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ماسک براى سالمت چشم  مضر است؟آرامستان هاى شهر اصفهان همچنان بسته استجدایى شهاب حسینى از همسرش؟شنبه و یک شنبه تعطیل نمى شود افشین و تراکتور؟ نشد که بشه سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ادویه هاى 
شگفت انگیز را 

بشناسید

جزئیات آتش گرفتن لوله انتقال نفت به اصفهان 
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ستون آینه اى اسرارآمیز 
در ایران هم دیده شد

2 مرگ خاموش در
 2 خیابان به فاصله یک روز

احتمال تعطیلى
 2 هفته  اى کالس هاى 

مجازى مدارس

5

هواى وارونه 
شهر قرمز و

 3 تصمیم اضطرارى

برخى افراد تصور مى کنند که استفاده از ادویه ها در 
پخت و پز مواد غذایى نمى توانند اثر مطلوبى داشته 

باشند، در حالى که سخت در اشتباه هستند. 
مصرف کردن برخى از ادویه هاى خاص و مقوى 

عالوه بر رفع سرد مزاجى بدن، بلکه سبب...

بعد از گذشــت یک هفته هنوز هواى اصفهان 
ناســالم اســت و دیروز نشــانگرهاى اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان روى 
رنگ «قرمز» ایســتاد تا هوا براى عموم ناسالم 
اعالم شود. علت آلودگى شدید هوا در اصفهان 
به ریزش هواى سرد و پدیده اینورژن یا وارونگى 
هوا بر مى گردد که هواشناســى استان هم آن را 

پیش بینى کرده بود.
 این در حالى اســت که وخامت وضعیت هواى 
اصفهان در چند روز گذشته، مسئوالن استان و به 

خصوص کالنشهر...

4

نقش جهان روى کاغذ هم مال اصفهانى ها شدنقش جهان روى کاغذ هم مال اصفهانى ها شد
طلسم رسماً شکسته شدطلسم رسماً شکسته شد

5

رانش زمین در چهارمحال و بختیارى مقصر بود 

تیم ما تیر نخورده ندارد، این تیر را هم بزنند!
رسول کربکندى در واکنش به احتمال اعالم بازنده شدن ذوب آهن در مقابل پرسپولیس:

سخنگوى باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفت: اگر بعضى ها دوست دارند بازى با پرسپولیس 
انجام بدهند.3 بر صفر شــود این کار را 

رسول کربکندى در گفتگویى در خصوص ماجراى 
ابتالى قاسم حدادى فر به کرونا و بازگشت او پیش از 

سفر ذوب آهن به تهران ...
2

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ازدواج
 7000 دختربچه 
و الیحه اى که 
خاك مى خورد

انتقال آب خلیج فارس به اصفهان مصوب شده است
معاون عمرانى استاندارى اصفهان  خبر داد
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محکى محکى 
جدى جدى 
خوردیم خوردیم 

مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت گفته، مزید فضل و 
رحمت پروردگاربى همتا و رفیع درجات آن مرحومه 
دربهشت اعال را مســئلت نموده و براى شما و سایر 

بازماندگان صبر و شکیبایى آرزومندم.

جناب آقاى محمدرضا ساکت
مدیر عامل محترم باشگاه فرهنگى ورزشى سپاهان

روزنامه نصف جهان - ایرج ناظمى

تسلیت قطره اى است در برابر غم دریا گونه شما 
از درگاه خداوند متعال بــراى آن مرحومه رحمت و 
مغفرت واســعه و براى جنابعالى و خانواده ارجمند 
صبورى و شکیبایى مسئلت مى نمایم. خداوند قرین 

رحمتش فرماید.

همکار گرامى جناب آقاى سعید ساکت

روزنامه نصف جهان - ایرج ناظمى
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تاالب هامــون یکى از بزرگ ترین تاالب هاى کشــور 
واقع در استان سیســتان و بلوچستان است. این دریاچه 
بزرگ ترین دریاچه آب شــیرین فالت ایران محسوب 
مى شود که براى محیط زیست و کشور داراى ارزش هاى 
باالیى است، اما این تاالب در سال هاى گذشته با بحران 

کم آبى و خشکسالى رو به رو است.
روند احیاى این دریاچه نشان مى دهد که حقابه این تاالب 
از سوى کشور افغانستان داده نمى شود. پرداخت حقابه 
تاالب هامون از سوى کشــور افغانستان به قدرى قابل 
اهمیت است که مى توان گفت زندگى در استان سیستان 
به این حقابه بستگى دارد، با وجود اینکه این روز ها بارش 

باران الهى هامون را زنده کرده، اما عدم پرداخت حقابه 
این تاالب قابل توجه است. افغانستان به عنوان حوضه 
آبریز در باالدست منطقه سیستان و بلوچستان قرار دارد 
و آب از دو ورودى از شــمال و رودخانه هیرمند از جنوب 
شرقى به سیستان وارد مى شود. آب این ورودى ها ابتدا 
چاه نیمه ها را آبگیرى مى کند و اگر مازادى داشته باشد از 
مسیر هاى مختلف درون شهرى به سمت هامون ایران 
و افغانســتان مى رود. گنجایش هامون 13 میلیارد متر 
مکعب است و در حال حاضر به لحاظ وسعت 50 درصد 
آن آبگیرى شده است و باران به تنهایى نمى تواند تاالب 

هامون را زنده کند./3876

اواخر ماه گذشــته 39 نماینده مجلس طرحى با عنوان 
«بازنشســتگى پیش از موعد» را تقدیم هیئت رئیســه 
مجلس کردند. حذف شرط سنى از جمله مختصات مهم 
این طرح است که بر اساس آن مردان با 25 و زنان با 20 
سال ســابقه مى توانند بازنشسته شوند و حقوق 30 روزه 
دریافت کنند. قرار اســت این طرح در هفته پیش رو در 
کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى به بحث و 

بررسى گذاشته شود.
محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعى 
درباره تبعات و آسیب هاى پیش روى تصویب و اجراى 
طرح بازنشستگى پیش از موعد در مجلس شوراى اسالمى 

گفت: در صندوق هاى بیمه گر اجتماعى مانند ســازمان 
تأمین اجتماعى، دریافتى ها و پرداختى ها همانند دو کفه 
یک ترازو هســتند که تعادل میان آنها موجب پایدارى 
صندوق مى شود. بنابراین اگر بنا باشد سن و سابقه دچار 
تغییر شده و کم شود حتمًا باید نرخ پرداخت حق بیمه نیز 

تغییر کند تا تعادل میان منابع و مصارف به هم نخورد.
زدا با بیان اینکه نکته دیگر آنکه چون این طرح مختص 
کارکنان دولتى است، موجب ایجاد تفاوت و افتراق میان 
بیمه شــدگان دولتى و بیمه شــدگان بخش خصوصى 
مى شود عنوان کرد: اجراى بازنشستگى پیش از موعد بار 

سنگین هزینه اى براى دولت در پى دارد. 

افغانستان، هامون را 
خشک کرده است 

تبعات اجراى طرح 
بازنشستگى پیش از موعد

عراقى ها در ایران 
زیبا مى شوند!

  ایلنا| بــه گفتــه مدیــرکل میــراث و 
گردشــگرى استان ایالم، بیشــتر گردشگران 
سالمت که از عراق به ایران مى آیند براى انجام 
جراحى هاى زیبایى مانند عمــل بینى و حتى 
کاشت مو ســفر مى کنند. حتى در شرایط فعلى 
باتوجه به شیوع ویروس کرونا بازهم تعداد قابل 
توجهى از عراقى ها به ایران سفر مى کند./3863

انتقال زیرزمینى 
مصدومان

  ایسنا| رئیس مرکز اورژانــس تهران 
از طرحى براى انتقــال زیرزمینى مصدومان 
و بیماران به برخى بیمارســتان هاى پایتخت 
با مترو خبر داد. دکتر پیمــان صابریان در این 
خصوص گفت: ایــن طرح در بحــران هاى 
شدیدى مثل زلزله مى تواند بسیار به ما کمک 

کند.

بهشت سوسیس! 
  روزنامه همشهرى | اگر تا چند سال 
قبل سوســیس و کالباس و سایر فرآورده هاى 
گوشــتى با همه اما و اگرهاى مطرح در مورد 
کیفیت و ســالمت آن به عنوان غذاهاى آماده 
و تفننى در ســبد مصرفى خانوارها مطرح بود 
این روزهــا با گرانى گوشــت و مرغ، ضرورت 
رعایــت قرنطینه خانگى و تعطیلــى یا بیرون 
بر شدن برخى مشاغل و کســب وکارها مانند 
رستوران ها، فست فود و پیتزا فروشى ها، اقبال 
خانوارها به مصرف اینگونه محصوالت افزایش 
یافته و استفاده از انواع فرآورده هاى گوشتى به 
خصوص سوسیس و کالباس به پاى ثابت یکى 
از وعده هاى غذایى خانوارهاى ایرانى تبدیل 

شده است.

8 کشته 
در پى قاچاق سوخت 

مدیر مرکز فوریت هاى پزشــکى    ایلنا|
دانشگاه علوم پزشــکى زاهدان گفت: برخورد 
یک دستگاه پژو حامل ســوخت قاچاق با یک 
دســتگاه ســوارى تیبا در محدوده شهرستان 
خاش هشت کشته و پنج مجروح برجا گذاشت. 
فریبرز راشدى گفت: قاچاق ســوخت و اتباع 
بیگانه به عنوان یکى از معضالت این اســتان 
همــواره جان انســان هاى زیــادى را گرفته

است./3865

رشد عجیب 
استفاده از اینترنت

س  ســا ا بر   روزنامه همشهرى |
تحقیقی که دانشــگاه کالیفرنیــا انجام داده 
کاربران اینترنت در ایران از سال 2000 تاکنون 
بیش از 22 هزار درصد افزایش داشــته است. 
این رشــد چشــمگیر کاربران اینترنت باعث 
شده تا ایران در جمع 20 کشوري که بیشترین 
کاربران اینترنت را دارند قرار بگیرد و در جدول 
کشورهاي داراي بیشــترین کاربران اینترنت 

رتبه 16 را دارد. /3881

کارت نگرفته ها
تاکنون از    روزنامه دنیاى اقتصاد |
مجموع 62/5 میلیون نفر واجد شرایط دریافت 
کارت هوشــمند، حدود 58 میلیون نفر براى 
دریافت کارت هوشمند ملى ثبت نام کرده اند 
که براى 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. 
بنابراین حــدود ده میلیون نفــر از افرادى که 
ثبت نام کرده اند کارت هوشــمند ملى خود را 
دریافت نکرده اند. حدود چهــار یا پنج میلیون 
نفر نیز بــراى دریافــت کارت تاکنون اقدامى

 نکرده  اند./3880

 FATF موافقت با تمدید بررسى
لعیا جنیدى، معــاون حقوقى رئیس    انتخاب |
جمهورى از موافقت رهبر معظم انقالب با درخواست 
دولت براى تمدید مهلت بررسى لوایح «FATF» در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. هفته پیش 
محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از نامه دولت به رهبر معظم انقالب در همین باره خبر 

داده بود. /3866

واکسن فایزر را نمى خواهیم
  عصر ایران| رئیس کمیته علمى ستاد مقابله با 
کرونا خبر داده است که ایران از خرید واکسن فایزر به 
دلیل نداشتن هواپیما و حمل و نقل مخصوص انصراف 
داده اســت. مصطفى قانعى گفت: ایــران هواپیما و 
امکانات حمل و نقل الزم براى واکسن آمریکایى فایزر 
را ندارد و اعالم کرده که این واکسن را نمى خواهد و 
از سایر واکسن ها استفاده خواهد کرد. او مى گوید: به 
برنامه جهانى کواکس اعالم کرده ایم براى نگهدارى 
این واکسن به دماى منفى70 درجه نیاز است و چنین 

امکاناتى نداریم./3867

رایگان شدن اینترنت
دانش آموزان؟

اخیراً جمعى از نمایندگان با تدوین    تسنیم|
طرحى با قید دو فوریت خواستار رایگان شدن اینترنت 
براى دانش آموزان، معلمان و مدارس شــده اند. در 
این طــرح همچنین آمده اســت: وزارت ارتباطات و 
فناورى اطالعات موظف اســت تعداد یک میلیون 
دستگاه تبلت دانش آموزى به صورت رایگان توسط 
واحدهاى آموزشــى در اختیار دانــش آموزان تحت 
پوشش دستگاه هاى حمایتى و مناطق محروم و حاشیه 

شهرها قرار دهد./3878

فقط 3 دهک باالى خط فقرند
  تسنیم| مجید فراهانى، رئیس کمیته بودجه 
و نظارت مالى شــوراى شــهر تهران گفت: توجه به 
مســئولیت اجتماعى و جنبه اجتماعى بودجه اهمیت 
زیادى دارد و امروز هفت دهک فقیر داریم و فقط سه 
دهک جامعه باالى خط فقر هستند، هیچگاه چنین 

وضعیتى نداشته ایم./3879

در مسیر یک پایان تلخ!
به دنبال دستگیرى هاى گسترده    خبر فورى|
شــهردار، معاونین شــهردارى و تنى چند از اعضاى 
شوراى شهر ســارى به اتهام تخلفات مالى و ارتشا، 
دیروز «ك.ى» هفتمین عضو شــوراى شهر سارى 
نیز توسط سازمان اطالعات سپاه استان دستگیر شد 
تا سرنوشت تلخى در انتظار شوراى شهر سارى باشد. 
شنیده شــده وى نیز به اتهام تخلفات مالى دستگیر 

شده است.

لبنان مثل  تایتانیک است!
وزیر خارجه فرانسه بار دیگر نسبت به    ایسنا|
بحران اقتصادى و سیاسى در لبنان هشدار داد و این 
کشور را به «کشــتى تایتانیک» توصیف کرد. «ژان 
ایو لودریان» در مصاحبه اى که روزنامه «لوفیگارو» 
منتشر کرد، مدعى شد، فروپاشى سیاسى و اقتصادى 
لبنان شبیه لحظه غرق شدن «کشتى تایتانیک» است، 
با این فرق که موسیقى اى براى آن پخش نمى شود. 

انتقاد «کیهان» از یک سریال 
  روزنامه کیهان | سازندگان یک سریال 
شبکه نمایش خانگى به اصالحات نهادهاى نظارتى 
تن ندادند، اما مجوز انتشــار آن صادر شده است! این 
اثر، یکى از خشن ترین ســریال هاى شبکه نمایش 
خانگى است که در نخستین قسمت مخاطب خود را 
به پلیس ُکشى  ترغیب و تشویق مى کند! نقطه عطف 
روایت قسمت اول این سریال، کشــته شدن مأمور 
انتظامى  اســت و این ماجرا طورى طراحى شده که 

مخاطب به این کار تشویق مى شود!/3868

خبرخوان

بر اساس آمار منتشر شــده «گزارش وضعیت اجتماعى 
و فرهنگى ایران» توسط مرکز آمار ایران، در بهار سال 
جارى بالغ بر 7000 ازدواج دختربچه ده تا 14 ساله و یک 
ازدواج دختر بچه کمتر از ده ســال به ثبت رسیده است، 
این در حالى اســت که «الیحه منع ازدواج کودکان زیر 
13 سال» چند سالى است که از سوى معاونت امور زنان 
و خانواده رئیس جمهورى به کمیسیون لوایح دولت ارائه 

شده و همچنان در انتظار تصویب است.
اگرچه آمار منتشــر شــده از ازدواج دختران کمتر از 14 
سال در بهار 99 نســبت به سه ســال گذشته کاهش 
داشــته اما همین آمار نیز قابل تأمل است چراکه طبق 
نظر کارشناسان، دختر 14 ســاله اى که از منظر قانون 
براى انجام امور رسمى و ادارى نیازمند اعالم نظر ولى 
قهرى خود است و نمى تواند در انتخابات شرکت کند و یا 
گواهینامه رانندگى بگیرد، چگونه مى تواند یک زندگى را 

اداره کند و وارد زندگى مشترك شود؟
مطابق با آمار دیگرى که از سوى همین مرکز منتشر شده 
است، تعداد 346 نوزاد در بهار سال جارى متولد شده اند 
که مادران آنها کمتر از 15 سال داشته اند و این در حالى 
است که باید پرسید کودك 15 ساله چگونه مى تواند براى 
کودك دیگر مادرى کند؟ همچنین به دلیل سن کم این 
دختران مشکالت جسمانى و روانى حاصل از باردارى و 
زایمان نیز براى آنها ایجاد مى شود. این آمار براى دختران 

15 تا 19 ساله نیز بالغ بر 16 هزار والدت بوده است.
از سوى دیگر نبود دســتورالعمل هاى مناسب در جهت 

گرفتن وام ازدواج سبب شده است تا بســیارى از افراد 
ازدواج هاى صورى را دستاویز کسب وام کنند و بر آمار 
کودك همسرى بیافزایند. آمار منتشره مرکز آمار ایران 

بیانگر تعداد ازدواج هاى ثبت شده است، از این رو بیشتر 
بودن آمار ازدواج دختران زیر 14 سال به دلیل عدم ثبت 
قانونى بســیارى از ازدواج ها دور از انتظار نیســت. آمار 

منتشر شده اهمیت تصویب الیحه منع ازدواج کودکان 
زیر 13 ســال در جهت جلوگیرى از کودك همسرى را 

مجدداً  یادآور مى شود.

ازدواج 7000 دختربچه و الیحه اى که 
خاك مى خورد

  مینا عبادى/ خبرگزارى ایسنا |

اشــتباه علیرضا قربانى، در خوانش قســمتى از شــعر 
«ربابى» حواشى فراوانى به همراه داشته است.

مدتى بود که رسانه ها خبرى مبنى بر همکارى علیرضا 
قربانى و عالیم قاسم اف منتشر کردند و چند روزى است 
که این قطعه منتشر شده است. نکته قابل توجه در این 
اثر، خوانش اشــتباه علیرضا قربانى از یک بیت مولوى 
است. این درحالى است که پیش تر چند خواننده سنتى 

نیز قطعه «ربابى» را خوانده بودند.
 مرحوم محمدرضا شــجریان تصنیف «ربابى» را با نام 
آهنگ «مســتان ســالمت مى کنند» از آلبوم «رندان 

مست» به درستى خوانده بود.
اگر به خوانش تصنیف «ربابى» با صداى علیرضا قربانى 

توجه کنید، متوجه مى شــوید هنگامى که مصراع «اى 
آرزوى آرزو آن پرده را بردار ز او» را مى خواند، واژه  اى 
را به اشتباه تلفظ مى کند. وى این مصرع را بدین گونه 
مى خواند: «اى آرزوى آرزو آن پرده را بردار ز رو»؛ یعنى 

به جاى واژه «ِز او»، «ِز رو» گفته مى شود.
پیش از این نیز حواشى فراوانى حول این خواننده سنتى 
به دلیل تغییر نام شــاعر یک اثر اتفاق افتاده بود. شاعر 
یکى از قطعات در آلبوم «افسانه چشم هایت» که قربانى 
در آن خوانندگى کرده، به اشــتبا ه هوشنگ ابتهاج ذکر 
شــده بود. على زند وکیلى هم در قطعه اى که مدت ها 
پیش منتشر شده، یکى از اشعار حافظ را اشتباه خوانده 

بود./3869

سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا اعالم کرد که قرار 
نیست روز هاى 29 و 30 آذر تعطیل شود و فقط کاهش 
ســاعت تردد از 21 به 18 براى جلوگیرى از برگزارى 
دورهمى هاى شــب یلدا، در ســتاد ملى مقابله با کرونا 

مطرح و بررسى مى شود.
علی رضا رئیسى روز دوشنبه درباره احتمال کاهش ساعت 
تردد به 18 در شب یلدا بیان کرد: احتماًال روز سه شنبه 
(امروز) در ستاد ملى مقابله با کرونا درباره محدودیت ها 
براى شب یلدا تصمیم گیرى مى شود. معاون بهداشت 

وزارت بهداشت گفت: برخى گفته اند که کل شهرها در 
شب یلدا تعطیل مى شوند که به هیچ عنوان این موضوع 
مطرح نیست. به دنبال تعطیلى نیستیم، زیرا این تعطیلى 
هیچ اثرى ندارد و محدودیت تردد از ســاعت 18 براى 

کاهش تردد در سطح شهر است.
سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا اظهار کرد: توصیه 
این اســت که دورهمى هاى خانوادگى در شــب یلدا 
کم شــود، زیرا برگزارى این دورهمى ها مى تواند تمام 

دستاوردهاى ما در هفته هاى اخیر را از بین ببرد.

در پى انتشــار اخبارى مبنى بر احتمال وجود تمســاح در
 آب  هاى دریاچه چیتگر در محدوده شــمال غرب تهران 
در روز هاى گذشته چند مورد تیم هاى گشت آتش نشانى 
نسبت به گشتزنى در محیط پیرامونى دریاچه اقدام کردند، 
اما چنین حیوانى یا چیزى شــبیه به تمســاح مشــاهده

 نشد.
اما جالل ملکى، سخنگوى سازمان آتش نشانى شهردارى 
تهران با بیان اینکه جلســاتى در این خصوص با حضور 
همکاران آتش نشــانى، مســئوالن نظارت بر دریاچه و 
شهردارى برگزار شد گفت: عملیات گشتزنى و جستجوى 
آتش نشــانان به صورت دقیق تر و کامل تر با حضور سه 

ایستگاه از روز دوشــنبه (دیروز)آغاز شده و آتش نشانان 
در محوطه پیرامونى دریاچه و محوطه ساحلى و همچنین 
بخشى از جنگل اطراف با استفاده از قایق، روى سطح آب 
را بدون ورود به آب، با در نظر گرفتن همه شرایط احتیاطى 
انجام مى دهند تا اگر موردى از چنین حیوانى مشاهده و یا 
تأیید شد، با مشــورت افراد متخصص که در جلسات هم 

حضور دارند نسبت به صید و مهار این حیوان اقدام شود.
ملکى بیان کرد: البته این اخبار به هیچ عنوان تأ یید وجود 
این حیوان نیســت اما بهتر اســت که در اطراف دریاچه 
کسى حضور نداشته باشــد تا تکلیف این موضوع روشن 

شود./3877

روز شنبه 22 آذر، یک پســر 12ساله در تهران از طریق 
شلیک گلوله به ســرش اقدام به خودکشى کرد و جان 
باخت. همان روز یک نوجوان 17ساله در آبادان با حلق 

آویز کردن خود به زندگى اش پایان داد.
در بررسى هاى اولیه مشخص شد پسر دانش آموز تهرانى 
با شلیک گلوله از کلت کمرى به زندگى خود پایان داده 
است. نخستین تحقیقات نشــان مى داد مدتى قبل پدر 
و مادر پسر 12 ساله از هم جدا شــده و او با پدرش که 
پزشک است زندگى مى کرد. در زمان حادثه مادربزرگ 
این پســر دانش آموز در خانه بوده امــا وقتى او در اتاق 
پذیرایى حضور داشته نوه اش به اتاقش رفته و دقایقى 
بعد نیز صداى شلیک گلوله اى شنیده شد، مادر بزرگ 
وحشت زده به اتاق پســر نوجوان مى رود و با جسدش 

مواجه مى شود.
پســر نوجوان قبل از مرگش، دوربیــن فیلمبردارى را 

روشن کرده و در مقابل دوربین انگیزه خود از این مرگ 
را بیان کرده بود. او گفته بود از زندگى خسته شده و دیگر 
نمى تواند به زندگى اش ادامه دهد. در پایان این فیلم 12 
دقیقه اى پسر نوجوان اسلحه کلت کمرى را برداشته و 

به سرش شلیک مى کند.
در ادامه بررسى ها پدر خانواده مدعى شد که خودش در 
خانه اسلحه اى نداشته و مشخص نیست که پسر نوجوان 
اســلحه را از کجا تهیه کرده است. از سویى داخل کلت 
کمرى تنها یک گلوله بوده و او با شلیک تنها تیرى که در 

اسلحه بوده به زندگى اش پایان داده است.
درســت در همان روز مأ موران پاسگاه ابوشانک آبادان 
در جریان مرگ پسر 17 ساله اى در روستاى ابوشانک 
قرار گرفتند. بررسى ها نشــان از آن داشت که پسر 17 
ساله با حلق آویز کردن خودش دست به خودکشى زده

 است.

پاى مونولیت هاى ابهام برانگیز به ایران هم باز شد. تا 
امروز هشت مونولیت در هشت کشور مشاهده شده بود 
و حاال پایگاه اطالع رسانى «عصر ایران» خبر داده است 
که خبرنگارانش از حوالى تهران گزارش داده اند نهمین 
مونولیت در «نیکنام ده جاجرود» دیده شــده است. این 
سازه که بر لبه دره بلندى نصب شده است از یک طرف 
ناظر به کوه هاست و از طرف دیگر به دره مشرف است 
و ارتفاع آن نیز 3 متر اســت و مانند سایر مونولیت هاى 
فلزى دیده شــده در نقاط دیگر جهان، از جنس استیل 
براق ساخته شده است. روى این مونولیت فقط دو حرف 
N و S  که نشان دهنده شــمال و  جنوب است، حکاکى 

شده است. 
دو ماه پیش بود که خبرى در رسانه هاى جهان پیچیدکه  
سازه اى آینه اى در ایالت یوتاى آمریکا کشف شده است 
که نظیرش تا آن زمان دیده نشده بود. این در حالى است 
که چهــار روز بعد از این گزارش، خبر جدیدى رســید: 
مونولیت یوتا، ناپدید شد بى آن که معلوم شود منشأ آن 
کجا بوده و چرا به یک باره ناپدید شده است. اما ماجراى 
مونولیت فقط به ایالت یوتاى آمریــکا محدود نماند و 
بعد از آن در این ســازه پر ابهام در نقاط دیگر دنیا مانند 
اسپانیا، هلند، انگلستان، آلمان، کانادا، استرالیا و بلژیک 

هم دیده شد.
کشــف این ســتون فلزى، به مطرح شــدن نظریات 
گوناگونى انجامید. برخى آن را کار موجودات فرازمینى و 
متعلق به آنها مى دانستند. آنها باور داشتند که این سازه 
حتماً کار موجوداتى غیر از انسان است و نمى تواند ساخته 

دست بشر باشد. شــباهت این رخداد عجیب با ماجراى 
نخســتین صحنه از فیلم «2001: ادیسه فضایى» به 
کارگردانى «استنلى کوبریک» موجب شد که بسیارى 
از مردم، این ســاختار را کار هواداران کوبریک و اداى 

احترامى به این فیلم مشهور بدانند.

شنبه و یک شنبه تعطیل نمى شوداشتباه فاحش علیرضا قربانى در آهنگ جدیدش

در جستجوى تمساح، وسط پایتخت!

خودکشى 2 نوجوان 12 و 17ساله در یک روز

ستون آی نه اى اسرارآمیز در ایران هم دیده شد
آرمان کیانى
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احتمال اعمال ممنوعیت تردد 
شب یلدا 

حجت ا... غالمى، سخنگوى ســتاد استانى مقابله با 
کرونا با اشاره به پیشنهاد ستاد استانى مقابله با کرونا 
براى کنترل ترددهاى شــب یلدا، بیان کرد: پیشنهاد 
ممنوعیت تردد شهرى در شــب یلدا از ساعت 19 به 
ستاد ملى مقابله با کرونا ارائه شده است که با ابالغ آن 
عملیاتى مى شود و نتیجه نهایى آن روز یک شنبه اعالم 

خواهد شد./3872

رقابت 120 عکاس با یکدیگر
مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفت: با پایان یافتن 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره عکس پاییزى 
بیش از 550 تصویر پاییزى به این مجموعه ارسال 
شده است. سید رسول هاشمیان اظهار کرد: هدف از 
برگزارى جشنواره پاییزى معرفى جاذبه هاى طبیعى 
گردشگرى ناژوان به خصوص در فصل برگ ریزان 
پاییز بود. وى به شــرکت بیــش از 120 نفر در این 

جشنواره اشاره کرد./3871

2 دانشگاه سبز استان
دانشگاه هاى اصفهان و کاشان در نظام رتبه بندى 
گرین متریک 2020 در میان دانشــگاه هاى ســبز 
جهان قرار گرفتند. دانشگاه اندونزى از سال 2010 
اقدام به ارزیابى و رتبه بندى دانشــگاه هاى جهان 
بر اساس معیارها و شــاخص هاى مرتبط با مسائل 
زیست محیطى در دانشگاه ها کرده است که در این 
راستا نظام رتبه بندى گرین متریک با ارزیابى شش 
شاخص کلیدى براى رتبه بندى مؤسسه ها استفاده 

مى کند./3873

تأمین آب شرب برف انبار 
به گزارش روابط عمومى آبفا فریدونشهر، آب چشمه 
لنگان به شهر برف انبار رســید. این امر با اجراى خط 
انتقال آب با متراژ 3000 متر با لوله چدن داکتیل و پلى 
اتیلن به اقطار 150 و 110 از مخزن 2700 متر مکعبى 
فریدونشهر تا مخزن 2000 متر مکعبى شهر برف انبار 
که 1000 متر آن به صورت امانى و توســط منطقه و 
2000 متر توســط پیمانکار اجرا شد. تأمین آب شرب 
پایدار و مطلوب، پدافند غیرعامل و اتصال خطوط انتقال 
دو شهر فریدونشهر و شهر برف انبار از مزایاى اجراى 

این طرح است./3874

نا امن بودن بلوار آزادگان 
خمینى شهر

بلوار آزادگان خمینى شــهر همچنان نا امن است و 
تلفات مى گیرد. فرماندار شهرســتان خمینى شهر 
در جلسه شــوراى ترافیک با بیان اینکه رفت و آمد 
کامیون ها و خودرو هاى سوارى براى ورود به شهر، 
منجر به ترافیک و عبور و مرور پرحجم در این جاده 
مى شودگفت: ترمیم این جاده 6 کیلومترى با کمک 
شهردارى در حال اجراســت، اما ورود و خروج بیش 
از 800 کامیونــدار خمینى شــهرى منجر به تلفات 
جانى و مالى در این جاده شده است. علیرضا بصیرى 
ساخت ورودى مناســب براى ترمینال باربرى هاى 
خمینى شهر را  از نیاز هاى کامیونداران عنوان کرد و 
افزود: با اجرا شدن این طرح و ممنوعیت رفت و آمد 
کامیون ها از این جاده شاهد کاهش تصادفات در این 

جاده مى شویم.

یک انتصاب جدید
محمدعلى کاظمى در حکمى از سوى معاون وزیر و 
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور به 
سمت سرپرست اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان منصوب شد. آیین معارفه سرپرست 
اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 
صبح دیروز - دوشــنبه 24 آذر- با حضــور پرویز 
گرشاســبى معاون آبخیزدارى، امور مراتع و بیابان 
در ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشــور 

برگزار شد. 

خبر

معاون پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
در نشست تجلیل از سه شاخه برتر دانشجویى IEEE  گفت: 
IEEE- موجب افتخار است که در پنجاهمین سال تأسیس

IRAN SECTION، شاخه دانشجویى، این دانشگاه از 
بین شاخه هاى موجود در دانشگاه هاى آزاد و دولتى به عنوان 

شاخه قابل تقدیر انتخاب و معرفى شد.
 IEEE Iran مهدى رفیعى افزود: شاخه دانشجویى انجمن
Section دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در فوریه 
سال 2010 با همت دانشجویان و استادان دانشکده مهندسى 
برق این دانشگاه با هدف آگاهى بخشى به دانشجویان رشته 
هاى برق، الکترونیک و علوم کامپیوتر به آخرین  فناورى ها 

و روش هاى موجود در این زمینه راه اندازى شد. وى گفت: 
هر سال براى ارج نهادن به فعالیت شاخه هاى موجود از بین 
55 شاخه IEEE Iran Section به سه شاخه که از نظر 
فعالیت و عملکرد ساالنه براساس تشخیص کمیته جوایز 
بخش ایران در بین سایر شــاخه ها سرآمد باشند، جوایزى 
اهدا مى شود. رفیعى یکى دیگر از اهداف شاخه دانشجویى 
IEEE را ایجاد پلى بین صنعت و دانشــجویان با کمک 
متخصصان IEEE دانست و افزود: اعضاى این شاخه در 
تالشند دانشجویان را براى یافتن ایده هاى جدید که منجر 
به نو آورى و خالقیت شود، تشــویق کنند تا رهبران آینده 

صنعت باشند.

پودر قالب ریخته گرى با همکارى شرکت هاى سازنده 
داخلى در کشور و شــرکت فوالد مبارکه اصفهان بومى 

سازى شد.
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه پودر 
قالب ریخته گرى از مواد استراتژیک و ضرورى فرایند 
ریخته گرى در تولید فوالد است گفت: این پودرها پیش از 
این از خارج کشور وارد مى شد، اما با همکارى کارشناسان 
فنى و بازرگانى فوالد مبارکه و تالش دو شرکت ایرانى، 
فناورى تولید و تجهیز این پودرها پس از سه سال به ثمر 

نشست و کشور از واردات این پودرها بى نیاز شد.
رضا یزدخواستى با اشاره به اهمیت کیفیت پودر قالب در 

فرایند ریخته گرى افزود: به دلیل تکنولوژى پیچیده تولید 
این نوع پودر، نیاز فوالد از طریق شــرکت هاى اروپایى 
تأمین مى شد که با بومى سازى این مواد با قطع وابستگى 

از خروج مبالغ زیادى ارز جلوگیرى شد.
محمد قنادیان، مدیر شرکت تولید کننده پودرهاى قالب 
ریخته گرى هم با اشاره به تولید انبوه این محصول افزود: 
اولین محصوالت جهت تولید گریدهاى مختلف فوالدى 
با کربن هاى متفاوت و فوالد گازترش و همچنین براى 
استفاده در سایر کارخانه هاى بزرگ فوالدسازى در ایران 
از قبیل فوالد هرمزگان، مجتمع فوالد سبا و فوالد آلیاژى 

یزد تولید شد.

بى نیازى کشور از واردات 
پودرهاى قالب ریخته گرى

برترى دانشجویان نجف آباد 
در کشور

مدیرعامل ســازمان آرامســتان هاى شــهردارى 
اصفهان با اشــاره به اینکه آرامســتان هاى شهر 
اصفهان همچنان بســته اســت، گفت: بازگشایى 
آرامستان هاى شــهر اصفهان تنها با رعایت همه 
موارد بهداشتى از سوى مراجعان امکانپذیر خواهد 

بود.   
احمدرضا مرادى اظهــار کرد: متأســفانه به علت 
عدم توجه و عدم رعایت موارد بهداشــتى توســط 
تعداد معــدودى از افراد و به خطر افتادن ســالمت 
شهروندان، بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بیمارى 
کرونا، آرامستان باغ رضوان و آرامستان هاى محلى 

تعطیل شــد و پذیرش زائران براى زیارت اهل قبور 
و برگزارى مراســم امکانپذیر نیست و فقط خدمات 
مربوط به خاکســپارى با حضور حداقلى افراد انجام 
مى شــود. وى بیان کرد: هرچند کــه این تعطیلى 
نیز با واکنش هاى متفاوتى مواجه شد و بسیارى از 
خانواده ها از مراجعه به آرامستان ها خوددارى کردند 
ولى تعداد کمى از افراد با پارك خودروهاى خود در 
حاشیه خیابان و ورودى هاى آرامستان با پاى پیاده 
به زیارت اهل قبــور رفتند که قطعــًا این موضوع 
مخاطرات زیادى را براى آرامستان ها و براى خود 

آنها به دنبال خواهد داشت.

آرامستان هاى شهر اصفهان همچنان بسته است

بعد از گذشت یک هفته هنوز هواى اصفهان ناسالم است و 
دیروز نشانگرهاى اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان روى رنگ «قرمز» ایستاد تا هوا براى عموم ناسالم 
اعالم شود. علت آلودگى شدید هوا در اصفهان به ریزش 
هواى سرد و پدیده اینورژن یا وارونگى هوا بر مى گردد که 

هواشناسى استان هم آن را پیش بینى کرده بود.
 این در حالى است که وخامت وضعیت هواى اصفهان در 
چند روز گذشته، مسئوالن استان و به خصوص کالنشهر 

اصفهان را بــه فکر چاره 
انداخته اســت. به همین 
منظــور کمیتــه اضطرار 
آلودگى هــواى اصفهان 
تشکیل جلسه داد تا فکرى 
براى مقابله با این وضعیت 

شود.
بر همین اساس اجراى یک 
هفته اى طرح تردد نوبتى 
خودروها یا همان طرح زوج 
و فرد در این کالنشــهر از 

دیروز دوشنبه تا پایان هفته از ساعت 9 صبح تا 14 و بعد از 
ظهر از ساعت 16 تا 21 شب اجرایى شده است. مدتى بود 
این طرح به دلیل شیوع کرونا و تشویق مردم به استفاده از 

خودروهاى شخصى اجرا نمى شد.

از سوى دیگر این هفته فعالیت همه کوره هاى تولید آجر 
و گچ در اطراف شهر متوقف شــده و پلیس نیز موظف به 
برخورد با خودروهاى دودزا فاقد برگ معاینه فنى است که از 
طریق 200 دستگاه دوربین نصب شده در خیابان هاى شهر 

این طرح را اجرا مى کند.
همزمان و به موازات این اقدامات، اعالم شد که بر اساس 
نتایج نهایى طرح منشأیابى و سهم بندى ذرات معلق هواى 
شهر اصفهان که توسط دانشگاه هاى اصفهان و صنعتى 
به انجام رســیده اســت، حداکثر 37 درصد از آالیندگى 
هواى شهر اصفهان متوجه 
صنایع، 53 درصد مربوط به 
حمل و نقل و 70 درصد از 
سهم حمل و نقل نیز مربوط 
به اتوبوس هــا و کامیون 

هاست.
جلوگیرى از مصرف سوخت 
مــازوت در تمام واحدهاى 
تولیــدى از دیگر مصوبات 
کمیتــه اضطــرار آلودگى 
هواى اصفهان بود؛ در عین 
حال که فهرســتى از صنایع آالینده که از ســوى محیط 
زیست تهیه شده به سازمان صنعت و معدن ابالغ شد تا با 
محدودیت هاى شدید براى فعالیت آنها، با کمترین ظرفیت 

به فعالیت خود ادامه دهند.

فقط یک روز بعد از مرگ زن 37 ساله بر اثر گاز 
گرفتگى در شامگاه شنبه، مرد 65 ساله اى هم به 

همین دلیل به کام مرگ رفت.
بنا بر این گزارش، ساعت 22 و 20 دقیقه شامگاه 
شنبه مرگ زن 37 ساله اى در خیابان رباط اول، 
خیابان شیخ فائز به ستاد فرماندهى آتش نشانى 
اصفهان گزارش شد. این زن به مدت دو روز در 
منزل مانده و بر اثــر گازگرفتگى جان خود را از 

دست داده بود.
ســاعت 55 دقیقه بامداد روز دوشنبه هم مرگ 
مرد 65 ساله بر اثر احتمال گازگرفتگى به ستاد 
فرماندهى آتش نشــانى اصفهان گزارش شد. 
این حادثه در خیابــان حکیم نظامــى و بعد از 
پاسخگو نبودن این مرد به سامانه 125 گزارش 
شد. نیروهاى آتش نشانى پس از باز کردن درب 
ساختمان با جســد این مرد مواجه شدند که بر 
اثر احتمال مســمومیت با گاز CO (با توجه به 
شــواهد موجود) و به تأیید اورژانس جان خود را 

از دست داده بود.

هواى وارونه، شهر قرمز و 3 تصمیم اضطرارى 2 مرگ خاموش
 در 2 خیابان

 به فاصله یک روز

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت:  305 
بیمار جدید مبتال به کرونا طى 24 ساعت منتهى به روز 
دوشنبه در مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان شناسایى شده است. آرش نجیمى 
اظهار کرد: در این مدت 1413 بیمار مشکوك به کرونا 
به مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان مراجعه کرده اند که از این تعداد تست 305 نفر 
مثبت بوده و 128 نفر از بیماران جدید بسترى شدند. 

وى افزود: در حال حاضر 1008 بیمار مبتال به کرونا در 
مراکز درمانى تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان بســترى و  293 بیمار مبتال به کرونا نیز در 
حال حاضر در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى هستند.
نجیمى آمار مرگ و میر مشــکوك بــه کرونا در 24 
ساعت منتهى به روز دوشــنبه را 33 نفر اعالم کرد 
و گفت: از این تعداد تست 24 نفر تاکنون مثبت کرونا 

اعالم شده است.

33 نفر دیگر فوت شدند

مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت گفت: 
رانش زمین عامل وقوع حادثه بــراى خط لوله مارون - 

اصفهان بوده و آتش ناشى از آن مهار شده است.
قاسم عرب یارمحمدى گفت: حدود ساعت 11 و 15 دقیقه 
پیش از ظهر یک شنبه، 23 آذر ماه خط لوله 30 اینچ انتقال 
نفت مارون - اصفهان در نزدیکى تلمبه خانه ســرخون 
در حاشیه شهرستان ســرخون، در اثر رانش زمین دچار 
شکستگى شد و در پى جارى شدن نفت خام، آتش سوزى 
رخ داد. وى با اشــاره به اینکه رانش زمین در این منطقه 
پیش از این هم ســابقه داشته اســت، افزود: گروه هاى 
عملیاتى در حال تعمیر بخش آسیب دیده خط لوله هستند.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با اشاره به 
اینکه رانش در مسیر بین تلمبه خانه شماره 5 و 6 خط لوله 
نفت مارون - اصفهان اتفاق افتاده است، گفت: با توجه به 
شرایط کار و پارامترهاى عملیاتى، همه خطوط لوله کشور 

لحظه اى پایش مى شــوند. به محض پایین آمدن فشار 
تلمبه خانه در این منطقه، در دو طرف حادثه شــیرهاى 

انتقال بسته و گروه هاى تعمیراتى به محل اعزام شدند.
عرب یارمحمدى افزود: خوشــبختانه این حادثه، آسیب 
جانى نداشــته و مدیر خطوط لوله و مخابــرات منطقه 
اصفهان و استاندار چهارمحال و بختیارى در محل حادثه 

حضور یافتند.
مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابــرات نفت ابراز 
امیــدوارى کرد که بتــوان در مدت کوتاهــى افزون بر 
پاکســازى محیط و جمع آورى نفت خام، عملیات ترمیم 
خط لوله را هم انجام داد و این خط لوله فعالیتش از ســر 

گرفته شود.
در همین حال، مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهان در خصوص حادثه ترکیدگى و آتش سوزى خط 
لوله انتقال نفت خوزســتان به اصفهان اظهار کرد: این 

حادثه در شهرســتان اردل چهارمحال و بختیارى اتفاق 
افتاد و در حوزه استان اصفهان نبود. منصور شیشه فروش 
توضیح داد: در این حادثه خط لوله انتقال نفت خوزستان به 
اصفهان دچار ترکیدگى شده که بر اثر نشت زیاد نفت در 

محل ترکیدگى آتش سوزى ایجاد شد.
وى افزود: بعد از وقوع این حادثه براى کمک به مسئوالن 
آن منطقه، وارد مذاکره شــدیم، اما اعالم شد که نیاز به 
کمک اصفهان نیست و خوشبختانه بحث اصالح این خط 

لوله نفت در چهارمحال در حال انجام است.
وى با بیان اینکه این خط لوله از امیدیه خوزستان به سمت 
پاالیشــگاه اصفهان مى آید که از اســتان چهارمحال و 
بختیارى نیز عبور مى کند، درباره انتقال نفت به پاالیشگاه 
اصفهان، گفت: خوشبختانه در انتقال نفت به پاالیشگاه 
اخالل ایجاد نشده و پاالیشگاه اصفهان طبق روال عادى 

در حال فعالیت است./3882

رانش زمین در چهارمحال و بختیارى مقصر بود 

جزئیات آتش گرفتن لوله  انتقال 
نفت به اصفهان

معاون متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: شــوراى مدارس مى توانند درخواست 
تعطیلى دو هفتــه اى کالس هاى مجــازى را هنگام 
برگزارى امتحانات بدهند و این موضــوع ارتباطى با 

ایام کرونا ندارد.
محمدرضا ناظم زاده با بیان اینکه ستاد استانى مقابله با 
کرونا در اصفهان هنوز مجوز برگزارى حضورى بودن 
امتحانات دى را صادر نکرده، گفــت: امکان دارد طى 
تعامالت وزارت آموزش و پرورش با ستاد ملى مقابله با 

کرونا مجوزهایى به صورت محدود داده شود ولى تا این 
لحظه چنین اتفاقى نیافتاده است.

وى ادامه داد: سال هاى گذشته قبل از برگزارى امتحانات 
دى ماه، مدارس این اختیار را داشتند که با مجوزى که از 
ادارات آموزش و پرورش دریافت مى کردند طى برگزارى 
دو هفته امتحانات، کالس ها را تعطیل مى کردند و این 
شرایط امسال هم وجود دارد و شوراى مدارس مى توانند 
درخواســت تعطیلى دو هفته اى کالس هاى مجازى 

هنگام برگزارى امتحانات را بدهند.

احتمال تعطیلى 2 هفته اى کالس هاى مجازى مدارس

سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان گفت: از طریق 
سایت شرکت مخابرات ایران، امکان ثبت نام متقاضیان 

تلفن روستایى وجود دارد.
ناصر مشــایخى با اشــاره به دســتور العمل ثبت نام 
تلفن هــاى روســتایى (USO) اظهار کــرد: پیرو 
درخواست هاى مکرر جهت ثبت نام تلفن هاى روستایى 
(USO)، نظر به اینکه ثبت چنین تقاضاهایى در پورتال 
مخابرات ایران صورت مى گیــرد، متقاضیان دریافت 
tci. تلفن ثابت روستایى مى توانند با مراجعه به آدرس

ir (قسمت تلفن ثابت)، ثبت درخواست تلفن روستایى 
(GSM) را ثبت نــام و تکمیل کننــد. وى افزود: با 
توجه به شــرایط کنونى جامعه، بهترین روش براى 
استفاده از خدمات، بهره گیرى از خدمات غیرحضورى 
اســت که مخابرات همواره در این مسیر پیشگام بوده 
است. مشایخى ادامه داد: مشترکان عزیز مى توانند از 
درگاه هاى غیرحضورى و ارتباط با مشتریان از جمله 
مخابرات من، سامانه 2000 و کد دستورى ستاره 2020 

مربع، به منظور دریافت خدمات استفاده کنند.

ثبت نام غیرحضورى تلفن روستایى 

رئیس اتحادیه میوه و سبزى فروشان استان اصفهان گفت: تغییر قیمت در هر بخشى بر قیمت نهایى میوه تأثیر مى گذارد و در ماه هاى 
اخیر این تغییرات همواره افزایشى بوده اند.

نوروز على اسماعیلى اظهار کرد: قیمت میو ه ها در آستانه شب یلدا به صورت سرسام آورى افزایش یافته به گونه اى که تا حدودى از توان 
خرید مردم فراتر رفته است.

وى افزود: به دلیل افزایش شدید قیمت ها و همچنین شیوع کرونا انتظار نداریم شب یلدایى پرتحرك و شلوغى را در بازار سپرى کنیم. در 
هر صورت میوه به وفور در بازار یافت مى شود و مشکلى بابت تأمین آن نداریم.

میوه 
سرسام آور 
گران شده است

معاون عمرانى استاندارى اصفهان گفت: بزرگ ترین 
مشکل اســتان اصفهان همچنان مســئله تأمین آب 

آشامیدنى بوده که از اولویت اساسى برخوردار است.
حجت ا... غالمــى اظهار کرد: اجراى چهــار پروژه در 

خصوص انتقال آب در حال پیگیرى اســت تا بخشى 
از نیاز آبى استان تأمین شود، هرچند تا زمانى که منابع 
مورد نیاز را بر اساس مصرف تأمین نکنیم شاهد فصلى 
بودن جریان آب زاینده رود خواهیم بود. وى افزود: سد 
کوهرنگ 50 درصد پیشــرفت عملیات اجرایى داشته، 

ولى تونل آن  کامل تکمیل شــده و آماده بهره بردارى 
است. سد سرداب دومین طرح انتقال آب چشمه لنگان 
به زاینده رود است که باالى 70 درصد پیشرفت عملیات 
اجرایى داشته و ســاالنه 60 میلیون متر مکعب آب از 

چشمه لنگان به زاینده رود منتقل مى کند.
معاون عمرانى اســتاندارى اصفهان در مورد 
آخرین وضعیت طرح بهشت آباد، تصریح کرد: 
مجوزهاى مطالعاتى این پروژه از وزارت نیرو 
دریافت و تحویل محیط زیســت شده است و 
بعد از ابالغ مصوبه زیست محیطى، عملیات 
اجرایى آن بر اســاس مصوبه چهلمین جلسه 
شــوراى آب قابلیت اجرایى دارد. وى گفت: 
انتقــال آب خلیج فارس به اســتان اصفهان مصوب و 
نهایى شــده که براى تأمین آب مناطق صنعتى پیش 
بینى شده و با مشارکت صنایع انجام خواهد شد تا از آب 
خام زاینده رود استفاده نکنند و برآورد اولیه این طرح 260 

هزار میلیارد ریال است.

انتقال آب خلیج فارس به اصفهان مصوب شده است

مانى مهدوى

آرمان کیانى
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بازیگر سریال «شرم» مى گوید زمان زیادى به بازیگرى 
اختصاص داده و مدت ها طول کشیده تا نقش هاى خوب 

به او پیشنهاد شود.
الهام طهمورى، بازیگر نقش «لعیا» دختر فاطمه گودرزى 
در سریال «شرم» شبکه 3 سیماســت. این بازیگر سابقه 
بازى در ســریال هایى چون «پیک راســتان»، «نفس 
گرم»، «سرزمین کهن»، «آسمان هواى باران دارد»، 
«پرســتاران»، «پدر»، «بى قید و شــرط»، «پرگار»، 

«سارق روح» و... را در کارنامه هنرى خود دارد.
طهمورى در گفتگویى درباره نقش خود گفت: من در 
این ســریال نقش «لعیا» را بازى مى کنم که نقش پر 
فراز و نشیبى اســت. او ادامه داد: نقشى که به عهده 
داشتم اتفاقات مختلفى، از عشق گرفته تا بیمارى و 

حتى موقعیت هاى دیگر را تجربه مى کند. یکى از مسائلى 
که این نقش را براى من جالب کرد نیز همین اتفاقات بود.

طهمورى درباره دومین همکارى خود با کارگردان سریال 
«شرم» خاطرنشــان کرد: احمد کاورى، کارگردان بسیار 
خوبى اســت و از آنجایى که خودش هم بازیگر است به 
عنوان یک بازیگر به راحتى مى توانید خود را به او بسپارید  
و مطمئن باشید که خطایى نخواهید کرد زیرا میزانسن و 
دکوپاژى که به بازیگرانش مى دهد به حس آنها بســیار 

کمک مى کند.
این بازیگر با اشــاره به راه طوالنى که براى بازیگرى طى 
کرده اســت گفت: فکر مى کنم یکى از دالیلى که باعث 
شد من بعد از ســال ها کار کردن با نقش «وارش» دیده 
شوم، این است که متولد اصفهان هســتم و در این شهر 

کار بازیگرى را شروع کردم. با اینکه بیشتر عوامل سریال 
«پیک راســتان» از تهران بودند، اما ایــن مجموعه در 
اصفهان تصویربردارى شد. در واقع چند سالى را در اصفهان 
گذراندم و بعد به تهران آمدم. وقتــى به تهران آمدم تا جا 

بیافتم و نقش هاى خوب به من پیشنهاد شود، زمان برد.
طهمورى همچنین با اشاره به دالیل انتخاب نقش «لعیا» 
در ســریال «شــرم» عنوان کرد: زمانى که آقاى کاورى 
فیلمنامه سریال «شــرم» را برایم فرستادند، همزمان دو 
فیلمنامه دیگر را مى خواندم، اما وقتى قصه سریال «شرم» 
را خواندم، متوجه شدم چقدر متفاوت از دو فیلمنامه دیگر در 
دستم بود. قصه به لحاظ داستان، گره و صحنه هاى هیجان 
انگیز بسیار تفاوت داشت به همین دلیل تصمیم گرفتم این 

نقش را بازى کنم./3870

شبکه «NBC» در حال توســعه یک نسخه معاصر و 
البته زنانه از اثر کالسیک «زورو» است.

مجموعه «زورو» توســط یک تیم خالق پرکار از جمله 
«رابرت رودریگز»، «ربکا رودریگز» و «سوفیا ورگارا» 
تشکیل شده است. فیلمنامه این کار را رابرت رودریگز و 
ربکا رودریگز خواهر و برادر سینماگر نوشته اند و قرار است 

ربکا کارگردانى مجموعه را برعهده بگیرد.
این نسخه «زورو» بر شخصیت «ســوال دومینگوئز» 
هنرمند زیرزمینى است که براى عدالت اجتماعى مبارزه 
مى کند، با افشا کردن چندین سازمان جنایى زندگى اش 
از سوى آنها مورد تهدید قرار مى گیرد. این اثر نسخه به 

روز شده قصه افسانه اى «زورو» است.
رابرت رودریگز پیش از این براى کارگردانى «نقاب زورو» 
با بازى «آنتونیو باندراس» انتخاب شده بود که البته در 
نهایت از پروژه کنار رفــت و کارگردانى فیلم را «مارتین 

کمپبل» برعهده گرفت.

سیروس میمنت درباره آخرین وضعیت پخش سریال «نون. خ 3» گفت: هنوز تصمیم قطعى 
درباره زمان پخش سریال «نون. خ 3» گرفته نشده، اما بنا به زمانبندى ساخت و همچنین زمان 
باقیمانده تا سال نو، به احتمال فراوان این سریال براى پخش در نوروز 1400 در نظر گرفته شده 
است.   ســیروس میمنت ادامه داد: به تازگى فیلمبردارى فصل سوم «نون. خ» در تهران پایان 
رسیده است، من جلوى دوربین آقاخانى رفته ام و تا پایان پروژه هم در اثر حضور دارم، با توجه به 
فیلمنامه و همچنین روند تولید فصل سوم این سریال مى توانم با اطمینان بگویم که فصل سوم 

یک سروگردن از هر دو فصل قبلى بهتر خواهد بود.
بازیگر سریال «نون. خ» با اشاره به اضافه شــدن اکبر عبدى به این فصل از «نون. خ» تأکید 
کرد: قصه و روایت فصل سوم «نون. خ» بسیار جذاب و متنوع است و حضور اکبر عبدى با نقش 
متفاوتى که بازى مى کند هم از دیگر دالیلى است که مخاطبان این اثر را دوست خواهند داشت.

وى در همین رابطه تصریح کرد: مخاطبان در فصل سوم «نون. خ» اکبر عبدى بسیار متفاوتى 
را خواهند دید، وى نیز از جمله بازیگرانى است که در این سریال کامًال «کردى» حرف مى زند و 
شخصیتش در روند داستان بسیار جذاب پیش مى رود. این اثر براى نوروز 1400 آماده مى شود و 

امیدوارم مردم در آن زمان بتوانند از تماشاى این سریال لذت ببرند.
این بازیگر سینما و تلویزیون در ارتباط با بازیگرى در دوران کرونا اظهار کرد: طبیعتاً این وضعیت 
ریســک هاى خودش را براى بازیگر به همراه دارد، اما خوشبختانه محیط فعالیت ما در سریال 
«نون. خ 3» همواره ضدعفونى مى شود، رفت و آمد افراد غیرضرورى به طور کامل در پروژه قطع 

شده و پروتکل ها به خوبى رعایت مى شود.

جدیدترین تصویر از بازى رضا عطاران در فیلم «روشن» رونمایى شد. فیلم «روشن» به نویسندگى، کارگردانى و تهیه کنندگى روح ا... 
حجازى زمستان سال گذشته مقابل دوربین رفت و در حال طى کردن مراحل فنى است و با نزدیک شدن به روزهاى پایانى این مراحل، 

این فیلم در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در مى آید.
در تصویر جدیدى از رضا عطاران در فیلم سینمایى «روشن» که رونمایى شده است، این هنرمند با گریمى متفاوت و زنانه دیده مى شود.

رضا عطاران از بازیگران اصلى فیلم «روشن» است که امســال با این فیلم راهى جشنواره فجر مى شود تا بار دیگر شانس خود را در این 
جشنواره مهم سینمایى امتحان کند.

فیلم هایى چون «اتاق تاریک»، «مرگ ماهى»، «هیهات»، «سبز به رنگ زمرد»، «زندگى خصوصى آقا و خانم میم» و «در میان 
ابرها» از کارهاى روح ا... حجازى است و فیلم «روشن» ساخته جدید این کارگردان است.

بازیگران فیلم «روشن» عبارتند از رضا عطاران، سارا بهرامى، سیامک انصارى و...

رضا عطاران با گریم زنانه
دگى روح ا... 
 این مراحل، 

ده مى شود.
خود را در این

» و «در میان

س بازیگر
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ربکا رودریگز خواهر و برادر سینماگر نوشته اند و قرار اس
ربکا کارگردانى مجموعه را برعهده بگیرد.

شخصیت «ســوال دومینگو این نسخه «زورو» بر
هنرمند زیرزمینى است که براى عدالت اجتماعى مبارزه 
مى کند، با افشا کردن چندین سازمان جنایى زندگى اش
نسخه به اثر این تهدید قرار مى گیرد. از سوى آنها مورد

روز شده قصه افسانه اى «زورو» است.
رابرت رودریگز پیش از این براى کارگردانى «نقاب زورو» 
با بازى «آنتونیو باندراس» انتخاب شده بود که البته در 
نهایت از پروژه کنار رفــت و کارگردانى فیلم را «مارتین 

کمپبل» برعهده گرفت.

جشنواره مهم سینمایى امتحان کند.
» فیلم هایى چون «اتاق تاریک»، «مرگ ماهى»،
ابرها» از کارهاى روح ا... حجازى است و
بازیگران فیلم «روشن» عبارتند از ر

روایت الهام طهمورى از حضورش در «وارش» تا بازى در نقش اصلى «شرم»

از اصفهان تا ...

«
ز و

ست 

گوئز» 
زه ا

«زورو» زن مى شود!

در روزهایى که بازار نشر به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکالت 
زیادى رو  به  رو است، کتاب شعر خواننده پرطرفدار کشور با قیمت 

70 و 110 هزار تومان به فروش مى رسد!
پیش فروش کتاب شعر «این عشق هیوالیى» اولین مجموعه 

از غزل هاى محسن چاوشى حدود یک ماه پیش 
آغاز شد.

کتاب «این عشق هیوالیى» مشتمل 
بر 31 غزل محسن چاوشى است. نکته 

قابل توجه، قیمــت نامتعارف و عجیب آن 
اســت زیرا قیمت این کتــاب با صحافى 

جلد سخت 110 هزارتومان و 
با صحافــى جلد معمولى 
(شومیز) 70 هزارتومان 
است. این در حالى ا ست 

که کتاب شــعر «ضد» فاضل 
نظرى با جلــد معمولى 28 

هزار تومان و یک دیوان 
حافظ نفیس با جلد چرمى 

128 هزارتومان است.

انتشارات «آفتاب اندیشه» در توضیح این کتاب در سایت فروش 
خود نوشته اســت: «کتاب مجموعه اى از شــعرهاى خواندنى 
محسن چاوشى اســت که با هر بیت، خواننده را نو به نو از لذت 
کشف و شهود، سرشار خواهد کرد. شعرهایى که مثل خود شاعر، 

منحصر به فردند.»
گفته مى شــود تمام اشــعار یازدهمین آلبوم چاوشى 
به نام «این عشــق هیوالیى» که قرار اســت به 
زودى منتشر شود برگرفته از کتاب شعر این 

خواننده است.
با توجه به فعالیت هاى گسترده 
چاوشى در زمینه آزادسازى 
زندانیان محکوم به 
اعــدام، ممکن 
اســت درآمــد 
ناشــى از فروش 
کتابش نیــز به این 
امر اختصاص یابد 
و گرانى قیمت آن به 

این دلیل باشد.

میمنت: اکبر عبدى بسیار متفاوتى را 
در «نون. خ 3» مى بینید

فیلم سینمایى «هندونه شب یلدا» به کارگردانى و نویسندگى سعید آقاخانى مهمان این هفته 
آى فیلمى ها در کشورهاى فارسى زبان همسایه مى شود.

سیامک انصارى، محسن تنابنده، امیر جعفرى، مریم امیرجاللى، محسن قاضى مرادى، شهرام 
قائدى، حسین رفیعى، هایده حائرى، روشنک عجمیان، رضا فیض نوروزى، عزت ا... مهرآوران، 

احمد پورمخبر و... در این فیلم نقش آفرینى کرده اند.
فیلم سینمایى «هندونه شب یلدا» محصول سال 1386، پنج شنبه ساعت 16 به وقت کابل، 15 

به وقت تهران و 16 و 30 دقیقه به وقت دوشنبه تاجیکستان پخش مى شود.

سیامک انصارى و امیر جعفرى
 این هفته مى آیند

هومن برق نــورد به فصل دوم ســریال «زیرخاکى» با 
نویسندگى و کارگردانى جلیل سامان و تهیه کنندگى رضا 

نصیرى نیا پیوست.
ابن بازیگر تئاتر که اواخر دهه 80 با ســریال «اشک ها 
و لبخندها» در تلویزیون شناخته شد، در یک دهه اخیر 
تجربیات مختلفى را در کارنامــه کارى اش ثبت و در 

نزدیک به 40 سریال و فیلم سینمایى نقش آفرینى 
کرده است. قرارداد سایر بازیگران در حال انعقاد 

است و به زودى رسانه اى مى شود.
فصــل اول «زیرخاکــى» با پخــش در ماه 

مبارك رمضان ســال جارى توانست 
عنــوان پربیننده ترین ســریال 

رمضانــى را از آن خــود کند 
و حــاال بــا فراهم شــدن 
شرایط، ساخت ماجراهاى 
«فریبرز باغبیشه» در کنار 
کاراکترهــاى جدید ادامه 

پیدا مى کند.
پژمــان جمشــیدى، ژالــه 

صامتى، نادر فالح، امید روحانى 
و اصغــر نقــى زاده بازیگران 

اصلى و رایان سرلک بازیگر 
خردســال ایــن مجموعه 

تولید سیما فیلم هستند.
ســریال «زیرخاکى» به 

کارگردانى و نویسندگى جلیل 
سامان از ابتداى ماه رمضان 1399 

در شبکه یک سیما روى آنتن رفته 

است، سریالى کمدى-تاریخى و مربوط به قبل از انقالب 
سال 1357 است. داستان مردى را به تصویر مى کشد که 
به دنبال زیرخاکى مى گردد. او طى داستان درگیر مسائلى 
همچون؛ دســتگیرى به جرم پخش اعالمیه ضد شاه، 
کمک به برادرش در تعمیر موشــک ارتش و همکارى 
با گروه هاى انقالبى مى شود. جالب اینجاست 
که این فرد در همه این موارد از ماجراهایى 
حول تحــول ایران، بى خبــر و بى اعتنا و 

مشغول به کار خودش است.
جلیــل ســامان پیــش از ایــن 
ســریال هــاى «ارمغــان 
تاریکــى»، «پروانه» 
و «نفــس» را بــا 
وقایع  مضمون 
پیش از پیروزى 
انقالب اسالمى 
و نقش نیروهاى 
مختلف مبارز در 
این دوران ســاخته 
بود. این سریال ها که 
بعد بــه ســه گانه اى از 
ســوى وى تعبیر شدند 
با اقبال مردم و منتقدان 
روبه رو بودند. «ارمغان 
تاریکى» در سومین دوره 
جشنواره جام جم صداوسیما 
برترین سریال حوزه انقالب 

اسالمى معرفى شد.

هومن برق نورد به «زیرخاکى» پیوست

همزمان با پخش قســمت اول برنامــه «همرفیق» با 
مجریگرى شهاب حسینى از شــبکه خانگى، شایعاتى 
درباره این بازیگر برجســته ســینما مطرح شده است. 
در شــبکه هاى اجتماعى احتمال «جدایى» حســینى 

از همســرش گلچهره قنبرى 
مطرح است. 

ً این شــایعه از آنجا آب  ظاهرا
مى خورد که شــهاب حسینى 
در صفحــه اینســتاگرام خود 
همســرش را آنفالو کرده است؛ 
با این حال، هیچ دلیل دیگرى 
براى ایــن ادعا وجــود ندارد و 

نمى توان آن را تأیید کرد. 
ً به عنوان  شهاب حسینى اخیرا
مجرى برنامــه «همرفیق» در 

شــبکه خانگى حضور دارد. اولین قســمت این برنامه 
ترکیبى و گفتگو محور با حضور نوید محمد زاده برگزار 

شد. 

واکنش ها به «همرفیق» متفاوت بــوده، عده اى از آن 
استقبال کرده اند و عده اى دیگر از آن انتقاد کرده اند. 

سید شــهاب الدین حسینى تنکابنى درســال 1352 در 
تهران متولد شــد. او در ســال 1374 با پریچهر قنبرى 

ازدواج کرد، فرزند اولشان به نام محمدامین در زمستان 
1382 و فرزند دومشان به نام امیرعلى در تابستان 1390 

به دنیا آمدند./3875

جدایى شهاب حسینى از همسرش؟ قیمت باالى کتاب چاوشى

«هریســون فورد» براى ایفاى نقش در پنجمین فیلم «ایندیانا 
جونز» که سال 2022 اکران مى شود، دوباره باز خواهد گشت.

پس از ســال 2008 و فیلم ســینمایى «پادشــاهى جمجمه 
بلورین»، هریسون فورد 78 ساله براى اولین بار نقش «ایندیانا 
جونز» را در مجموعه فیلم هاى این شخصیت سینمایى بازى 

خواهد کرد.
«دیزنى» اعالم کرد این فیلم که هنوز عنوانى براى آن انتخاب 
نشده، در ژوئیه 2022 و 41 سال بعد از انتشار اولین قسمت این 
مجموعه به نام «مهاجمان صندوق گمشده» اکران خواهد شد. 
«دیزنى» همچنین تأیید کرد که این فیلم در مرحله پیش تولید 
قرار دارد. بسیارى از سریال ها و فیلم هاى جدید این شرکت روى 
پلتفرم «دیزنى پالس» نمایش داده مى شوند، اما قرار است فیلم 

«ایندیانا جونز» تنها در سینما ها اکران شود.
اولین قسمت این مجموعه سینمایى در سال 1981 اکران و در 

سال 1984 نیز قسمت دوم آن ساخته شد.

فورد در ســال هاى اخیر نقش هاى معروف خود را در فیلم هاى 
جدیدى بازى کرده اســت. از جمله نقش «هن سولو» در فیلم 
سینمایى «جنگ ستارگان: نیرو بر مى خیزد» در سال 2015 و 
همینطور نقش ریک دکارد» در فیلم سینمایى «بلید رانر 2049» 

در سال 2017.
تهیه کننده این پروژه پیش از ایــن در مصاحبه اى اعالم کرده 
بود که جایگزین کردن هریســون فورد غیر ممکن است. او در 
مورد احتماالت جذب بازیگر جوان به عنــوان نقش «ایندیانا 
جونز» گفته بود تنها یک «ایندیانــا جونز» وجود دارد و آن هم 

هریسون فورد است.
گفتنى است «استیون اســپیلبرگ» که چهار قسمت مجموعه 
سینمایى «ایندیانا جونز» را کارگردانى کرده اوایل امسال اعالم 
کرد که کارگردانى قســمت پنجم را عهده دار نیست. «جیمز 
منگولد» که سال گذشته با فیلم «فورد در برابر فرارى» موفق 

بود، این فیلم را مى سازد.

«هریسون فورد» دوباره «ایندیانا جونز» مى شود

ســریال «اشک ها  8 با ر که اواخر دهه 
یک دهه اخیر ر تلویزیون شناخته شد، در
لفى را در کارنامــه کارى اش ثبت و در 

سریال و فیلم سینمایى نقش آفرینى 
رداد سایر بازیگران در حال انعقاد 

ى رسانه اى مى شود.
زیرخاکــى» با پخــش در ماه 

ن ســال جارى توانست 
نده ترین ســریال 

ز آن خــود کند 
فراهم شــدن 
ت ماجراهاى
شه» در کنار
ى جدید ادامه 

ــیدى، ژالــه 
الح، امید روحانى 
ى زاده بازیگران 

سرلک بازیگر 
ـن مجموعه 

م هستند.
رخاکى» به 

یسندگى جلیل 
9ى ماه رمضان 1399

 سیما روى آنتن رفته 

همچون؛ دســتگیرى به جرم پخش اعالمیه ضد شاه
کمک به برادرش در تعمیر موشــک ارتش و همکارى
با گروه هاى انقالبى مى شود. جالب اینجاست
که این فرد در همه این موارد از ماجراهایى
و حول تحــول ایران، بى خبــر و بى اعتنا

مشغول به کار خودش است.
جلیــل ســامان پیــش از ایــن
ســریال هــاى «ارمغــان
تاریکــى»، «پروانه»
و «نفــس» را بــ
وقایع مضمون 
پیش از پیروزى
انقالب اسالمى
نقش نیروهاى و
مختلف مبارز در
ســاخته این دوران
بود. این سریال ها که
بعد بــه ســه گانه اى از
ســوى وى تعبیر شدند
منتقدان با اقبال مردم و
روبه رو بودند. «ارمغان
تاریکى» در سومین دوره
جشنواره جام جم صداوسیم
برترین سریال حوزه انقالب

اسالمى معرفى شد.

ش پ و ى و نچ

شق هیوالیى» مشتمل 
حسنچاوشى است. نکته 

یمــت نامتعارف وعجیب آن 
یمتاینکتــاب با صحافى

11 هزارتومان و 
 جلد معمولى 
 هزارتومان 
ر حالى ا ست 

ـعر «ضد» فاضل 
8ـد معمولى28
 یک دیوان 
ا جلد چرمى 

اناست.

ر ر
چ گفته مى شــود تمام اشــعار یازدهمین آلبوم
نام «این عشــق هیوالیى» که قرار اس به
زودى منتشر شود برگرفته از کتاب ش

خواننده است.
با توجه به فعالیت هاى گ
چاوشى در زمینه آزا
زندانیان مح
اعــدام،
اســت د
ناشــى از
کتابش نیــز

امر اختصاص
و گرانى قیمت

این دلیل باشد.
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طلسم رسماً شکسته شد

پس از سال ها در نهایت مالکیت ورزشگاه نقش جهان به 
شرکت فوالد مبارکه سپاهان واگذار شد.

ورزشگاه نقش جهان در مهرماه سال 1395 و در دوران 
مربیگرى عبدا... ویسى در فاز دوم و پس از نزدیک به یک 
دهه با ایرادهاى پرشمار، مورد بهره بردارى قرار گرفت 
و طى سال هاى اخیر شرکت توسعه و تجهیز و باشگاه 
فوالدمبارکه تالش زیادى براى رفع نواقص آن نیز نصب 

ژنراتور، نصب چادرهاى سقف و... داشته اند. 
با این حال هنوز این ورزشــگاه که قرار بــوده یکى از 
ورزشگاه هاى مدرن کشــور باشد، اشــکاالتى  نظیر 
نامناسب بودن راه هاى ورودى به ورزشگاه و همینطور 
خرابى و خاکى بودن محوطه بیرون دارد که اســتفاده 

کامل از ظرفیت این مجموعه را غیر ممکن ساخته است.
درنهایت صبح  روز یک شنبه بیست و سوم آذرماه پس از 
سال ها گمانه زنى، با حضور نمایندگان وزارت ورزش و  
جوانان، شرکت توسعه و نگهدارى اماکن ورزشى کشور، 
نمایندگان حقوقى شرکت فوالد مبارکه اصفهان و اداره 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان ، مدیرعامل باشگاه 
فوالد مبارکه ســپاهان، طى قــرارداد تکمیلى مراحل 
واگذارى ورزشگاه نقش جهان به شرکت فوالد مبارکه 
نهایى شــد و حاال این امیدوارى میان عالقه مندان به 
فوتبال در اصفهان ایجاد شــده کــه درنهایت نواقص 
باقیمانده نیز رفع شود و آنها مشــکالت که در گذشته 
براى ورود به این استادیوم (نظیر ترافیک شدید در بلوار 

فرزانگان) را شاهد نباشند.
محمدرضا ســاکت، مدیرعامل باشــگاه فوالد مبارکه 
سپاهان پس از واگذارى مجموعه نقش جهان به شرکت 
فوالد مبارکه در فاز دوم بهره دارى از این اســتادیوم نیز 
مبلغ 48 میلیارد تومان کمک کــرده بود، گفت: «مردم 
اصفهان سال هاى زیادى انتظار تلخى را تجربه کردند 
تا این ابر پروژه به سرانجام برسد و شاهد بهره بردارى از 
ورزشگاه نقش جهان باشند. ورود مجتمع فوالد مبارکه 
به این پروژه جهت تکمیل و بهره بردارى، ظرفیت هاى 
زیر ساختى بین المللى ورزشــى در ایران را افزایش داد. 
این روز، روز مبارکى اســت که این پروژه مراحل نهایى 
خود را براى واگذارى طى کرده و به سرانجام تشکیالتى 

خواهد رسید. با واگذارى نهایى این ابر پروژه، راهبرى و 
بار مسئولیت از دوش سیستم دولتى برداشته مى شود.»

محمدرضا ساکت در ادامه صحبت هایش این امید را به 
 AFC هواداران فوتبال داده که به زودى الزامات مورد نیاز
نیز در آن لحاظ شــود:«با واگذارى نهایى این پروژه به 
منظور انجام الزامات AFC ، تمهیداتى اندیشیده مى شود 
که بتوانیم استانداردهاى الزم را که اولویت شرکت فوالد 

مبارکه است در سطح A فراهم و لحاظ کنیم.» 
البته حاال باید منتظر ماند و دید با ورود شــرکت فوالد 
مبارکه و مالکیت بر نقش جهان، شــاهد چه تغییراتى 

در این مجموعه بزرگ در آینده و در حضور مجدد 
هواداران خواهیم بود.

نقش جهان روى کاغذ هم 
مال اصفهانى ها شد

مهاجم سابق تیم فوتبال سپاهان معتقد است در سال 1387 یا همان 
2007 میالدى به هیچ وجه از این تیم براى حضور پرقدرت در فینال 
آسیا حمایت نشــد و بدتر اینکه مى گوید در کار این تیم کارشکنى هم 

شده است.
 در ســال 2007 این ســپاهان بود که با برنامه اى بسیار فشرده 
براى اولین مرتبه در نســخه جدید لیگ قهرمانان آسیا به 
فینال مسابقات راه پیدا کرد. شــرایط از آنجایى 
براى نماینده فوتبال ایران سخت تر هم 
شــده بود، که به دلیل کور شدن چشم 
ســرباز احمدى در دیدار رفت سپاهان و 
پرسپولیس، این تیم از انجام بازى هاى 
خانگى محروم شد و 3 امتیاز نیز در جدول 

رده بندى از امتیازات این تیم کم شد.

طالیى پوشان اصفهانى در شرایطى به فینال آسیا راه یافتند، که پیش از آن 
در بازى معروف لیگ هفتم در دقیقه 97 برابر پرسپولیس شکست خوردند 

و لیگ را به رقیب دیرینه شان واگذار کردند.
سیدمهدى سیدصالحى در گفتگویى معتقد است از جهات مختلف اجحاف 
بزرگى به سپاهان در آن مقطع وارد شده است. او حرف هایش را با اشاره به 
حضور محمدرضا ساکت در رأس کادر مدیریتى اشاره کرد و گفت: باید به 
گذشته برگردم. سپاهان سال 81 با حضور آقاى ساکت، تابویى را شکست 
و فوتبال را از دو قطبى بودن درآورد. ســپاهان قطب جدید فوتبال ایران 
شد و دهه 80 سال طالیى فوتبال ســپاهان شد. این اتفاق باعث شد که 
تیم هاى دیگر این اعتماد به نفس را به دست بیاورند، که مقابل تیم هاى 
بزرگ بایستند. سال هاى بعد پاس تهران و استقالل خوزستان هم قهرمان 

شدند ولى بنیانگذار این اتفاقات سپاهان بود.
سیدصالحى، مهاجم سابق تیم هاى اســتقالل و پرسپولیس در ادامه به 
اتفاقات سال 1386 اشاره کرد و افزود: سال 86 براى ما خیلى سخت بود. ما 
در جام باشگاه هاى آسیا به مرحله دوم رسیدیم. بازى ها تا آبان و آذر ادامه 
داشت. بعد هم حضور در جام باشگاه هاى جهان بود. لیگ و جام حذفى هم 
بود. این همان سالى بود که استقالل به خاطر رد نشدن روادید از مسابقات 
کنار گذاشته شده بود و فشار روى ســپاهان به عنوان تنها نماینده ایران 

بیشتر هم شد.
مهاجم سابق سپاهان سپس به اتفاقات دیدار رفت برابر پرسپولیس اشاره 
کرد و افزود: هواداران پرســپولیس و ســپاهان با هم درگیر شدند و یک 
سرباز بینایى اش را از دســت داد. در آن مقطع کمیته انضباطى به جاى 
اینکه ما را از تماشاگر محروم کند، 3 امتیاز از ما کسر کرد. در صورتى که 
بازیکنان سپاهان هیچ نقشى در این درگیرى نداشتند و نباید این کار را با ما 
مى کردند. در آن سال از پرسپولیس 6 امتیاز به دلیل بازیکنى که داشتند، 
کم شد و این کار را با ما کردند. اصًال من چنین قانونى ندیده بودم. اصًال ما 

هنوز وارد زمین نشده بودیم که این اتفاق افتاد.
سیدصالحى ادامه داد: در آن سال ما براى میزبانى باید مى آمدیم و با برنامه 
فشرده اى که داشتیم، در یک شهر دیگر بازى مى کردیم و واقعًا در حق 

تیم ما اجحاف شد.
بخش بعدى صحبت هاى سیدصالحى در مورد آخرین دیدار لیگ هفتم 
میان پرسپولیس و ســپاهان بود که تکلیف قهرمانى در دقیقه 97 با گل 
سپهر حیدرى مشخص شد. او در این زمینه با انتقاد از رفتار پرسپولیسى ها 
و هفت دقیقه وقت اضافه اى که مظفــرى زاده در نظر گرفت، توضیح 
داد: من در این بازى مچم پیچید و دقیقه 86 از بازى خارج شــدم. وقتى 
پرسپولیس گل دوم را زد، تمام کسانى که در ورزشگاه بودند، به نیمکت ما 

حمله ور شدند؛ مثل اینکه ما براى این آب و خاك نیستیم. شروع کردند به 
ما فحاشى کردن. براى من این موضوع سنگین بود که ما نماینده فوتبال 
ایران در آسیا بودیم. اگر از دید ملى نگاه کنیم، چه خصومتى با ما داشتند. 
حاال غیر از این انگار لیگ محالت بود. تماشــاگر به زمین آمد و اتفاقاتى 

افتاد که اصًال زیبنده نبود.
او در مورد وقت هاى اضافى هم حرف زد و گفت: آقاى مظفرى زاده در این 
بازى هفت دقیقه وقت اضافه گرفتند ولى داور بازى ایران و استرالیا تور پاره 
شد و فقط هشت دقیقه گرفت. پس اگر قرار باشد قانونى که در بازى با ما 
اعمال شد، هر بازى باید هفت دقیقه وقت اضافه گرفته شود. من صحبتم 
این است که اگر قرار است قهرمان شویم، با حقانیت قهرمان شویم ولى در 

آزادى انگار آنجا ما دشمن شان بودیم.
از ســیدصالحى در مورد نحوه حمایت از ســپاهان در آن مقطع از سوى 
مقامات فوتبال ایران سئوال پرسیده شد و او اینطور به این سئوال واکنش 
نشــان داد: ببینید اگر قرار بر حمایت اســت؛ باید از تیم مس رفسنجان، 
فوالد خوزســتان و بقیه تیم ها هم حمایت شــود. اگر قانونى گذاشــته 
مى شود، باید براى همه یک شکل باشد. بله االن پرسپولیس نماینده ایران 
است و باید حمایت شود ولى سال 87 کجا بودند این آدم ها که از سپاهان

 حمایت کنند. 

عصبانیت سید از 
بى عدالتى ها در حق سپاهان

افشین و تراکتور؟ 
نشد که بشه

 ســرمربى مد نظر تراکتور اعالم کرد نمى تواند به 
این تیم بیاید.

تیم فوتبال تراکتور که بعد از قطع همکارى با علیرضا 
منصوریان با هدایت موقت مسعود شجاعى فعالیت 
مى کند در حال مذاکره با چنــد گزینه مورد نظرش 
اســت تا در صورت توافق قــرارداد همکارى امضا

 شود.
پس از عدم توافــق تراکتور با گزینه هــاى ایرانى 
مثل مجیدى و تارتار، تراکتورى ها ســراغ مربیان 
ایرانى شاغل در خارج از کشور رفتند و در این راستا 
مذاکراتى با افشــین قطبى داشــتند ولى سرمربى 
سابق پرســپولیس، تیم ملى و فوالد اعالم کرد در 
این مقطع قصد بازگشت به ایران را ندارد و از حضور 
در تراکتور انصراف داد و از مســئوالن این باشگاه 

عذرخواهى کرد.
قطبى که از لیگ چین براى ماندن پیشــنهاد دارد 
قصد دارد همچنان در این کشور به فعالیتش ادامه 

دهد.

یاسین سلمانى، هافبک میانى 
باشگاه ســپاهان در ترکیب 
تیم ملى جوانــان مقابل تیم 
باشــگاهى خودش به میدان 

رفت.
یاسین سلمانى که از بازیکنان 
تأثیرگذار تیم ملــى جوانان 
اســت و در بازى اخیر برابر 
ســپاهان که با نتیجه تساوى 
4 بر 4 خاتمه یافت، گل سوم 
تیمش را از روى نقطه پنالتى به 
ثمر رساند، در مورد این بازى 
بیان کرد: مسابقه بسیار خوب 
و نزدیکى بود . همچنین اردوى 
خوبى در اصفهان داشــتیم. 
ســپاهان بازیکنان بزرگى در 
ترکیب خودش داشــت که 
مقابل تیم ملى جوانان با انگیزه 
خوبى ظاهر شدند و یک محک 

جدى براى تیم ما بود.
او سپس با اشــاره به باشگاه 
خودش اضافه کرد: باشــگاه 
ســپاهان همیشــه حامــى 
رده هاى فوتبال پایه است و 
اینبار هم از تیــم ملى جوانان 

میزبانى کردند.
بخش بعــدى حــرف هاى 
کاپیتان تیم جوانان در رابطه 
با محــرم نویدکیا بود و گفت: 
آقاى نویدکیا همیشــه حامى 
بازیکنان جوان است و بعد از 
بازى هم در جمع بچه هاى تیم 
ملى جوانــان دقایقى صحبت 

کردند که بسیار مؤثر بود.
هافبک تیــم ملى جوانان در 
خصوص شــرایط این تیم 
اظهار کرد: از اول آذر که وارد 
اردو شدیم تا حاال برنامه ها 

به صورت مستمر 
و فشــرده ادامه داشته. چند 
بازى تدارکاتى بســیار خوب 
انجام دادیم و دو بازى هم در 
تاجیکســتان مقابل این تیم 
برگزار مى کنیم. خوشبختانه 
شــرایط و برنامه ها نشــان 
مى دهد توجه جــدى به تیم 
جوانان وجــود دارد و با این 
وضعیت مى توانیم تا شروع 
مسابقات به آمادگى مطلوب 
برســیم. بچه ها با انگیزه و 
تالش زیاد مى خواهند جزو 
نفرات نهایى باشــند و در 
مســابقات هم شایستگى 
خودشان را به خوبى نشان 
بدهند. ما باور داریم این تیم 
مى تواند موفق شود و نتایج 
خوبى در مســابقات آسیایى 
بگیرد. امیدواریم حمایت ها از 
تیم جوانان ادامه داشته باشد 
تا بتوانیم به انتظارات پاســخ 

بدهیم.

محکى جدى 
خوردیم 

سخنگوى باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: اگر بعضى ها دوست 
دارند بازى با پرسپولیس 3 بر صفر شود این کار را انجام بدهند.

رسول کربکندى در گفتگویى در خصوص ماجراى ابتالى قاسم 
حدادى فر به کرونا و بازگشت او پیش از سفر ذوب آهن به تهران 
براى انجام مسابقه پرســپولیس اظهار کرد: روز سه شنبه هفته 
گذشته ایفمارك اولین تســت را از اعضاى تیم ما گرفت که پنج 
شش نفر از این بازیکنان نتیجه تست شان مثبت شد و بقیه منفى 
بودند. حدادى فر هم جزو آمار منفى تیم بود. با توجه به اینکه تیم 
باید روز شنبه بازى مى کرد، دوباره روز پنج شنبه تست دیگرى از 

تیم گرفته شد که جواب آن عصر جمعه به دست ما رسید.
وى ادامه داد: بازیکنانى که مثبت شــده بودند و بعداً منفى شدند 

صــورت جداگانه تا اعالم نتیجــه مرحله دوم به 
حدادى فر تمرین کردند. قاســم 

هم  جزو این نفرات بود کــه در تمرینات گروهــى نبودند. روز 
پنج شنبه دوباره یک تست دیگر گرفته شد، هنوز مشخص نبود 
که تست دوم منفى مى شــود یا مثبت، تیم هم در آستانه سفر به 
تهران و منتظر جواب تست مرحله دوم بود. وقتى جواب مرحله دوم 
آمد حدادى فر دوباره مثبت شد و بنابراین قبل از پرواز برگشت. او 
با تیم تمرین نکرده، بازیکنانى هم که مثبت بودند و در مرحله اول 
منفى شدند و بازیکنان مشکوك به صورت جداگانه تمرین کردند.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن در مورد اینکه بازیکنان مثبت شده 
باید دو بار تست منفى داشته باشند گفت:  تیم شنبه بازى داشت 
و زمانى هم که ما 18 مورد مثبت داشتیم سازمان لیگ بازى ما را 
لغو نکرد. بازیکنانى که پس از یک تست مثبت، منفى مى شوند تا 
اعالم نتیجه مرحله دوم تکلیف شان را نمى دانند. براى همین به 
صورت جداگانه تمرین کردند و با بقیه تیم نبودند. حرف هایى که 

گفته مى شود تنها شایعات است.
وى ادامه داد: قبًال هم گفته بودیم ممکن است تست هاى تیم ما 
منفى شود اما بازیکنان ما ناقل باشند و این مسئله براى پرسپولیس 
که باید در فینال لیگ قهرمانان آســیا بازى کند خطرناك است. 
ما ضررى که باید را مقابل شهرخودرو دادیم. هم براى خودمان 

بودیم اما 12 شب و هم براى تیم پرســپولیس نگران 
که بازیکنان دو تیم خواب بودند و 

تمام جلسات قبل از مسابقه 
هم برگزار شده بود بازى 

را لغــو کردند. 
خودم هم نیمه شب 
متوجه این مســئله شدم 

و برایم عجیب بود.
عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن در خصوص اینکه برخى 
معتقدند نتیجه این بازى باید 3 بر صفر به سود پرسپولیس اعالم 
شود، اظهار کرد: تیم ما تیر نخورده ندارد، حاال این تیر را هم بزنند! 
اگر بعضى دوست دارند که بازى 3 بر صفر شود بازى را 3 بر صفر 
کنند! چهار هفته داوران پدر تیم ما را در آوردند بعد کرونا به جانمان 
افتاد و حاال هم اگر بعضى ها دوست دارند بازى با پرسپولیس 3 بر 
صفر شود این کار را انجام بدهند. ما هم نشسته ایم تا چه اتفاقاتى 

در سازمان لیگ و فدراسیون مى افتد.
کربکندى تصریح کرد: تمام تصمیمات بحث برانگیز است. اگر قرار 
بود بازى برگزار نشود چرا گفتند تیم به تهران بیاید؟ با این وضعیت 
اقتصادى باشگاه ما هزینه ســنگین کرد تا تیم با پرواز چارتر به 
تهران بیاید و هتل هم گرفتند اما بعد اعالم شــد که بازى برگزار 
نمى شود. با این اتفاقاتى که مى افتد به نظرم امسال براى تیم ما 
نقشه اى وجود دارد. چهار هفته اشتباهات داورى، بعد کرونا، بعد 
این تصمیمات و بعد هم اظهارنظرهاى غیرکارشناسانه، خودم هم 

از اتفاقاتى که مى افتد در عجبم.
وى در مورد اینکه وضعیت ذوب آهن براى بازى با استقالل چگونه 
است عنوان کرد :  روز دوشنبه هم تست دیگرى از تیم گرفته شد و 
باید منتظر نتیجه آن باشیم و ببینیم کدام بازیکنان مى توانند بازى 
کنند. به طور معمول باید هر ده روز یکبار تست بدهیم ولى به دلیل 
این اتفاقات در فاصله کمتر از ده روز تست گیرى مى شود تا ببینند 
چه کسانى مثبت هستند و چه کسانى منفى مى شوند. ضمن اینکه 
یکى دو مصدوم هم داریم که کادرپزشکى تیم در تالش است تا 

آن ها به بازى روز جمعه برسند.

رسول کربکندى در واکنش به احتمال اعالم بازنده شدن ذوب آهن در مقابل پرسپولیس: 

تیم ما تیر نخورده ندارد، این تیر را هم بزنند!

زمانى که ما فینال بودیم، کجا بودند؟

باید روز شنبه بازى مى کرد، دوباره روز پنج شنبه تست دیگرى از
تیم گرفته شد که جواب آن عصر جمعه به دست ما رسید.

وى ادامه داد: بازیکنانى که مثبت شــده بودند و بعداً منفى شدند 
صــورت جداگانه تا اعالم نتیجــه مرحله دوم به 

حدادى فر تمرین کردند. قاســم 

باید دو بار تست منفى داشته باشند گفت:  تیم شنبه بازى داش
8و زمانى هم که ما 18 مورد مثبت داشتیم سازمان لیگ بازى
لغو نکرد. بازیکنانى که پس از یک تست مثبت، منفى مى شو
اعالم نتیجه مرحله دوم تکلیف شان را نمىدانند. براى همین
صورت جداگانه تمرین کردند و با بقیه تیم نبودند. حرف هایى

گفته مى شود تنها شایعات است.
وى ادامه داد: قبًال هم گفته بودیم ممکن است تست هاى تی
منفى شود اما بازیکنان ما ناقل باشند و این مسئله براى پرسپولی
که باید در فینال لیگ قهرمانان آســیا بازى کند خطرناك اس
ما ضررى که باید را مقابل شهرخودرو دادیم. هم براى خود

شو هم براى تیم پرســپولیس نگران  بودیم اما 12
که بازیکنان دو تیم خواب بودند و 

تمام جلسات قبل از مسابقه
برگزار شده بود بازى  هم

را لغــو کردند. 
خودم هم نیمه ش
متوجه این مســئلهش

ى 
 .
ى 
ى 

البته حاال باید منتظر ماند و دید با ورود شــرکت فوالد 
مبارکه و مالکیت بر نقش جهان، شــاهد چه تغییراتى

این مجموعه بزرگ در آینده و در حضور مجدد  در
هواداران خواهیم بود.

بازى هم در جمع بچه هاى تیم
ملى جوانــان دقایقى صحبت

کردند که بسیار مؤثر بود.
هافبکتیــم ملى جوانان در
خصوص شــرایط این تیم
که وارد آذر اول کرد: از اظهار
اردو شدیم تا حاال برنامه ها

به صورت مستمر
و فشــرده ادامه داشته. چند
بازى تدارکاتى بســیار خوب
انجام دادیم و دو بازى هم در
تاجیکســتان مقابل این تیم
برگزار مى کنیم. خوشبختانه
شــرایط و برنامه ها نشــان
مى دهد توجه جــدى به تیم
جوانان وجــود دارد و با این
وضعیت مى توانیم تا شروع
مسابقات به آمادگى مطلوب
برســیم. بچه ها با انگیزه و
تالش زیاد مى خواهند جزو
نفرات نهایى باشــند و در
مســابقات هم شایستگى
خودشان را به خوبى نشان
بدهند. ما باور داریم این تیم
مى تواند موفق شود و نتایج
خوبى در مســابقات آسیایى
بگیرد. امیدواریمحمایت ها از
تیم جوانان ادامه داشته باشد
تا بتوانیم به انتظارات پاســخ

بدهیم.

2 بازیکن مصدوم تیم فوتبال اســتقالل مى توانند 
آبى پوشان را در بازى با تیم ذوب آهن اصفهان در 

هفته هفتم لیگ برتر همراهى کنند.
یکــى از مشــکالت کادر فنى تیــم فوتبال 
اســتقالل تعداد مصدومان این تیم است، به 
طورى که این مسئله باعث ایجاد تغییرات در 
ترکیب این تیم در دو بازى اخیر برابر صنعت 

نفت آبادان و شهر خودرو مشهد شده است.
شیخ دیاباته، ســیاوش یزدانى، وریا غفورى و 
مسعود ریگى مصدومان استقالل هستند که 

به اینها محمد نادرى نیز اضافه شــده است و 
پزشکان در رابطه با مصدومیت این بازیکن هنوز 

اظهارنظرى نکرده اند.
غفورى و ریگــى در تمرینــات قبل از بــازى با 
شهر خودرو شــرکت کرده بودند و مشکلى براى 
همراهى تیمشــان در هفته هفتم لیگ برتر مقابل 
ذوب آهــن اصفهــان ندارند اما بازى کردنشــان 
در ترکیــب اصلى بســتگى بــه نظــر کادر فنى

 دارد.
دیاباته، مهاجم مالى تیم استقالل قرار است به زودى 
تمرینات اختصاصى اش را آغاز کند. احتمال حضور 
این بازیکن در بازى با ذوب آهن کم است اما گفته 
مى شود به دربى هفته هشــتم لیگ برتر مى رسد. 
 یزدانى، مدافع استقالل نیز همچنان دور از میادین 

خواهد بود.

غفورى و ریگى 
به بازى با ذوب آهن

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

شــماره: 139960302012000599 تاریــخ: 1399/08/15 برابــر راى شــماره 
139960302012000522 هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى نجف على نجفى انالوجه فرزند رمضان بشماره شناسنامه 1227 
صادره از چادگان در یک باب مرغدارى و تاسیسات مربوطه به مساحت 29. 10236 مترمربع 
مفروز از پالك فرعى 1 از اصلى 51 واقع در اراضى روستاى انالوجه خریدارى مع الواسطه از 
مالک رسمى حاج آقا قلى اسکندریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1399/09/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/10 م الف: 1060556 موسى 

الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن/9/147 
ابالغ ماده 105 اصالحى

شماره نامه: 139985602008003235 تاریخ ارســال نامه: 1399/09/20 نظر به اینکه 
سید محمد موسوى مالک ششدانگ پالك 16336 فرعى از 2- اصلى باستثناء بهاء ثمنیه 
اعیانى آن واقع در فضل آباد بخش یک ثبتى شهرضا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین 
نامه اصالحى قانون ثبت طى درخواست وارده به شماره  139921702008006000مورخه 
99/4/21 خواستار پرداخت بهاء یک- هشتم عرصه و اعیان از ششدانگ پالك فوق الذکر 
گردیده که بهاء مقدار مذکور طبق ثبت دفتر امالك به نام ســیده حبیبه موســوى میباشد 
لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحــى قانون ثبت موضوع جهت ارزیابى 
یک – هشتم اعیانى پالك فوق به کانون کارشناسان رسمى استان اصفهان اعالم که کانون 
کارشناسان طى نامه شماره 1299- مورخه 99/4/22 با ارسال گزارش ارزیابى کارشناس 
مربوطه  بها یک- هشتم اعیانى پالك فوق الذکر طبق گزارش ارزیابى مذکور کال به مبلغ 
2750000000 ریال ارزیابى شده که مبلغ مذکور توسط متقاضى طى فیش شماره 865361 
به حساب 4061013207670192 سپرده این اداره واریز شده است ضمنًا اینجانبان سید 
رضا و سید سلمان موسوى بموجب اقرارنامه شماره 34005- 99/6/22 دفتر 263 شهرضا 
اقرار به وصول بها ثمنیه اعیانى از طرف ســید محمد موسوى نمودند و سهم سایر ورثه که 
در اجراى تبصره یک ماده 105 میباشد مراتب یک نوبت آگهى میشود که ذینفع جهت اخذ 
سپرده مذکور به میزان ســهم خود به این اداره مراجعه نماید و در صورتیکه مدعى تضییع 
حقى از خود میباشد میبایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهى، به دادگاه صالحه 
مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نماید هرگاه ظرف مهلت مقرر گواهى طرح 
دعوى ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء باستناد ماده فوق اقدام خواهد نمود 
و در صورت وصول گواهى طرح دعوى در مدت مذکور حذف بهاء اعیانى مقدار فوق الذکر 
موکول به صدور حکم قضائى میباشد. م الف: 1060460 سید اسداله موسوى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/9/145
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008003247 تاریخ ارسال نامه: 1399/09/22 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 885 فرعى از 32- اصلى بخش یک که طبق دفتر 
الکترونیکى صفحه 29 بنام رامش طاهرى ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده اینک نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008014795- 99/9/22 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 948830- 99/3/29 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 کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گرد د بدیهى است 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: 1060438 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/9/146
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

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

1- راى  شماره      0051    مورخ   1399/09/17  به شماره کالسه     0709   آقاي / خانم ناصر 
پهلوان نژاد به شناسنامه شماره 56933 کدملی 1281666361 صادره فرزند رضا  نسبت به 
1,5  دانگ مشاع از شش دانگ یکباب باغ  به مساحت 4086,65 مترمربع پالك شماره91 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ســند 55688 مورخ 
58/02/04 دفتر 86  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.
2- راى  شماره     0053     مورخ   1399/09/17    به شماره کالسه     0712   آقاي / خانم مهناز 
پهلوان نژاد به شناسنامه شماره 65448 کدملی 1281751685 صادره فرزند رضا نسبت به 
1,5 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب باغ  به مساحت 4086,65 مترمربع پالك شماره 91از اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 55688 مورخ 58/02/04 

دفتر 86  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
3- راى  شماره     0057     مورخ  1399/10/17     به شــماره کالسه    0711   آقاي / خانم 
شهناز پهلوان نژاد به شناسنامه شــماره 61224 کدملی 1281709263 صادره فرزند رضا 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب باغ  به مساحت 4086,65 مترمربع پالك 
شــماره91 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 55688 
مورخ 58/02/04 دفتر 86  و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
4- راى  شماره    0052      مورخ     1399/09/17  به شماره کالسه    0710 آقاي / خانم عباس 
پهلوان نژاد به شناسنامه شــماره 56932 کدملی 1281666351 صادره فرزند رضا  نسبت 
به 1,5 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب باغ به مســاحت 4086,65 مترمربع پالك شماره 

91اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 55688 مورخ 
58/02/04 دفتر 86  و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده 

است.
5- راى  شماره     8343     مورخ    1399/08/03   به شــماره کالسه     1383  آقاي / خانم 
شایسته شاهین به شناسنامه شــماره 1130553582 کدملی 1130553582 صادره فرزند 
رحمت اله نســبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب کارخانه سنگبرى . به مساحت 
4303,15 مترمربع پالك شــماره14 فرعی از156 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الوســطه از مالکیت رحمت اهللا شاهین و زیبا شاهین ثبت 
در صفحه 86 دفتر 328 و سند 144441 مورخ 82/04/17 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شماره     8341     مورخ    1399/08/03   به شــماره کالسه     1382  آقاي / خانم 
فاطمه شاهین به شناسنامه شــماره 1130381021 کدملی 1130381021 صادره فرزند 
رحمت اله نسبت به 3 دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب کارخانه ســنگبرى به مساحت 
4303,15 مترمربع پالك شماره14 فرعی از156 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الوسطه از ثبت در صفحه 86 دفتر 328  رحمت اهللا شاهین و زیبا 
شاهین سند 144441 مورخ 82/04/17 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شــماره    9977      مورخ    1399/09/17   به شماره کالســه    1203  آقاي / خانم 
مجتبی کمالی به شناسنامه شماره 1381 کدملی 1285778162 صادره فرزند رضا  نسبت 
به 6 دانگ یکباب مغازه  به مساحت 25,75 مترمربع پالك شماره 1211فرعی از99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحه 524 دفتر 
376 محمد شیرزاداد حقیقى فر ارائه دادنامه از طف دادگاه و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
8 - راى  شماره  8271        مورخ   1399/08/02    به شــماره کالسه    1515  آقاي / خانم 
مرجان پرنده خوزانی به شناسنامه شماره 15824 کدملی 1142372979 صادره فرزند ناصر 
د نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه  و فوقانى . به مساحت 201,11 مترمربع 
پالك شــماره 187فرعی از 122اصلی واقع در اصفهان بخش حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ثبت در صفخحه 335 دفتر 584 مع االوسطه و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شماره   8266       مورخ     1399/08/02  به شــماره کالسه    1110   آقاي / خانم 
حسین خونساري به شناسنامه شماره 6537 کدملی 1142293408 صادره فرزند رمضانعلی 
نسبت به 4 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه و فوقانى  به مساحت 201,11 مترمربع 
پالك شماره 187فرعی از122 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  ثبت در صفحه 335 دفتر 584و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
10- راى  شــماره      8134    مورخ  1399/08/02     به شماره کالسه     1558  آقاي / خانم 
هوشنگ مهدور به شناسنامه شماره 75 کدملی 6219384040 صادره فرزند علی  نسبت به 
6 دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 138,01 مترمربع پالك شماره 271فرعی از104 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل   صفحه 320 دفتر 389 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شــماره     5650     مورخ   1399/04/06    به شماره کالسه    0172    آقاي / خانم 
محمدتقی صالحی به شناسنامه شماره 639 کدملی 5759576232 صادره فرزند رحیم علی 
نسبت  به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 200,25 مترمربع پالك شماره881 فرعی از99 
اصلی واقع در   جوى اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 22798 
مورخ 96/10/30 دفتر خانه 300 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
12- راى  شــماره     2095     مورخ    1399/03/17   به شماره کالسه     0198  آقاي / خانم 
مینا مشهدي زاده ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 10307 کدملی 1142327906 صادره 
فرزند رمضان  نسب به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 175,50 مترمربع پالك شماره736 
و 737 فرعی از158 اصلی واقع در صدر اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  مع االوسطه از شهردارى خمینى شهر ثبت در صفحه 370 و 13 دفتر 170 و 149 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
13- راى  شــماره      8153    مورخ   1399/08/02    به شماره کالسه      1254  آقاي / خانم 
زینب رفیعی فروشانی به شناسنامه شــماره 15857 کدملی 1142373304 صادره فرزند 
عباسعلی  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه . به مســاحت 148,16 مترمربع پالك شماره415 
فرعی از107 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل  سند 
47463 مورخ 99/04/01 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
14- راى  شــماره    9779      مورخ     1399/09/05  به شماره کالســه      1890    آقاي / 
خانم سمیه کاوهی سدهی به شناسنامه شماره 2720 کدملی 1141297930 صادره فرزند 
غالمعلی  زمین داراى اعیانى به مساحت 432,36 مترمربع پالك شماره128 فرعی از116 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از دلبر حاج 
هاشمى ثبت درصفحه 436 دفتر 113 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
15- راى  شماره    8495     مورخ  1399/08/04     به شماره کالسه    0296  آقاي / خانم منور 
مشتاقی خوزانی به شناسنامه شماره 344 کدملی 1141618141 صادره فرزند تقی  نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه ... به مساحت 175,15 مترمربع پالك شماره179 فرعی از113 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 34273 مورخ 99/02/09 

دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
16- راى  شــماره   9701   مورخ     1399/08/28  به شماره کالســه   1747   آقاي / خانم 
نسرین سعیدي ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 357 کدملی 1141103184 صادره فرزند 
عباسعلی نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 287,66 مترمربع پالك 
شماره394 فرعی از122 اصلی واقع در اصفهان بخش1 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 14093 مورخ 1399/07/13 دفتر 388 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
17- راى  شــماره     9801     مورخ    1399/09/05   به شماره کالسه     0465   آقاي / خانم 
حمیدرضا قربانی خوزانی به شناسنامه شــماره 705 کدملی 1141710404 صادره فرزند 
رمضان  نســبت به 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 149مترمربع پالك شماره 
280فرعی از82 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
االوسطه از کرمعلى نورى زاده  سند 74182 مورخ 71/08/17 دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- راى  شماره       9870    مورخ  1399/09/15     به شماره کالسه    0766    آقاي / خانم 
محمد سلیمانی کیا به شناسنامه شــماره 2396 کدملی 1817859791 صادره فرزند کریم  
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه خانه . به مساحت 247 مترمربع پالك شمار756 فرعی از109 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  سند 78101 مورخ 

67/12/24 دفتر 73 و سند 84651 مورخ 74/02/09 دفتر 63  و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناسمالحظه و محرز گردیده است.

19- راى  شــماره       9872   مورخ   1399/09/15    به شــماره کالســه      0708  آقاي / 
خانم بتول کارگرخوزانی به شناسنامه شماره 10791 کدملی 1140360876 صادره فرزند 
عباسنسبت به 6 دانگ یکباب حانه  به مساحت 186,25 مترمربع پالك شماره 1598فرعی 
از85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  سند 9772 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
20- راى  شــماره   8510       مورخ   1399/08/04    به شماره کالسه  0648    آقاي / خانم 
فضل اله زراوشان به شناسنامه شماره 408 کدملی 1141664811 صادره فرزند علی نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 70,38 مترمربع پالك شماره598 فرعی از118 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر  شامل  سند 152715 مورخ 83/06/18 

دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
21- راى  شــماره    8512      مورخ    1399/08/04   به شــماره کالســه   0649     آقاي / 
خانم حمیده زراوشان به شناسنامه شــماره 135 کدملی 1141511568 صادره فرزند علی 
نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 79,61 مترمربع پالك شماره182 فرعی از85 
اصلی واقــع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ســند 21340 مورخ 
87/11/14دفتر 139و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 

است.
22- راى  شــماره    8163      مورخ     1399/08/02  به شــماره کالســه   0690   آقاي / 
خانم محمد رضا محمد صالحی فروشــانی به شناسنامه شــماره 1130195244 کدملی 
1130195244 صــادره فرزند غالمرضا  نســبت به 2 و 100,85 دانگ مشــاع از 6 دانگ

یکباب خانه نیمه ساز  به مساحت 208,45 مترمربع پالك شماره 218فرعی از107 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 241178 مورخ 98/07/18 

دفتر 73و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
23- راى  شماره    8165      مورخ   1399/08/02    به شماره کالسه   0691  آقاي / خانم مریم 
شفیعی خوزانی به شناسنامه شــماره 1130419274 کدملی 1130419274 صادره فرزند 
مجید  نسبت به 3 دانگ و 100,15 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه . به مساحت 208,45 
مترمربع پالك شماره 218فرعی از107 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر  شامل سند 241178 مورخ 98/07/18 دفتر 73و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
24- راى  شــماره     9891     مورخ    1399/09/15   به شماره کالسه    1822    آقاي / خانم 
حسن علی نقیان به شناسنامه شماره 39726 کدملی 1280283955 صادره فرزند حسین  
نسبت به 6 دانگ دو باب مغازه  و گاراژبه مساحت 1179,40 مترمربع پالك شماره 91 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 42891 مورخ 62/10/17 

دفتر 95 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
25- راى  شــماره   2315  مورخ   1399/08/28    به شماره کالســه     5396  آقاي / خانم 
کریم شجاعی به شناســنامه شــماره 11281 کدملی 1140488953 صادره خمینی شهر 
فرزند احمد نســبت به شــش دانگ یکباب کارگاه و یکدرب مغازه   به مساحت 1322,35 
مترمربع پالك شماره427 فرعی از119 اصلی واقع در اصفهان بخش14شامل سند 49387 
مورخ66/11/18دفتر خانه 10 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
26- راى  شــماره   9930       مورخ     1399/09/16  به شماره کالسه    0907   آقاي / خانم 
رسول ارشدي پور به شناسنامه شماره 54459 کدملی 1280433485 صادره فرزند محمد  
نسبت به 1970 سهم مشاع از 7492 سهم شــش دانگ . به مساحت 1970 مترمربع پالك 
شماره29 فرعی از103 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 
ثبت در صفحه 322 دفتر 13 مع االوسطه از رضوان کازرونى   و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
27- راى  شــماره     9936     مورخ   1399/09/17    به شماره کالسه    0883   آقاي / خانم 
حسینعلی گرجی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 609 کدملی 1141128403 صادره فرزند 
ابوالقاسم نسبت به4 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 162,40 مترمربع 
پالك شماره 925فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 47867 مورخ 99/04/18 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  

مالحظه و محرز گردیده است.
28- راى  شــماره     9937     مورخ   1399/09/17    به شماره کالسه   0884   آقاي / خانم 
الهه جعفرزاده ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 5367 کدملی 1142281701 صادره فرزند 
عباسعلی  نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه . به مساحت 162,40 
مترمربع پالك شماره 925فرعی از116 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل  سند 47867 مورخ 99/04/18 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
29- راى  شــماره     8202     مورخ  1399/08/02    به شماره کالسه   2036    آقاي / خانم 
زبیده پریشانی به شناسنامه شماره 8363 کدملی 1750566923 صادره فرزند محمدحسین 
نسبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه ... به مساحت 288,14 مترمربع پالك 
شماره211 فرعی از106 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 
سند 32801 مورخ 98/10/08دفتر 322و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
30- راى  شــماره    8204      مورخ   1399/08/02    به شماره کالسه    2037  آقاي / خانم 
عبداله پریشانی فروشانی به شناسنامه شــماره 222 کدملی 1141101831 صادره فرزند 
ذوالفقار  نسبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مساحت 288,14 مترمربع 
پالك شماره 211فرعی از106 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  سند 32801 مورخ 98/10/08 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس   

مالحظه و محرز گردیده است.
31- راى  شــماره     8200     مورخ   1399/08/02    به شماره کالسه    2035   آقاي / خانم 
غالمرضا محمدي فروشــانی به شناســنامه شــماره 333 کدملی 1141592762 صادره 
فرزند نوروزعلی  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 150,15 مترمربع پالك شماره 
211فرعی از106 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 
32801 مورخ 98/10/08 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس    مالحظه 

و محرز گردیده است.
32- راى  شــماره     0115     مورخ   1399/09/19    به شماره کالسه    2423  آقاي / خانم 
حسن گودرزیان به شناسنامه شــماره 18094 کدملی 1282650890 صادره فرزند خداداد 
نسبت به 6 دانگ یکباب ساختمان تجارى  به مســاحت 35,7435 مترمربع پالك شماره 
151فرعی از82 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 71 دفتر 445 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 

است.
33- راى  شــماره     0252     مورخ   1399/09/20    به شماره کالسه    1659   آقاي / خانم 
مجید بیکی به شناسنامه شــماره 1827 کدملی 1141289024 صادره فرزند عزیز  نسبت 

6 دانگ یکباب خانه  به مســاحت 165 مترمربع پالك شماره 292فرعی از110 اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 8 دفتر 598  و صفحه 
41 دفتر 428 و صفحه 491دفتر 24 و صفحــه 51 و 59 و 47 و 56 و 53 و 38 دفتر 428  و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده است. تاریخ انتشار اول 
:1399/09/25 تاریخ انتشار دوم :1399/10/10 م الف: 1061157  نبى اله یزدانى- ریاست 

محترم ثبت اسناد خمینى شهر/9/149 
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000239 تاریخ آگهى: 1399/09/23 شــماره پرونده: 
139804001013001008 آگهــى مزایــده پرونده اجرایى شــماره بایگانى: 9804152 
ششدانگ پالك شماره پنج هزار و صد و نوزده فرعى از پالك 4 اصلى مفروز و مجزى شده 
از هفتصد و سى و یک فرعى از اصلى مذکور قطعه 4 به مساحت 127/57 مترمربع واقع در 
طبقه چهارم که 2/76 دسیمتر مربع ان بالکن پیشرفتگى، 9/24 دسیمتر مربع ان پیشرفتگى، 
5/77 دسیمتر مربع ان تراس مسقف جنوبى است به انضمام پارکینگ 3 به مساحت 11/75 
مترمربع و به انضمام انبارى شــماره 4 به مســاحت 1/74 مترمربع واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان بزرگراه شــهید خرازى بعد از پل وحید به سمت شمال خروجى 
مطهرى نبش بن بست شقایق مجتمع مســکونى صدف 2 طبقه 4، که سند مالکیت آن به 
شــماره دفتر الکترونیکى 139620302025003109 و شماره چاپى سند 246326 سرى 
الف سال 95 ثبت و صادر شده اســت با حدود، شماًال: در نه قســمت که قسمتهاى دوم و 
چهارم ان، غربى است. اول دیوار و پنجره است بطول 1/78 متر به فضاى معبر مجاور، دوم 
دیواریست بطول 0/94 سانتیمتر به فضاى معبر مجاور، سوم دیوار و پنجره است بطول 2/45 
به فضاى معبر مجاور، چهارم دیواریست بطول 0/32 سانتیمتر به فضاى معبر مجاور، پنجم 
دیواریست بطول 0/51 سانتیمتر به فضاى معبر مجاور، ششم نیم دیوار جلوى بالکن بطول 
0/17 سانتیمتر به فضاى معبر مجاور، هفتم نیم دیوار جلوى بالکن بطول 0/65 سانتیمتر به 
فضاى معبر مجاور، هشتم نیم دیوار جلوى بالکن قوس بیرونى بطول 1/94 متر به فضاى معبر 
مجاور، نهم نیم دیوار جلوى بالکن قوس بیرونى بطول 2/36 متر به فضاى معبر مجاور، شرقا: 
در هشت قسمت که قسمتهاى پنجم و هفتم ان شمالى، قسمت سوم ان جنوبى، است اول 
دیواریست پیشرفتگى بطول 0/47 سانتیمتر به فضاى معبر مجاور، دوم دیوار به دیوار است 
بطول 8/35 متر به ملک مجاور شماره 4 ب اصلى، سوم درب و دیوار است بطول 3/40 متر 
به راه پله و اسانسور مشاعى، چهارم دیواریست بطول 2/02 متر به راه پله و اسانسور مشاعى، 
پنجم دیواریست بطول 0/36 سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعى، ششم دیواریست بطول 
3/28 متر به راه پله و اسانسور مشاعى، هفتم دیواریست بطول 3/04 متر به راه پله و اسانسور 
مشاعى، هشتم دیوار به دیوار است بطول 0/80 سانتیمتر به ملک مجاور شماره 4 ب اصلى، 
جنوبا: در هفت قسمت که قسمتهاى چهارم و ششم ان شــرقى است اول نیم دیوار جلوى 
بالکن بطول 1/74 متر به فضاى حیاط مشاعى، دوم نیم دیوار جلوى بالکن بطول 1/98 متر 
به فضاى حیاط مشاعى، سوم دیواریســت بطول 1/45 متر به فضاى حیاط مشاعى، چهارم 
دیواریست بطول 0/15 سانتیمتر به فضاى حیاط مشاعى، پنجم دیوار و پنجره است بطول 
1/38 متر به فضاى حیاط مشاعى، ششم دیواریست بطول 0/44 سانتیمتر به فضاى حیاط 
مشــاعى، هفتم دیوار و پنجره اســت بطول 3/37 متر به فضاى حیاط مشاعى، غربا: در دو 
قسمت اول دیوار و پنجره است بطول 10/74 متر به فضاى معبر مجاور، دوم دیوار و پنجره 
بصورت پیشرفتگى به فضاى خیابان بطول 3/34 متر به فضاى معبر مجاور. حدود پارکینگ، 
شماال: خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول 5 متر، شرقا: خط فرضى به محوطه مشاعى 
است بطول 2/35 متر جنوبا: خط فرضى به محوطه مشــاعى است بطول 5 متر، غربا: خط 
فرضى به محوطه مشاعى است بطول 2/35 متر، حدود انبارى، شماال: دیواریست مشترك 
بطول 1/66 متر به انبارى قطعه 3، شرقا: دیواریســت بطول 1/05 متر به راه پله و اسانسور 
مشاعى، جنوبا: دیواریست مشــترك بطول 1/66 متر به انبارى قطعه 5، غربا: درب و دیوار 
است بطول 1/05 متر به پشت بام که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق بصورت یک 
دستگاه آپارتمان به مســاحت 127/57 مترمربع در طبقه چهار که 2/76 مترمربع ان بالکن 
پیشرفتگى، 9/24 مترمربع ان پیشرفتگى، 5/77 مترمربع ان تراس مسقف جنوبى است به 
انضمام پارکینگ واقع در همکف و انبارى واقع در پشــت بام با قدرالسهم از عرصه و سایر 
مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها و ائین نامه اجرائى ان مى باشد عرصه ملک 
ساختمان پالك 731 فرعى از 4 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 186/04 مترمربع 
مى باشد که مطابق صورت مجلس تفکیکى با شماره رایانه 1393204025000105 مورخ 
1393/3/22 اجراى مقررات شده است حقوق ارتفاقى ملک له و علیه مطابق قانون تملک 
اپارتمانها است و از پارکینگ 3 حق عبور دارد. ساختمان با اسکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك، 
جمعا 7 طبقه شامل همکف مشــتمل بر یک اتاقک نگهبانى، موتورخانه پمپ تامین فشار 
اب و پارکینگ است. کف پارکینگ سنگ و بدنه پارکینگ همراه با نماى ساختمان ترکیب 
سنگ و اجر مى باشد پنجره ها با شیشه دو جداره است درب ورودى نفر رو استیل و دربهاى 
پارکینگ کرکره اى اتوماتیک ریموت دار مى باشد ساختمان مجهز به اسانسور مى باشد بدنه 
دیوار داخلى دستگاه پله سنگ و نرده حفاظ پله اســتیل است طبقات اول تا ششم هر طبقه 
مشتمل بر یک واحد مسکونى جمعا داراى شش واحد مسکونى مى باشد انشعابات گاز و برق 
هر واحد بصورت مجزى باضافه یک انشعاب برق مشترك جهت مشاعات مجتمع، انشعاب 
آب مشترك و داراى کنتورهاى فرعى مجزى براى هر واحد مى باشد اپارتمان مشتمل بر دو 
خواب، اشپزخانه OPEN با کابینت MDF و سقف با کار چوب تزئین شده است، کف واحد 
سرامیک و بدنه دیوار نقاشــى با کار چوب و در سقف سالن کناف کار شده است ملکى آقاى 
محمد مهدى ابراهیمى دنبه فرزند اصغر که طبق ســند رهنى شماره 112632 تنظیمى در 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 169 تهران در رهن بانک ملى واقع مى باشد و طبق اعالم بانک 
بستانکار ملک داراى بیمه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 99/10/09 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول ”شهید 
صداقتى“ ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از 
مبلغ پایه 30/616/800/000 ریال (سى میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و هشتصد هزار 
ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهــى هاى مالیاتى و عوارض 
شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گــردد ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 99/9/25 درج و منتشر مى گردد و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نمایــد و در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر، مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 1061325 یعقوبى- سرپرســت اداره اجراى اسناد رسمى 

اصفهان/9/152 

آگهى تغییرات 
شرکت شهرسازان فریدن سهامى خاص به شماره ثبت 36145 و شناسه ملى 10260216529 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1399/09/02 آقاى اصغر اصالنى کدملى 1129608093 بســمت مدیرعامل ، آقاى مسعود اصالنى کدملى 1129623394 
بسمت عضو هیات مدیره ، آقاى على رضا قربانى نهرخلجى کدملى 1159548595 بسمت رئیس هیات مدیره ، آقاى عماد مصلح آرانى 
کدملى 6199752627 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقاى محمدرضا مقدسى کدملى 1129005240 بسمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1060572)

آگهى تغییرات 
شرکت شهرسازان فریدن سهامى خاص به شماره ثبت 36145 و شناسه ملى 10260216529 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى اصغر اصالنى کدملى 1129608093 ، آقاى مسعود اصالنى کدملى 
1129623394 ، آقاى على رضا قربانى نهرخلجى کدملى 1159548595 ، آقاى عماد مصلح آرانى کدملى 6199752627 و آقاى محمدرضا 
مقدسى کدملى 1129005240 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقاى عبدالناصر بنده بهمن کدملى 
1818826941 و خانم مریم اصالنى کدملى 1150210389 بترتیب بســمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1061005)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى رهگشایان صنعت سپهر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 49448 و شناسه ملى 10260678027 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : لیال حیدرى برنجگانى به کد ملى 6209405878 و کدپستى 8193933977 بسمت بازرس اصلى و پریسا مهرپویا 
به کد ملى 1272064972 وکدپستى 8193933977 بسمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1059676)

آگهى تغییرات 
شرکت شهرسازان فریدن سهامى خاص به شماره ثبت 36145 و شناسه ملى 10260216529 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/03 
مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ دریاچه ، کوچه فرعى وحید ، خیابان مارنان ، پالك 139- ، مجتمع تجارى 
وحید ، طبقه اول ، واحد 1 - کدپستى 8176666671 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1061002)
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برخى افراد تصور مى کنند که استفاده از ادویه ها در پخت و پز مواد غذایى نمى توانند اثر مطلوبى 
داشته باشند، در حالى که سخت در اشتباه هستند. مصرف کردن برخى از ادویه هاى خاص و مقوى 
عالوه بر رفع سرد مزاجى بدن، بلکه سبب افزایش سوخت و ساز بدن مى شوند و براى سوزاندن 

چربى و الغر شدن مفید خواهند بود.
سیاه دانه: یکى از بهترین ادویه  ها براى سوزاندن چربى شکم و پهلو رسیدن به تناسب اندام، 

سیاه دانه است.
زیره سبز: زیره سرشار از آنتى اکسیدان ها و فیتواسترول است و با جذب کلسترول مضر در دستگاه 

گوارش باعث کاهش وزن مى شود.
زرد چوبه: زردچوبه با دارا بودن کورکومین رگ هاى خونى را از تشکیل بافت چربى اضافى باز 

مى دارد، این امر در کاهش وزن و چربى بسیار مؤثر است.
دارچین: این ادویه پر طرفدار با افزایش متابولیسم که گام مهمى در کمک به کاهش وزن و نیز 

حفظ وزنى سالم است و همچنین قند خون را نیز تنظیم مى کند.
زنجبیل: زنجبیل مى تواند سوخت و ساز بدن را افزایش دهد، همچنین باعث احساس سیرى در 

افراد مى شود و با توجه به این ویژگى آن، افراد کمتر براى پرخورى وسوسه مى شوند.
خردل: خردل مى تواند میزان متابولیسم را تا 25 درصد ناگهان افزایش دهد. با مصرف روزانه سه 

و نیم قاشق چایخورى خردل مى توانید روزانه 45 کالرى اضافى بسوزانید.
پودر سیر: سیر حاوى ویتامین هاى A ، B و  C است و به هضم غذا کمک مى کند. سیر حاوى 

آنتى اکسیدان هایى است که به کاهش وزن کمک مى کنند.
فلفل: حجم متعادلى از فلفل سیاه یا قرمز به افراد دچار اضافه وزن براى افزایش متابولیسم بدن 

آنها در کنار رعایت رژیم غذایى و ورزش توصیه مى شود.
رازیانه: رازیانه یکى از ادویه هاى آشپزى است که کاربرد دارویى زیادى دارد. این دانه ها سرشار 

از آنتى اکسیدان ها، فیبر غذایى، ویتامین ها و مواد معدنى است.
دانه گشنیز: دانه گشنیز سرشار از آنتى اکسیدان ها، چربى هاى سالم و مواد معدنى مانند مس، 

پتاسیم، روى، کلسیم و منیزیم است و موجب کاهش وزن مى شود.
هل: دانه هاى هل تقویت کننده معده، ضد نفخ و بادشکن هســتند؛ همچنین به هضم غذا نیز 

کمک مى کنند.

حقایقى درباره خوردن پرتقال وجود دارد که قبل از مصرف 
باید بدانید، همینطور مصرف پرتقــال براى برخى افراد 

خطرناك است.
پرتقال نیز همانند میوه هاى دیگر، سالم تلقى مى شود؛ 
با این حال، براى تمامى رژیم هاى غذایى توصیه نشده و 

ممکن است مضراتى نیز به همراه داشته باشد. 
 این میوه در بین تمامى میوه هــا فاقد چربى اما از طرفى 
داراى کالرى باالیى است به این صورت که در هر یک گرم 
از پرتقال مقدار 9 کالرى و 4 کربوهیدرات یا پروتئین یافت 
مى شود. بدن براى جذب برخى ویتامین ها به چربى هاى 
موجود در رژیم غذایى احتیاج دارد زیرا انرژى الزم براى 
ورزش هاى اســتقامتى را فراهم و به لخته شدن خون و 
رشد مغز کمک مى کند؛ بنابر این، کمبود چربى مضر است 
به خصوص اگر از پرتقال به جاى غذاهایى مانند آجیل که 

چربى هاى سالم را تأمین مى کنند استفاده شود.
هستید، خوردن مواد غذایى حاوى فیبر به اگــر رژیم 

دلیل آنکه احساس سیرى 

به شما مى دهند بسیار مهم است، اگر چه پرتقال حاوى 
مقدار تقریبًا کمى فیبر اســت به این صــورت که در هر 
100 گرم پرتقال 2 گرم فیبر موجود است. فیبر عالوه بر 
احساس سیرى به کنترل کلســترول و سطح قند خون، 
تقویت منظم حــرکات روده و کنتــرل وزن نیز کمک 
مى کند. بنابراین خوردن پرتقال به جاى غذاهاى سرشار 
از فیبر مى تواند براى کاهش وزن و سالمت عمومى مضر 
باشد زیرا طبق مشــاهدات افرادى که رژیم هاى غذایى 
با فیبر باالیى دارند الغرتر و ســالم تر هستند. به جاى 
آب پرتقال، پرتقال بخورید زیرا آب پرتقال در مقایسه با 

پرتقال کالرى باالترى دارد:
خوردن پرتقال به دلیل کمبود پروتئین مى تواند مضر باشد 
به این صورت که در هر 100 گرم پرتقال فقط یک گرم 
پروتئین موجود است. پروتئین یک ماده مغذى براى بدن 
و حفظ یکپارچگى ماهیچه ها، پوست و سایر بافت هاى 
بدن است. پروتئین به کنترل وزن نیز کمک مى کند. به 
دلیل اهمیت پروتئین خوردن پرتقال به عنوان یک میان 
وعده که حاوى پروتئین کمى است مى تواند بر سالمتى 

بدن تأثیر منفى داشته باشد.
درحالى که پرتقال حاوى هیچ گونه مواد شیرین 
کننده مصنوعى نیســت اما سرشــار از قندها 
و کربوهیدرات هاى ســاده اســت. پرتقال 
حاوى سه شکل مختلف از قندهاى طبیعى 
اســت. فروکتوز معموًال به عنوان قند میوه 
شناخته مى شــود. پرتقال حاوى فروکتوز، 
گلوکز وســاکارز اســت. فروکتوز و گلوکز از 
یک واحد قند تشــکیل شــده اند بنابراین 
به آنها مونوســاکارید گفته مى شود. 
هنگامى کــه گلوکــز و فروکتوز به 

یگر  یکد
متصــل 

مى شوند ساکارز 
دى ســاکارید تشکیل 

خواهد شد. کربوهیدرات هاى 
ســاده انرژى کمى را بــراى بدن در 

مقایســه با کربوهیدرات هاى پیچیــده فراهم 
مى کنند.

قند موجود در پرتقال باعث پوســیدگى دندان مى شود 
عالوه برآن باعث مى شــود در میزان قندخون نیز تأثیر 
بگذارد زیرا هر قند موجود در پرتقال ســطح متفاوتى از 
شــیرینى را نشــان مى دهد به این صورت که فروکتوز 
دو برابر بیشتر نســبت به دیگر قندها شــیرینى داشته 
و گلوکز شیرینى تقریبًا کمى نسبت به فروکتوز و ساکارز 

دارد. 
پرتقال داراى حداقل مقدار اسیدامینه است که به ساخت و 
ترمیم سلول ها و فعالسازى هورمون ها و آنزیم ها کمک 
مى کند. اســید امینه مى تواند درکاهش وزن، افزایش 
قدرت عضالت و عملکردهاى ورزشــى مؤثر واقع شود. 
طبق تحقیقات منتشر شده در مجله تغذیه یک اسید امینه 
(آرژنین) مى تواند باعث افزایش عضالنى ماهیچه هاى 

الغر و کاهش چربى بدن شود.
با وجود اینکه پرتقال طیف وسیعى از ویتامین ها را تأمین 
مى کند اما از لحاظ تأمین مواد معدنى ضعیف است زیرا 
تقریباً حاوى هیچ گونه آهن، روى، مس، منگنز، سلنیوم و 

فسفرى نیست.
با وجــود تمــام مزایا و مضــرات ذکر شــده از پرتقال، 
خوردن ایــن میوه بــراى تعــدادى از افراد پیشــنهاد
 نمى شود و باید در مصرف آن دقت الزم را به عمل آورد 
به عنوان مثال کسانى که طبع بلغمى دارند از معده و روده 
سردى برخوردار هســتند به همین علت باید از مصرف 
پرتقال جلوگیرى کنند. همچنین مصرف آن در، بیماران 
دیابتى، صرعى و تشــنجى، روماتیســمى و افرادى که 
بى اختیارى ادرار و ریفالکس گوارشى دارند نیز توصیه 

نخواهد شد.
توصیه مى شــود پس از خوردن پرتقال از نوشیدن چاى 
پرهیز شود چرا که عموماً نوشیدن آب قبل و بعد از هر میوه 

خصوصاً میوه هاى آبدار مفید نیست.
 بهترین ساعت براى مصرف پرتقال در بعد از ظهر بوده و 
بدترین زمان مصرف این میوه شب هنگام است و خوردن 

آن در ساعات پایانى روز و شب توصیه نمى شود.

 چه پرتقال حاوى 
صــورت که در هر 
عالوه بر ت. فیبر
و سطح قند خون،

ل وزن نیز کمک 
ى غذاهاى سرشار 
مت عمومى مضر 
 رژیم هاى غذایى 
ر هستند. به جاى 
تقال در مقایسه با

ى تواند مضر باشد 
ال فقط یک گرم 
ه مغذى براى بدن 
بافتهاى سایر و

یگر  یکد
متصــل 

مى شوند ساکارز
ســاکارید تشکیل  دى

خواهد شد. کربوهیدرات هاى 
ســاده انرژى کمى را بــراى بدن در 

مقایســه با کربوهیدرات هاى پیچیــده فراهم 
مى کنند.

قند موجود در پرتقال باعث پوســیدگى دندان مى شود 
عالوه برآن باعث مى شــود در میزان قندخون نیز تأثیر 
از ت تفا ط تقال د د قند ه ا ز د گذا

فسفرى نیست.
تقال از د ش اتذک ض ا زا ا ت د ا

حقایقى درباره پرتقال 

چربى هاى سالم را تأمینمى کنند استفاده شود.
هستید، خوردن مواد غذایى حاوى فیبر به اگــر رژیم 

دلیل آنکه احساس سیرى 

و حفظ یکپارچگ
بدن است. پروت
دلیل اهمیت پر
وعده که حاوى

بدن تأثیر منفى
درحالى
کننده
و کر
حاو
اسـ
شناخ
گلوکز
یک

ادویه هاى شگفت انگیز را بشناسید

دانشمندان حوزه روانشناسى رنگ تأکید کرده اند که 
رنگ تأثیر زیادى بر احساسات و افکار ما و در نتیجه بر 
توانایى ما در آرام کردن اعصاب و کنترل استرس دارد. 
آنها دریافته اند که رنگ هاى محیط زندگى انسان تأثیر 
بسزایى بر روحیه، شادابى، طراوت و یا خشم، اضطراب 

و اختالالت روانى فرد  دارند.
مدیریت یک کارخانه انگلیسى دریافته است که بهبود 
روحیه کارگران باعث کاهش حوادث ناشــى از کار و 
افزایش احساس رضایت از شــغل آنها مى شود. آنها با 
رنگ آمیزى دستگاه ها به رنگ نارنجى به جاى رنگ 

خاکسترى متوجه این موضوع شدند.
در کارخانه اى دیگر، کارگران حوزه ترابرى مشــاهده 
کردند که جعبه هاى جدید ســبز از جعبه هاى مشکى 
که معموًال اســتفاده مى کنند، سبک تر هستند. این در 
حالى بود که مدیریت کارخانه صندوق هاى جدیدى را 
خریدارى نکرده بود، بلکه جعبه هاى سیاه قدیمى را به 
رنگ سبز رنگ آمیزى کرده بود. همچنین، هنگامى که 
پل معروف لندن به رنگ ســبز رنگ آمیزى شد، تعداد 
خودکشــى هاى ســاالنه به میزان بیش از 30 درصد 

کاهش یافت.

رنگ سبز
رنگ سبز رنگى است که صلح و آرامش را القا مى کند. 
سبزى رنگ معمول در طبیعت، رنگ چمن، درختان و 
گیاهان است. رنگ سبز شما را به زمین متصل مى کند، 
خالقیت شما را افزایش مى دهد و باعث ایجاد آرامش 
و احساس راحتى مى شــود. این رنگ ساده ترین رنگ 
در دید ماست؛ رنگى است که مى توانید بدون احساس 
خستگى در چشم، تا آنجا که ممکن است به آن خیره 
شوید. رنگ ســبز به شــما مى آموزد که چگونه افکار 
آشــفته خود را آرام کنید. این امر باعث مى شــود که 
رنگ سبز گزینه اى عالى براى مکان هاى خرید و کار 
باشد. مطالعات نشان مى دهد افرادى که در یک محیط 
سرســبز کار مى کنند، به طور کلى داراى بهره ورى و 

شادى بیشترى هستند.

محققان دریافتند که قرار دادن یک صفحه سبز شفاف 
بر روى صفحه مطالعه باعث افزایش سرعت مطالعه و 
حفظ آن مى شود. رنگ سبز را در دکوراسیون منزل و 

لباس خود افزایش دهید تا احســاس شادابى و 
خوش بینى کنید.

رنگ آبى
رنــگ آبــى احســاس آرامش و 
راحتى را ایجاد مى کند. رنگ آب و 

آسمان است و باعث آرامش
 ذهن، کاهش فشار خون و 
کاهش دماى بدن مى شود. 

رنگ آبى در سایه هاى مختلف 
آن در محــل کار به تمرکــز و حفظ 

جزئیات بیشــتر کمک مى کند. پوشیدن 
لباس آبى در مصاحبه یا جلســه اعتماد 
به نفس و پختگى را القــا مى کند. رنگ 

آبى بر روى اشــتهاى ما نیز اثر آرام بخشى 
دارد؛ یک مطالعه نشان داده است که استفاده 

از رنگ آبى در آشپزخانه مصرف کالرى را 30 درصد 
کاهش مى دهد. دانشمندان بر این باورند که دلیل تأثیر 
رنگ آبى بر اشتها این است که غذاى آبى در طبیعت به 

استثناى برخى میوه ها، وجود ندارد.

رنگ بنفش
بنفش در تمام ســایه هاى آن اثر آرامش بخشى دارد. 
مشخص شــده اســت که رنگ بنفش براى درمان 
بیمارى هاى روانى مفید اســت؛ زیرا باعث تســکین 
اختالالت عصبى مى شــود. رنگ بنفش هماهنگى و 
تعادل بین ذهن و عقل را بازتــاب مى دهد و از دوران 
باســتان با خرد و معنویت مرتبط بوده اســت. وقتى 
رنگ خاصى مى پوشــید، از خود بپرسید چه احساسى 
به شما دست داده اســت. اطراف خود را با رنگ هایى 
احاطه کنید که باعث احســاس راحتى و امید در شما 

مى شود.

کرده اند که 
نتیجه بر 
س دارد.

محققان دریافتند کهق
بر روى صف
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 که شما را از فشار هاى  که شما را از فشار هاى 
روانى نجات مى دهندروانى نجات مى دهند

کســانى که هــم عینک و هــم ماســک مى زنند از 
شیشــه هاى بخارکرده  عینک  و دید تار خود شکایت 
مى کنند. در واقع این یک مشکل آزاردهنده است که 
مى تواند در موقعیت هاى خاصى مانند تعمیر ماشــین 
آالت صنعتى و کارهــاى تخصصى دیگر خطرآفرین 
باشــد و موجب عفونت هاى پلک باکتریایى شود که 
مشکالتى مانند: خشکى چشم، آسیب قرنیه (سایش، 
خراش)، تحریک ایجاد آلرژى به مواد سازنده ماسک و 

مسدود شدن مجراى اشکى.
«جاناتان ولف»، اپتومتریســت در آردزلى نیویورك 
مى گوید: «هواى گرمى که از تنفس در ماسک مى آید، 
عامل بســیارى از این مسائل اســت. افزایش جریان 
هوا در اطراف چشم ها باعث تســریع طبیعى تبخیر و 
خشک شدن ســریع تر از حد معمول چشم ها مى شود 
که آســیب دیدن قرنیه و بافت ملتحمه را در پى دارد. 
مقاله اى که در سپتامبر 2020 در مجله چشم پزشکى 
و درمان منتشر شد به اثرات بالقوه بهداشت ماسک ها 
نگاهى کرد و گزارش داد که پزشکان چشم، از افزایش 
سوزش و خشکى چشمى در میان کاربران ماسک هاى 
معمولى خبــر دادند. امــا کدام مشــکل را مى توانیم 
تحمل کنیم؟ مشکالت تنفســى و دیگر موارد ناشى 
از ویروس کرونا یا خشکى چشم؟ با رعایت مورد زیر، 
مى توانیم از ماسک بدون آســیب به چشم ها استفاده 

کنیم.

■ ماسک را در جاى درست خود قرار دهید
دلیل اینکه هواى گرم باز دم، چشــمان شــما را آزار 

مى دهد این است که ماسک شــما به درستى بر روى 
بینى نمى نشــیند. بعضى ها با خم کردن سیم ماسک 
(بزرگ تر از بینى خود) راه رفت و آمــد هوا براى خود 
مى گذارند که این کار اشتباه اســت. این شکاف بین 
ماسک و بینى شما، موجب خشکى چشم ها و ابتال به 

ویروس کرونا مى شود.

■ اطمینان از پارچه مناسب ماسک
ماسک هیچگاه نباید با چشمان ما تماسى داشته باشد. 
خراش قرنیه مربوط به ماسک و تحریک آن مى تواند 
بر اثر تماس چشم با ماســک اتفاق بیافتد. بر اساس 
مطالعه اى از دانشــگاه دوك که در سال 2020 انجام 
شد، پارچه هاى پنبه اى دو الیه از بهترین ها براى تولید 

ماسک ها هستند.

■ به چشم هاى خود استراحت دهید
اگر احساس مى کنید که اجســام خارجى در چشمتان 
هســتند یا خشــکى چشــم دارید مى توانید روزى 
یک بار از اشــک چشــم مصنوعى اســتفاده کنید. 
قطره هــاى روان کننده مانند قطره اشــک آور، یک 
درمان محبوب براى انواع مســائل و مشکالت بالقوه 
چشمى است. دکتر لیو مى گوید: «براى کاهش خشکى 
چشم ها مرتبط با ماسک، عالوه بر نصب درست ماسک 
مى توانید از اشــک مصنوعى نیز استفاده کنید. اشک 
مصنوعى، چشم ها را مانند اشک هاى طبیعى مرطوب 
مى کند و در نتیجه خشــکى چشم و عوارض آن مانند 

قرمزى و حتى تارى دید را برطرف مى کند.»

ماسک براى سالمت چشم  مضر است؟

طبق نتایج یک تحقیق جدید، باالرفتن از چهار ردیف پله در کمتر از 
یک دقیقه نشان دهنده سالمت قلب است.

دکتر «خزوس پتیرو»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان کوریونا 
اسپانیا، در این باره مى گوید: «تســت پله راهى آسان براى برآورد 
سالمت قلب است. اگر براى باال رفتن از چهار ردیف پله بیش از یک 
و نیم دقیقه زمان الزم دارید، بهتر است براى بررسى سالمت خود 

با پزشک مشورت کنید.»
این مطالعه شامل 165 بیمار بود که به دلیل بیمارى عروق کرونر 
تشخیص داده شده یا مشکوك به این بیمارى، براى تست ورزش 
مراجعه کرده بودند. عالئم این افراد شامل درد قفسه سینه یا تنگى 
نفس در هنگام ورزش بود. شــرکت کننــدگان روى تردمیل راه 
مى رفتند یا مى دویدند، درحالى که به تدریج شــدت آن را افزایش 
مى دادند و تا زمان خسته شــدن، ادامه مى دادند. پس از 15 تا 20 
دقیقه استراحت، از افراد خواسته شد بدون توقف و همچنین بدون 
دویدن، چهار ردیف پله (در مجموع 60 پلــه) را طى کنند و زمان 

براى شان ثبت شد.
محققان نتایج تســت ورزش را با زمان باالرفتن از پله ها مقایسه 
کردند. آنها دریافتند بیمارانى که در مــدت کمتر از 40 تا 45 ثانیه 
از پله ها باال رفتند، عملکرد بهترى هم در تســت ورزش و بر روى 
تردمیل داشتند. در طول آزمایش تردمیل، محققان عملکرد قلب را 
هم در حین ورزش ارزیابى کردند. اگر قلب در هنگام ورزش به طور 
طبیعى کار کند، نشاندهنده احتمال پایین بیمارى قلبى عروقى است.

سپس آنها این یافته ها را با نتایج باال رفتن از پله مقایسه کردند. در 
حدود 58 درصد از بیمارانى که در بیش از 1/5 دقیقه پله نوردى را به 
پایان رساندند، در معاینه تردمیل عملکرد قلب غیرطبیعى داشتند. 
در مقابل، فقط 32 درصد از کسانى که در کمتر از یک دقیقه از پله ها 

باال رفتند، در تست تردمیل عملکرد قلب غیرطبیعى داشتند.

تست سالمت قلب با باال 
رفتن از پله ها

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى رهگشایان صنعت 
سپهر شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 49448 و شناســه 
ملى 10260678027 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/08/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ســرمایه شرکت از محل 
مطالبات حال شــده و صدور سهام 
جدید از مبلغ یکصد و بیست میلیون 
ریال به مبلغ پنجاه میلیارد و یکصد و 
شصت میلیون ریال افزایش یافت و 
ماده مربوطه اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح شد : ماده 5 اصالحى : سرمایه 
شرکت مبلغ پنجاه میلیارد و یکصد و 
شــصت میلیون ریال نقدى است که 
به 5/016/000 ســهم با نام عادى 
ده هزار ریالى منقسم گردیده و تمامأ 
پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1059672)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص تیوان فوالد پاسارگاد درتاریخ 1399/09/22 به شماره ثبت 66351 به شناسه ملى 
14009638073 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش انواع آهن آالت ، شمش فوالدى .ارائه کلیه فعالیت هاى مجاز بازرگانى 
اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور ، ارائه 
کلیه فعالیت هاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیر متخصص جهت ارگانهاى دولتى 
و خصوصى ، اخذ وام و اعتبار وتسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا در 
جهت تحقق اهداف شرکت . اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور . شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرارداد با اشــخاص حقیقى و حقوقى ، شرکت در نمایشگاههاى داخلى 
و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزاده 
ابراهیم ، خیابان چهارباغ عباســى ، کوچه جهان آرا [12-17] ، پالك - 13 ، ساختمان ورك لند ، طبقه دوم ، 
واحد 9 کدپستى 8134643935 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 1803/1 مورخ 1399/09/13 نزد بانک صادرات شعبه شهید 
مجلسى با کد 1901803 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
خانم فردوس مهاجر زفرهء به شــماره ملى 1271429500 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى حسین مهاجر زفره به شماره ملى 1285496043 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى بشیر على مهاجر زفرهء به شماره ملى 1293076937 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء بشیر على 
مهاجر زفرهء ( مدیرعامل ) همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى رضا مهران نیا به شماره ملى 1271544776 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى غالمحسین 
براتى به شماره ملى 5400002064 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 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 (1060555)

آگهى تغییرات 
شــرکت جاوید طرح ســالمت سهامى 
خاص به شماره ثبت 65998 و شناسه 
ملــى 14009546110 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/08/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محله برازنده 
، کوچه فرهنگیان5 ، خیابان گلســتان 
، پــالك 110 ، ســاختمان نگین ، طبقه 
دوم ، واحد 7 کدپستى 8193956377 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشــرح فوق اصالح گردید.موارد ذیل به 
موضوع شرکت اضافه گردیدشرکت در 
مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى عقد 
قرارداد با اشــخاص حقیقى و حقوقى-
-دولتى و خصوصى-ثبت موضوع به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد. 
در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصــالح. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1059748)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پس به جان و دل از دنیا اعراض کرد و خاطره آن را در وجود خود ُکشــت 
و دوست داشــت که زیور و زینت دنیا در برابر چشــمش   نیاید، مبادا از آن 
جامه فاخرى گزیند یا به درنگ در آن امید بندد. رســالت پروردگارش را 
به مردم رسانید، که از آن پس، آنان را بهانه اى نباشد و امت خود را از روى 
نیکخواهى هشــدار داد. و بشــارت بهشــت فرمود و به بهشــت فرا خواند. 
ما شــجره نبوتیم و جایــگاه فرودآمدن رســالت و محل آمد و شــد مالئکه و 

موال على (ع)معادن علم و چشمه هاى حکمت.
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عملیات زیرسازى (ماکادام ریزى، تسطیح، غلطک زنى و...) گذر جدید االحداث واقع در خیابان آزادگان مقابل اداره بهزیستى شهرستان فالورجان (بن بست ورودى 
کوچه هشتم از کوى رزمندگان) در راستاى ایمن سازى معابر، تسهیل در تردد وسایط نقلیه، پاسخگویى و رسیدگى به درخواست ساکنین در جهت رفع مشکالت گذر 

فوق الذکر توسط معاونت عمرانى شهردارى فالورجان.

تداوم اجراى عملیات زیرسازى و بهسازى 
معابر شهرى فالورجان به روایت تصویر

طى سال هاى اخیر 21 هزار انشعاب فاضالب به متقاضیان در شهرستان مبارکه 
واگذار شده که این رقم بیانگر تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 60 درصد جمعیت 

این شهرستان از خدمات شبکه فاضالب است.
مدیر آبفا مبارکه اعالم کرد: با اجراى 334 کیلومتر شبکه فاضالب در شهرهاى 
مبارکه، کرکوند، زیباشهر و دیزیچه بیش از 90 درصد شبکه فاضالب شهرستان 

مبارکه عملیاتى شد. 
مرتضى یادگارى افزود: به منظور برخوردارى مردم شهرستان مبارکه از خدمات 
شبکه فاضالب احداث شش ایستگاه پمپاژ در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون 
ایستگاه پمپاژ صفائیه و کرکوند در مدار بهره بردارى قرار دارند. وى افزود: احداث 
ایستگاه هاى پمپاژ سورچه سیاه بوم، دهنو و زیبا شهر تکمیل شده و اکنون عملیات 

اتصال این ایستگاه هاى پمپاژ به کلکتور فاضالب در دستور کار قرار دارد.
یادگارى با اشاره به جمعیت 170 هزار نفرى شهرســتان مبارکه ادامه داد: طى 
سال هاى اخیر 21 هزار انشعاب فاضالب به متقاضیان در شهرستان مبارکه واگذار 
شده که این رقم بیانگر تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 60 درصد جمعیت این 

شهرستان از خدمات شبکه فاضالب است.

مدیر آبفا مبارکه با بیان اینکه در طول شبانه روز 420 لیتر در ثانیه پساب در تصفیه 
خانه فاضالب مبارکه تولید مى شود، اظهار کرد: پس از انعقاد قرارداد بیع متقابل 
میان شرکت آبفا استان اصفهان با شرکت فوالدمبارکه هم اکنون 200 لیتر در ثانیه 
پساب از تصفیه خانه فاضالب مبارکه در اختیار شرکت فوالدمبارکه قرار مى گیرد. 
یادگارى اعالم کرد: با عملیاتى شدن 30 کیلومتر دیگر، شبکه فاضالب شهرستان 
در مبارکه تکمیل مى شود و 100 درصد شــبکه فاضالب در این شهرستان اجرا 

مى شود.
الزم به یادآورى است، در سال 92 قرارداد بیع متقابل ساخت تأسیسات فاضالب 
شهرستان هاى مبارکه و لنجان میان شرکت فوالد مبارکه اصفهان و شرکت آبفا 
استان اصفهان با سرمایه گذارى 1200 میلیارد ریال منعقد شد که به موجب آن 
مقرر شد در ازاى تخصیص پساب، قریب به 500 کیلومتر شبکه فاضالب در این 
شهرستان ها توسط شرکت فوالد مبارکه اجرا شود که با توجه به افزایش اجراى 
تأسیسات فاضالب در شهرهاى زیباشهر و دیزیچه و سایر موارد، سهم سرمایه 
گذارى در شهرستان مبارکه از محل این قراردادها به میزان بیش از 2000 میلیارد 

ریال رسید.

اجراى 90 درصد شبکه فاضالب 
شهرستان مبارکه 

علیرضا رزم حسینى، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر خود به اصفهان از ذوب 
آهن اصفهان بازدید کرد و به همراه وجیه ا... جعفرى رئیس هیئت عامل ایمیدرو، 
عباس رضایى استاندار و جمعى از دیگر مسئوالن استان و شهرستان لنجان ضمن 
گفتگو با مدیــران ذوب آهن و بازدید از خط تولید این شــرکت در جریان آخرین 

اقدامات این مجتمع عظیم صنعتى قرار گرفت.
وى پس از بازدید از کوره بلند شــماره یک این شــرکت که مراحل پیش گرم را طى 
مى کند، در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش مهم ذوب آهن در شکل گیرى صنایع 
فوالدى کشور و تربیت متخصصین در حوزه صنعت گفت: به برکت پیروزى انقالب 
اسالمى، تولید فوالد کشور از 500 هزار تن به 28 میلیون تن رسید و در افق 1404 تولید 
55 میلیون تن مد نظر است که بانى همه این توفیقات ذوب آهن است و این امر جاى 

سپاس و قدردانى از همه کارگران، متخصصان و مسئولین ذوب آهن دارد.
وى افزود: این مجتمع عظیم صنعتى ارزش بسیارى براى کشور دارد و لذا چراغ آن 
باید روز به روز پرفروغ تر باشد و به هر شکلى که مى توان باید بر کمیت و کیفیت 

محصوالت آن افزود تا جایگاهى جهانى کسب کند.
وزیر صمت با اعالم آمادگى کامل براى حمایت از ذوب آهن اصفهان گفت: ایمیدرو 
پشتیبان ذوب آهن اصفهان است و کمیته اى براى حل مشکالت صنعت فوالد 

تشکیل شده که قطعاً حامى این مجتمع عظیم صنعتى خواهد بود.
رزم حسینى هم افزایى بین صنایع را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: صنایع فوالدى 
کشور نباید نگاه رقابتى داشته باشند بلکه تا آنجا که مى توانند باید از هم پشتیبانى 

کنند. صنایع فوالدى کشور با همت ذوب آهن اصفهان به وجود آمدند و رشد کردند 
و حاال باید از این صنعت حمایت کنند.

وزیر صمت گفت: ذوب آهن اصفهان با راه اندازى کوره بلند شماره یک، بیش از 
800 هزار تن به تولید خود اضافه مى کند که اهمیت بسیارى دارد. این شرکت قادر 

به تأمین ریل کشور است که دستاورد بزرگى براى ایران است.
منصور یزدى زاده، مدیر عامل ذوب آهن در این دیدار گفت: این شرکت در تولید 
و بومى سازى گام هاى مهمى برداشته و دستاوردهاى مهمى همچون تولید ریل 

حاصل کرده است.
وى هزینه انرژى این شــرکت را به دلیل روش تولید و عدم بهره مندى از یارانه 
انرژى، زیاد دانست و گفت: معادن زغال سنگ کشور وابسته به فعالیت ذوب آهن 
اصفهان هستند و این شرکت در مسئولیت هاى اجتماعى از جمله خدمات درمانى، 

فعالیت هاى ورزشى، عمرانى و... پیشگام است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: این تصور اشتباه وجود دارد که این شرکت یک 
صنعت قدیمى است و بر اســاس آن نتیجه گیرى مى شود که آالینده هم هست. 
این در حالى است که بیشتر بخش هاى ذوب آهن اصفهان نوسازى و مدرن شده 
و این شرکت اولین مجموعه اى است که با مشارکت سازمان محیط زیست طرح 
جامع زیست محیطى تدوین کرده است. پروژه هاى متعدد زیست محیطى از جمله 
ســاخت و تعویض درب هاى باترى شماره 3 کک ســازى را اجرا کرده و تالش 

مى کند رضایت جامعه را کسب کند.

ذوب آهن اصفهان، بانى تمام توفیقات 
صنعت فوالد کشور است

مهدى مختارى- شهردار ابریشم

شهردارى ابریشم بموجب مصوبه شماره 216 مورخ 99/07/08 شوراى اسالمى شهر ابریشم و همچنین بودجه عمرانى سال 1399 در نظر 
دارد نسبت به اجراى ادامه عملیات ساختمان سالن چند منظوره والیت شهر ابریشم با اعتبار بالغ بر 23/000/000/000 ریال از طریق آگهى 
مناقصه و براساس فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات برقى و مکانیکى سال 1399 اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و اخذ 
مدارك مناقصه و نیز نقشه و مشخصات مى توانند تا روز یک شنبه مورخ 99/10/07 همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت ادارى به حراست 

شهردارى واقع در شهر ابریشم بلوار الغدیر بعد از پمپ بنزین ساختمان شهردارى مراجعه نمایند.
تلفن: 3- 37450001 

ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد.
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