره شماره انتظامىشماره شاسىشماره موتوررنگسیستمنو عردیف
کارت

2837289ن17 - 022958469713292013سبزپیکان دولوکسسوارى66
8997290ه68 - 223278112657871080822سبزپژو1600 آردىسوارى67
2627291ع51 - 274907314557014سفیدتویوتا1600وانت68
2727292ه17 - 13181454144227915453113سبزپراید هاچ بکسوارى69
7647293م12 - 025173038317430012543قرمزپژو405سوارى70
6747294ج75 - 015165040291716912923سفیدپیکان ساده کاروانت71
2587295ج3T587014713209715443 - 59آبىتویوتاکروناسوارى72
5517296ط77 - 225277086327730689613خاکسترىپژو405سوارى73
4937297و16 - 015161004401308924613سبزپیکان ساده کاروانت74
4137298ج87 - 22328013763008071393623سبزپژو1600 آردىسوارى75
4437299ج68 - 514162383011519263223سفیدپیکان ساده کارسوارى76
3137300ع27 - 100462351440090216نارنجىبنز ال پى36/808کامیون بارى77
4987301ع84 - 101174291052089563نارنجىبنز ال52/2624کامیون بارى78
2987302ط22327802008IN7870210113 - 98آبىپژو1600 آردىسوارى79
2677303ج74 - 111280475580008044946823سفیدپیکان1600سوارى80
652157304اصفهان14فاقدشماره53418سورمه اىجیپ ویلیزسوارى81
9137305سH20089138G140A07610623 - 27آبىنیسان2000وانت82
8177306ه48 - 15161021721309181523کرمىپیکان ساده کاروانت83
883367307تهران ط4064924567E5059963416قرمزپیکانوانت84
4487308جG4HC15414857100417523 - 89مشکىسپند پى کىسوارى85
3197309ق19 - 7097164467362061سبزب ام وسوارى86
8567310م16 - 111276622737646458343سفیدپیکان1600سوارى87
2547311ه57 - 14161124431414887223سفیدپیکان ساده کارسوارى88
6527312س49 - 15163044621513837224سفیدپیکان1600وانت89
8927313ج11158120989IN8152221823 - 34سفیدپیکان1600سوارى90
3967314م18 - 22328110837008171063743طوسىپژو1600 آردىسوارى91
3247315ج22568126248IN8102400847 - 81سبزپژو405سوارى92
3127316ه76 - 11438486288913خاکسترىدوواسپروسوارى93
1247317ص11687045753NAAB31AA39H06686123 - 32خاکسترىپژو رو آسوارى94
3497318ج48 - 223280022038070332347قرمزپژو1600 آردىسوارى95
7767319م27 - 10034780721721511سفیدرنو21سوارى96
986287320تهران ع110027223 آبىژیانسوارى97
7647321س1559723S144228517871973- 27سفیدپرایدهاچ بکسوارى98
5787322ط00150627S141227962765124 - 32خاکسترىپراید صبا GTXسوارى99
7457323طM13163008S141227963980613 - 43سفیدپراید صبا GTXسوارى100
5127324ع13 - 11548009725823سبزنیسان2000وانت101
2937325ج4237798020D0126823 - 48آبىمزدا دوکابین2000وانت102
1967326ب00665880S141228320065813 - 15سفیدپراید صبا GTXسوارى103
1467327ل11487073378NAAA46AA39G05775273 - 59سفیدپیکان1600OHV وانت104
1247328ج22328103780IN8170361923 - 87سفیدپژو1600 آردىسوارى105
5527329ب022664S141227552239648 - 18سفیدپراید صبا GTXسوارى106
2567330ع47 - 172826803472714زردتویوتا1600وانت107
6637331ل24 - 15162226201412413613کرمىپیکان ساده کاروانت108
4977332د77 - 124851205741937039965نقره اىپژوپارسسوارى109
2747333ه75 - 038599711423623قرمزمزدا1600وانت110
1857334م51 - 11127997396007950103243سفیدپیکان1600سوارى111
6657335ه54 - 015166030731817457723آبىپیکان ساده کاروانت112
9697336ق96 - 124860186047320341113نقره اىسمند ال ایکسسوارى113
9837337م42 - 124171010587100446513سفیدپژو405سوارى114
4617338ل95 - 01127507321007550619913سفیدپیکان1600سوارى115
6177339ص85 - 111278627497846702813سفیدپیکان1600سوارى116
6637340س28 - 11274153017441717553سفیدپیکان دولوکسسوارى117
8477341ب62 - 11582155268240620013سفیدپیکان1600سوارى118
7887342و003179PSX68E801151713 - 45قرمزرنوسپندسوارى119
2267343ج72 - 100163530049063مشکىرنو21سوارى120
7527344م78 - 11273165507344691343سفیدپیکان دولوکسسوارى121
7977345س38 - 823628060613سنگ گرفتهنارنجىپیکان دولوکسسوارى122
6467346ط00134449S141227861238924 - 43سبزپراید صبا GTXسوارى123
9717347ج75 - 11128031094008042925523سفیدپیکان1600سوارى124
7127348س73 - 33286044957013سفیددوو ریسرسوارى125
6477349ل16 - 11275701727640392043سفیدپیکان1600سوارى126
9917350م10FSF942768268260894743 - 12مشکىپژو206 هاچ بکسوارى127
5897351ب76 - 91128001020008053065271سفیدپیکان1600سوارى128
1757352ب79 - 062623636267571زردمزدا1600وانت129
8347353ع42 - 334911100961941113116304812854نارنجىبنز309مینى بوس130

شماره شماره انتظامىشماره شاسىشماره موتوررنگسیستمنو عردیف
کارت

615327224 - بندرعباس8921715540شیرىایژوانت1
499267225تهران 12392010036313230361007275621نقره اىبنز250سوارى2
238957226اصفهان6008493628757511عنابىپیکانسوارى3
7227....................فاقدشمارهفاقدموتورسوختهپرایداتاق4
3527228ج 59 -13880912526684223سفیدتویوتا هایلوکسوانت5
9857229ه91 - 13490978141228295170923سفیدپراید صبا GTXسوارى6
9587230ج69 -1825563141228501321523سفیدپراید صبا GTXسوارى7
465597231تهران11261057371545602627آبىپیکانسوارى8
5817232ى38- 911279034127950831923سفیدپیکان1600سوارى9
7233  839ه57 -11100035521342734723سفیدپیکان دولوکسسوارى10
1217234ب37- 124850448391322899748مشکىپژو405سوارى11
156587235تهران ط504042873110014762زردژیانسوارى12
4767236م79 - 111279820197948556943سفیدپیکان1600سوارى13
2727237ل98-2389106148228724952913نقره اىپرایدسوارى14
7627238ج73 -14163416691624006723آبىپیکان ساده کارسوارى15
8137239ه16 - 223279181207971876673سفیدپژوآردى1600سوارى16
1227240د22 - 223682034848210369881طوسىپژو1600 آردىسوارى17
4917241ب62 - 124830658508380815413نقره اىپژوپارسسوارى18
5187242د24 - 111582473068243692943سفیدپیکان1600سوارى19
8677243ب55 - 223280041238070373613سفیدپژوآردى1600آردىسوارى20
3237244ج79 - 911280282048140868923سفیدپیکان1600سوارى21
4597245د15 - 111280521728045279529سفیدپیکان دولوکسسوارى22
9787246ص32 - 124169010516900108943سفیدپژو405سوارى23
5497247ل14 - 60600035831238802398قهوه اىپیکان دولوکسسوارى24
2327248ب37 - 111281096948141219349سفیدپیکان1600سوارى25
825317249تهران ب................52917065بژپیکانسوارى26
2297250د47 - 11272021227241088265سفیدپیکان1600سوارى27
1857251ب21 - 5059950807700344443قهوه اىپیکان ساده کارسوارى28
9487252ص21 - 11262011041646577524سفیدپیکان1600سوارى29
152747253یاسوج660675562339911آبىمزدا1000وانت30
1667254ب62 - 112830166638390379313سفیدپیکان1600 آىوانت31
9687255ى32 - 223281242578172368923سبزپژو1600 آردىسوارى32
8897256م001672PSX68E700377043 - 62خاکسترىرنو سپندسوارى33
112837257شیراز11...................7060049207فیروزه اىپیکانسوارى34
7987258ط15 - 114850124701411221913سفیدپیکان1600آىوانت35
1587259ط16 - 426599141228189127049سبزپراید صبا GTXسوارى36
1817260ص71-222991751600088263آبىمزدا1600وانت37
6217261ى74 - 11262002341545487623سفیدپیکان دولوکسسوارى38
739187262تهران س053966641107322قرمزپیکان دولوکسسوارى39
3547263ج52 - 223278054737870577423قرمزپژو آردىسوارى40
7757264ط12R1044401RT10404948413-18نقره اىتویوتا کروناسوارى41
1847265ع27 - 15162243261412571916آبىپیکان ساده کاروانت42
6237266ج25 - 111278115247841279714سفیدپیکان1600سوارى43
8627267ن1416402902INL1725827623 - 21کرمپیکان ساده کارسوارى44
3247268م31 - 111276568247645995243سفیدپیکان1600سوارى45
374457269تهران س053947121491491بژپیکان دولوکسسوارى46
545797270تهران050804704011008401725سبزژیانسوارى47
3677271ج57 - 2119217260062323سفیدمزدا1600وانت48
5927272لM13274412S141228073989577 - 98سبزپراید صبا GTXسوارى49
3587273و87 - 090602266061341637013طوسىپیکان دولوکسسوارى50
4247274س22328028071IN8072837223 - 76طوسىپژو1600 آردىسوارى51
1517275ن16 - 4659375465937573قهوه اىبى ام و 518سوارى52
5677276و13 - 117830061218310745591سبزپژو آردىسوارى53
143367277خرم آباد50649473864305177کرمپیکان1600وانت54
743657278اصفهان11530204318611پسته اىرنوسوارى55
8297279ى37-1902821910713قهوه اىرنو5سوارى56
1457280ج46 - 111276256800076422901823سفیدپیکان1600سوارى57
4337281ج45 - 123471003697120548822کرمىپیکانوانت58
9647282م17 - 225681156248101461843سبزپژو405سوارى59
1477283ه45 - 011275701897641114523سفیدپیکان1600سوارى60
8567284س54 - 17564904321523آبىنیسان24وانت61
3847285ط68 - 112830519148343371421سفیدپیکان1600 آىسوارى62
6277286ع41 - 151622061412213118سفیدپیکان ساده کاروانت63
1517287و11 - 11538203225008290331624سفیدپیکان1600 آىوانت64
4747288ج75 - 11261011231544958823سفیدپیکان ساده کارسوارى65

نظربه اینکه تعداد130دستگاه خودرو در پارکینگ ایثار شهرستان نجف آباد بشرح ذیل بدلیل عدم مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى بمنظور فروش 
مى باشد، ازکلیه مالکین وسائط نقلیه مزبور درخواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى،جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود،بهمراه 

مدارك و مستندات مالکیت به اداره آگاهى شهرستان نجف آباد مراجعه نمایند.

آگهى ابالغ 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پیامبر اسالم (ص) نماز را به چشمه آب گرمى که بر در سراى مردم جریان 
داشته باشــد، تشــبیه کرد، اگر روزى پنج بار خود را در آن شستشو دهد، 
هرگز چرك و آلودگى در بدن او نماند. همانا کسانى از مؤمنان حق نماز را 
شناختند که زیور دنیا از نماز بازشان ندارد و روشنایى چشمشان یعنى اموال 
و فرزندان مانع نمازشان نشود. رســول خدا(ص) پس از بشارت به بهشت، 

خود را در نماز خواندن به زحمت مى انداخت.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

عملکرد جمعیت هالل احمراستان اصفهان
از فروردین تا شهریور ماه 1399

پایان رسمىشروع به کار
اولین 

پذیرش 
بیمار

آخرین 
پذیرش

آخرین 
ترخیص

مجموع کل 
بیماران 

پذیرش شده
تعداد 
بیمار زن

تعداد 
بیمار مرد

110 نفر100 نفر210 نفر98/12/2199/1/3199/12/2999/1/2399/1/29

جمعیت هالل احمر بر اساس مصوبه ستاد استانى مقابله با کرونا مسئولیت راه اندازى و مدیریت مرکز مراقبت از بیماران بهبودیافته کرونایى را 
عهده دار شد.این مجموعه با همت سایر دستگاههاى اجرایى استان از جمله دانشگاه علوم پزشکى ، اداره کل آموزش و پرورش ، شهردارى، 

نیروى انتظامى، سپاه پاسداران و بسیج جامعه پزشکى آماده و بهره بردارى گردید.

مرکز مراقبت از بهبودیافتگان بیمارى کرونا 

پنجمین دوره انتخابات مجامع جمعیــت هالل احمر روز 
23 خرداد سال جارى برگزار شــد. این دوره از انتخابات 
مجامع عمومــى هالل احمر بــا هدف نهادینه ســازى 
مشــارکت اعضا و داوطلبان فعال به منظور تعیین شوراى 
اجرایى و بازرســى هالل احمر همزمان با سراسر کشور 
برگزار شــد. منتخبین انتخابات مجامــع جمعیت هالل 
احمر به مدت چهارسال در تصمیم گیرى ها و برنامه هاى 

هالل احمر مشارکت و نقش دارند.

برگزارى پنجمین دوره 
انتخابات مجامع جمعیت هالل 

احمر استان اصفهان

طرح غربالگرى و سنجش سالمت مسافرین با 

مشارکت جمعیت هالل احمر و سایر دستگاههاى 

اجرایى استان از 98/12/24 لغایت 99/1/14 در 

کلیه مبادى ورودى و خروجى شهرهاى استان اجرا 

گردید. نتیجه این غربالگرى به شرح زیر است:

پایگاه غربالگرى:   120 مرکز

افراد تب دار مشکوك به کرونا:   1499 تن

افراد بدون عالمت:    1381178 تن

ارجاع به مراکز درمانى: 1499 تن

طرح غربالگرى و سنجش 
سالمت مسافرین در 
روزهاى شیوع کرونا

لجستیک

161 دستگاه آمبوالنس

281 دستگاه خودرو سبک

مشارکت 803 نفر روز  پرسنل 

328 دستگاه کمک دار سبک

3705 نفر روز داوطلب

انتخاب ارزشمند روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان اصفهان به عنوان روابط عمومى برتر دستگاه  هاى اجرایى استان گرامى باد

پیام مدیر عامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان

بسم اهللا الرحمن الرحیم
هفته اول شهریور ماه که با نام و یاد شــهیدان واال مقام "رجایى" و 
" باهنر" مزین و هفته دولت نامگذارى شــده است ، فرصت مغتنمى 
است براى سرمشق قراردادن راه، روش و منش این عزیزان در زمینه 

خدمت رسانى بى منت و خالصانه به مردم .

بى تردید در ســالى که با تدبیر حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمى 
سال "جهش تولید " نامگذارى شده اســت ، بر تمامى مسئوالن و 
مدیران اســت که با تأســى از ویژگى هاى واالى اخالقى و رفتارى 
شهداى دولت و منش آنان، در راستاى سربلندى و عزت ایران اسالمى 
و جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) 

گام بردارند.
اینجانب ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهداى واالمقام دولت و 

نکوداشــت هفته دولت و روز کارمند و نیز نکوداشت دهه اول محرم 
الحرام، امیدوارم با همکارى و همیارى نجاتگران و امدادگران خدوم و 
بى ادعا، داوطلبان و جوانان خیرخواه ، نیک اندیش و باانگیزه و پرسنل 
شریف و تالشگر در مسیر تحقق اهداف و آرمان هاى این نهاد و خدمت 

به انسان هاى نیازمند قدم بر داریم .
على محمدهاشمى

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان

بهره بردارى از پروژه ها در 
گرامیداشت هفته هالل احمر

پایگاه امدادونجات شهرستان فالورجان 

پایگاه امدادونجات شهرستان دهاقان 

پایگاه امدادونجات شهرستان بویین میاندشت

پایگاه امدادونجات بادرود 


