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استرس را از خودتان دور کنیدحادثه رانندگى در چادگان یک کشته برجاگذاشت«خندوانه» و «دورهمى» در تابستان هم ادامه دارندتاریخچه گنبد طالى حرم امام رضا(ع) تغییر ساعت مسابقه فوالد و سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از خواص
آلبالو 

غافل نشوید

آغاز برخورد با دارندگان پمپ هاى غیرمجاز 
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خاموشى ها در راهند

عضویت 
در کتابخانه ها 

امروز رایگان است

نتایج رسمى 
انتخابات شوراى شهر 

اصفهان
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شرق اصفهان 
گلوگاه 

مواد مخدر است

کارشناس نظارت بر مواد غذایى معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه گفت: آلبالو با داشتن 
رنگدانه آنتوسیانین و خاصیت آنتى اکسیدانى قوى، 

ضد سرطان و ضد التهاب بوده و براى بیمارى هاى التهابى 
همچون آرتروز و نقرس که التهاب ...

دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه بــا مواد مخدر 
اســتان اصفهان گفت: معبر اصلى ورود و کشف 
مواد مرزهاى شــرقى و جنوبى استان اصفهان 

(شهرستان هاى شهرضا و نایین ) است.
محســن یارمحمدیــان روز دوشــنبه در جمع 
خبرنــگاران افزود: مهمترین مبــادى ورودى و 
گلوگاه هاى اصلى مواد مخدر در استان اصفهان 
مرزهاى شرق و جنوب استان است که نیروهاى 

4بازرسى در ورودى...
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با درخواست شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و موافقت مقام قضایى محقق شد

معماى
علیرضا خمسه 

نویدکیا به دنبال جانشین عزت 
مقابل فوالد

عزت ا... پورقاز به دلیل حواشى رخ داده در مصاف با پرسپولیس، مقابل 
فوالدخوزستان یکى از غایبان کلیدى سپاهان است.

پورقاز که پس از دیدار جنجالى سپاهان و پرسپولیس در نقش جهان 
با محرومیت مواجه شــد، نگرانى مهمى براى محرم نویدکیا شکل 

داده است.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

■ دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر: 
در مناطق غربى استان اصفهان شاهد قاچاق 

اسلحه و مشروب هستیم

فوالد مبارکه 
در میان 50 شرکت 
بزرگ تولید کننده 
فوالد در جهان

67 هکتار از مراتع استان اصفهان 
امسال در آتش سوخت
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دومین سوپرجام براى دومین سوپرجام براى 
هافبک سابق ذوب آهنهافبک سابق ذوب آهن

امور پیمانهاى شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان

«آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اي »«آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اي »
شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاري 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 1400/03/31 می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز یکشنبه  تاریخ 1400/04/06

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روز پنجشنبه تاریخ 1400/04/17
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8:30 صبح روز شنبه تاریخ 1400/04/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس اصفهان خیابان 
22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتی استان اصفهان و تلفن 03132647300

اطالعات تماس سامانه  ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

موضوع مناقصه : احداث ساختمان نگهبانی و محوطه  شهرك صنعتی زواره (شماره 2000001281000024 در سامانه ستاد)(تجدید)
مبلغ برآورد اولیه : 10,775,594,827ریال و براساس فهارس بهاي سال 1400(سرجمع) سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاري)

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار :  538,780,000  ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران : رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه

مدت اجرا:  9  ماه 
موضوع مناقصه :  تهیه مصالح و اجراي عملیات حدود 2,5 کیلومتر شبکه گذاري پلی اتیلن گاز  شهرك صنایع دستی شهرضا (شماره 2000001281000025 در سامانه ستاد)(تجدید)

مبلغ برآورد اولیه : 5,405,651,024ریال و براساس بخشنامه34000 (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 270,283,000  ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات
مدت اجرا:  7 ماه 

موضوع مناقصه :  خرید،حمل و اجراي شبکه توزیع آب شهرك صنعتی ماهیان زینتی کاشان  (شماره 2000001281000026 در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه : 21,646,050,761 ریال و براساس فهارس بهاي سال 1400 سازمان مدیریت و برنامه ریزي(اعتبار طرح جاري)

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 1,082,303,000  ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب

مدت اجرا:  5 ماه 
موضوع مناقصه :  محوطه سازي فاز توسعه شهرك صنعتی کوهپایه (شماره 2000001281000027 در سامانه ستاد)

مبلغ برآورد اولیه 81,605,800,447ریال  و براساس فهارس بهاي سال 1400(سرجمع) سازمان برنامه و بودجه کشور(اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار : 4,080,291,000   ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري 
مدت اجرا:  8 ماه 

م.الف 1152371

نوبت دوم

مقام دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سهامدارانآگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سهامداران
 شرکت شاهین سفر رویا شاهین شهر (سهامى خاص)  شرکت شاهین سفر رویا شاهین شهر (سهامى خاص) 
به شماره ثبت به شماره ثبت 5680556805 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1400610631414006106314

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت شاهین سفر رویا شاهین شهر سهامى خاص 
دعوت به عمل مى آید که در جلسه مجمع عمومى عادى شرکت که در روز دوشنبه 
مورخ 1400/04/14 راس ســاعت 8 صبح به آدرس شرکت به نشانى شاهین شهر 

ترمینال شیشه اى غرفه 7 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دســتورات جلســه: انتخاب اعضاء هیئت مدیره، انتخاب بازرســان و روزنامه 

کثیراالنتشار شرکت. سایر مواردى که در صالحیت مجمع فوق باشد.

سالروز والدت ثامن االئمه حضرت امام رضا (ع) مبارك باد

VARVAR  نقش جهان، داوطلب راه اندازى  نقش جهان، داوطلب راه اندازى
مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ: شرایط سخت افزارى نصب مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ: شرایط سخت افزارى نصب VARVAR  کامًال فراهم است و   کامًال فراهم است و 33 ورزشگاه داوطلب شده اند ورزشگاه داوطلب شده اند
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مسئول شبکه آموزشى دانش آموزى (شاد) گفت: آموزش 
و پرورش براى استقبال از دانش آموزان در شاد آماده است 
و در صورت حضورى شدن آموزش، این شبکه به عنوان 

مکمل آموزش حضورى در دسترس قرار مى گیرد.
شــاد اپلیکیشــن اختصاصى وزارت آموزش و پرورش 
در فروردین سال 99 به دســتور وزیر آموزش و پرورش 
راه اندازى شد و قرار است در دوران پسا کرونا نیز به فعالیت 

خود ادامه دهد.
نیلوفر شرفى درباره چگونگى تداوم فعالیت شبکه شاد در 
آینده اظهار داشت: راهکارهاى متفاوتى براى تداوم شاد 
پیش بینى شده است. اگرچه به طور قطع نمى توان درباره 

تداوم فعالیت هاى آن صحبت کرد اما موضوع قطعى در 
حال حاضر این است که شاد قابلیت هاى بدون جایگزینى 
دارد. این قابلیت ها را در برنامه ها و اپلیکیشن هاى دیگر 

به این سادگى نمى توان به دست آورد.
شرفى خاطرنشان کرد: شــاد باعث شده شبکه ارتباطى 
معلمان، مدیــران و مســئوالن در ســطوح مختلف و 
اســتان هاى مختلف آموزش و پرورش برقرار شود. این 

قابلیت پیش از راه اندازى این شبکه وجود نداشت.
شرفى تأکید کرد: شــبکه شاد براســاس دستور رئیس 
جمهورى در سال گذشته رایگان بود و در سال جارى هم 

تا پایان سال رایگان اعالم شده است. 

سخنگوى کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از 
خرید و فروش واکسن کرونا در بازار سیاه با مبالغ هنگفت 
اظهار کرد:  یکى از پدیده هاى غیر اخالقى و نادرســت 
که در زمان برخى بحران ها از جمله بحران کرونا شکل 
مى گیرد،  احتمال وجود باندهــاى قاچاق، احتکار دارو و 
واکسن و فروش خارج از شبکه است که متأسفانه در ایام 

توزیع واکسن کرونا نیز شاهد این پدیده هستیم.
زهرا شیخى با بیان اینکه پدیده شوم احتکار یا فروش غیر 
قانونى خارج از شبکه واکسن کرونا به برخورد با متخلفان 
نیاز دارد، گفت: سازمان ها و دستگاه هاى اجرایى از جمله 
وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتى، تکالیف و 

وظایف قانونى بر عهده دارند اما این امر نافى صالحیت 
نظارتى مجلس شوراى اسالمى نیست.

این نماینده مجلس یادآور شــد:  درباره واکســن هاى 
کرونا که در بازار آزاد گزارش شده است وزارت بهداشت 
اعالم کرده که جعلى و تقلبى بودن آنها حتمى اســت و 
ممکن است از برخى کشــورهاى اطراف واکسن هایى 
از مجارى غیر رســمى وارد کشور شــده باشد که قطعًا 
زنجیره ســرد(فرایند نگهدارى محصوالت حساس به 
دما) آن رعایت نشده است اما در هر صورت مسئله ورود 
واکسن هاى تقلبى و قاچاق به بازار آزاد موضوعى است 

که مراجع نظامى باید با آن برخورد کنند.

«شاد» مکمل آموزش حضورى 
سال تحصیلى آینده مى شود

با مسئله ورود واکسن  
به بازار آزاد برخورد شود

خوزستان؛ نزدیک 50 درجه
سرپرســت اداره کل مدیریت    تسنیم |
بحران خوزستان گفت: گرماى هواى خوزستان 
همزمان بــا آغاز تیرمــاه به بیــش از 49 درجه 
سانتیگراد رسید. شهاب صدیقى اظهار کرد:ادارات 
14 شهرستان خوزستان به علت وقوع دماى باالى 
49 درجه سه شــنبه یکم تیرماه(امروز)  تعطیل 
هســتند. مدیر بحران خوزســتان گفت: ادارات 
این شهرســتان ها و بانک ها براســاس گزارش 
هواشناسى خوزستان مبنى بر وقوع دماى باالى 
49 درجه به منظور پایدارى شــبکه برق تعطیل 

اعالم شدند.

کارلوس بى کارلوس
  بهار | وزیــر ورزش و جوانان بازگشــت 
«کارلوس کى روش» به تیم ملى فوتبال کشورمان 
را تکذیب کرد. پس از صعود تیم ملى فوتبال ایران 
به مرحله نهایى مقدماتى جام جهانى قطر با هدایت 
دراگان اسکوچیچ، برخى خبر ها مبنى بر بازگشت 
کى روش به تیم ملى کشورمان به گوش مى رسید. 
مسعود سلطانى فرگفت: این موضوع شایعه است. 

حاشیه درست نکنید.

ماکارونى گران مى شود
مشــاور انجمــن صنفــى    برترین ها |
کارفرمایــان کارخانجات ماکارونــى از احتمال 
افزایش بیش از 70 درصدى قیمت ماکارونى در 
سال جارى خبر داد و گفت که تولیدکنندگان براى 
تعیین قیمت دقیق ماکارونى در سال جارى، منتظر 
اعالم نرخ گندم صنف و صنعت هستند و این تأخیر 

در اعالم قیمت براى آنها مشکل ساز شده است.

چند درصد حاضرند 
واکسن بزنند؟

پژوهشــگران کمیته ساماندهى    ایسنا |
تحقیقات کووید-19 و دانشگاه علوم توانبخشى 
و ســالمت اجتماعى، با انجام یک مطالعه میزان 
پذیرش واکســن کووید-19 در استان تهران را 
بررســى کردند. بررســى هاى بخش کمى این 
مطالعه نشان داد که به طور کلى 83/6 درصد از 
شهروندان تهرانى تمایل به دریافت واکسن دارند و 
مابقى تمایلى به دریافت واکسن ندارند. پرس وجو 
در مورد نوع واکسن نشان داد که فقط 6/8 درصد 
از افراد هیچ تمایلى به دریافت واکســن ندارند؛ 
اما 85/3  درصد واکســن خارجى، 25/4 درصد 
واکســن ایرانى و 9/6 درصد هر نوع واکســن را 

ترجیح مى دهند.

دریاى خزر 55 نفر را بلعید
مدیر کل پزشــکى قانونى مازندران    ایلنا |
اعالم کرد که در سال گذشته 99 نفر شامل 84 مرد 
و مابقى زن در استان مازندران در دریا، رودخانه، 
استخر و کانال غرق شدند. على عباسى گفت: از 
این تعداد 55 نفر در دریا، 27 نفر در رودخانه، هشت 
نفر در دریاچه مصنوعى و سد، سه نفر دراستخر شنا، 
دو نفر در کانال و استخر کشاورزى، دریاچه طبیعى، 

چاه و سایر مکان ها هرکدام یک نفر هستند.

ساالنه چند دختر 
ازدواج مى کنند

بهــزاد خلیلى، پژوهشــگر حوزه    مهر |
خانواده گفت: تعداد ازدواج هــاى دختران ایرانى 
کاهش یافته و از سال 92 تا 98 بیش از 30 درصد 
از ازدواج هاى دختران آمار کاهشى داشته و تعداد 
این ازدواج ها به 530 هزار مورد در ســال رسیده 
است. وى تصریح کرد: این در مقابل تعداد دختران 
مجرد در سن متعارف ازدواج بسیار ناچیز است و 
در حال حاضر حدود 4/5 الى 5 میلیون دختر مجرد 
در سن ازدواج داریم . وى افزود: بیش از یک سوم 
ازدواج هاى ایران براى دختران زیر سن 19 سال 
انجام مى شود و عمًال پیک ازدواج دختران تا سن 

25 سالگى است.

به زودى تحریم ها 
برداشته مى شود

حجت االســالم و المســلمین حسن    ایسنا|
روحانى در آیین بهره بردارى از طرح هاى ملى مناطق 
آزاد تجارى گفــت: ان شــاءا... بــه زودى تحریم ها 
برداشته مى شــود و سرمایه ها به ســوى ایران سرازیر 
مى شود و امیدوارم که در دولت سیزدهم شاهد افزایش 
سرمایه گذارى ها باشیم و مردم بتوانند از نفع و سود آن 

بهره مند شوند.

عصبانیت «کیهان» 
«کیهان» به نامگذارى یک خیابان    برترین ها |
کوچک به نام صمدبهرنگى توسط شوراى شهر تهران 
واکنش نشان داد. این روزنامه نوشت: تنها دو روز بعد از 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهورى، نام یک نویسنده 
مبلغ اندیشه هاى مارکسیستى را براى کوچه اى در تهران 
انتخاب کردند. هر چند که آثار «صمد بهرنگى» به دلیل 
فضاى آزاد بعد از پیروزى انقالب امکان انتشار یافتند، اما 
جاى سئوال است که چرا اعضاى شوراى شهر نام وى 
که از نویسندگان محبوب گروهک هاى مارکسیستى بود 
را براى یک معبر انتخــاب کردند. همین رفتارها باعث 
سرخوردگى مردم از جریان حاکم بر شوراى شهر تهران 
شــد و در دوره اخیر انتخابات، این گروه از مردم جواب 

منفى گرفتند.

دستگیرى 62 مدیر و کارمند 
رئیس کل دادگســترى اســتان    آفتاب  نیوز |
کرمان گفت: در سال گذشته 28 فقره پرونده در زمینه 
مفاسد اقتصادى در استان تشکیل و 62 نفر از مدیران 
ارشــد، معاونین ادارات کل، کارشناســان و کارکنان 
دستگاه هاى مختلف تحت تعقیب کیفرى قرار گرفتند. 
یدا...موحد با اشــاره به اینکه اتهام این افراد اختالس، 
ارتشاء، تضییع اموال دولتى، پولشویى و ... بوده، تصریح 
کرد : در درون دستگاه قضایى استان کرمان نیز 14 نفر از 
کارکنان دستگاه، سازمان هاى وابسته از جمله پزشکى 
قانونى سیرجان، ثبت اسناد ماهان و سایر دستگاه ها نیز 

به اتهام مفاسد اقتصادى دستگیر شدند.

موضع ایران تغییر نمى کند
ســیدعباس عراقچى، معاون سیاسى    ایسنا|
وزارت امورخارجه و رئیــس هیئت مذاکره کننده ایران 
در مذاکرات وین در گفتگو با شبکه NHK ژاپن با اشاره 
به پیروزى سید ابراهیم رئیســى در انتخابات ریاست 
جمهورى ایران گفت: رئیسى فردى واقع بین و منطقى 
اســت. حتى بعد از انتقال دولت نیز موضع ایران تغییر 

نخواهد کرد.

فعالً شایعه است 
  اعتمادآنالین | محمدجعفر منتظرى، دادستان 
کل کشور در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه شایعاتى در 
خصوص ریاست شما بر قوه قضاییه مطرح شده است؛ 
این شــایعات چقدر صحت دارد؟ گفت: فعًال همه اینها 

شایعه است.

آراء باطله اول شد!
تصویرى از آخرین نتایج شمارش    برترین ها |
آراء در اراك نشان مى دهدکه در انتخابات شوراى شهر 
 اراك تعداد آراء باطله (28 هزارو 565) دو برابر تعداد آراء 

منتخب اول (14 هزار و 560) شد.
 

شعرسرایى نمکى!
  ایسنا| سعید نمکى، وزیر بهداشت گفت: چندى 
پیش شعرى سرودم که دو بیت آن اینچنین است:  «جز 
لبان تشنه جان سوخته حاصل این ظهر تابستان نبود / 
غیر داغ سینه و افسوس دل ســهم ما از این عذابستان 
نبود». در این مدت به جز رنج و سختى و بى خوابى ثمره 
براى جسم و روح نداشتیم مگر خدمت به مردم و به همین 
دلیل با اشتیاق فراوان از اینکه عزیزى بیاید و این بار را بر 
دوش او بگذاریم. این عرایض را گفتم که مردم بهترین 
گزینه اى که مى توانســتند را انتخاب کردند و ان شاءا... 

مبارك باشد.

تاریخچه گنبد طالى حرم امام رضا(ع)خبرخوان

روزى که شاه عباس پیاده به مشهد رفت
مشخص ترین نماد و نشــانه بیرونى حرم مطهر امام رضا 
علیه السالم، گنبد طالیى آن است که مجاوران و مسافران با 
دیدن آن بناى با شکوه، سالم و درودى بر هشتمین امام(ع) 

نثار مى سازند.
بنا بر نقل کتب تاریخى، نخستین گنبد بر فراز مزار قدسى 
حضرت امام رضا علیه الســالم، به فرمان سلطان سنجر 
سلجوقى (511ـ  552 ق) و به کوشش وزیر وى، شرف الدین 
قمى ساخته شــد. درآن هنگام گنبد با کاشى آذین گردیده 
بود. گنبد آغازین همان است که اینک از داخل حرم مطهر 
دیده مى شود و سطح مقّعر و مقرنس آینه کارى آن پیداست. 
بنابراین سقف درونى حرم مطهر به حدود هشت قرن پیش 

بازمى گردد.
در دوران شــاه طهماســب صفوى، پس از جمــع آورى 
خشت هاى کاشى، گنبدى با خشت هاى طال بر فراز گنبد 
پیشین بنا شد. این همان گنبدى است که امروزه در نماى 
بیرونى به چشم مى آید. در شــورش ازبک ها، خشت هاى 

طالى گنبد به چپاول رفت.
در سال 1009ق که شاه عباس صفوى از پایتخت آن روز، 
اصفهان، پیاده رهسپار مشهد شد، مدتى در مشهد اقامت گزید 
و دستور داد که گنبد مطهر، باردیگر با خشت هایى از مس و 
روکش طالیى پوشیده شود و این کار به دست کمال الدین 
محمودیزدى به تحقق پیوست. بر پایه آنچه در کتیبه گنبد 
دیده مى شود، این کار در سال 1010ق آغاز شده و در سال 

1016 ق به پایان رسیده است. 
بنابراین، گنبدى که اینک مشاهده مى شود، همان بنایى است 

که حدود400 سال از ساخت آن مى گذرد.
در سال 1084ق و در زمان شاه سلیمان صفوى، به دنبال وقوع 

زمین لرزه، به گنبد مطهر نیز آسیب هایى وارد آمد و شمارى از 
خشت هاى طالیى آن از جا کنده شد. وى دستور داد تا گنبد 
بازسازى شــود و کتیبه اى بر آن افزوده شود که این رخداد 
را حکایت نماید. این کتیبه اکنون به صورت چهار ترنج در 

اطراف گنبد مطهر دیده مى شود. 
در سال 1353 شمسى خشــت هاى طالیى گنبد که بر اثر 
گذشت زمان شــفافّیت و جالى خود را از دست داده بود، 
در هنگام نیابت تولیت آســتانه رضوى عبدالعظیم ولیان، 
خشت هاى طالیى را از جاى خود برداشتند و بار دیگر با آب 
طال به روش الکترو پلیتینگ خشت ها را در وان هاى اشباع 
شده به آب طال قرار داده و دوباره الیه اى تا حدود 17 میکرون 
طال ضخامت دادند. (گفتنى است که هر میلیمتر شامل 1000 
میکرون است )و در جاى خود نصب کردند. ولیان دستور داد 
هر خشتى که برداشته مى شود، شماره گذارى شود که بتوانند 
پس از طى الیه گذارى طال و پروژه ترمیم خشت ها، دقیقاً هر 
خشت را در جاى نخستین خود قرار دهند. کارى که مرحوم 
ابراهیم زرگرباشــى رئیس کارگاه طالکارى گنبد مطهر 
امیرالمؤمنین (ع) در نجف اشرف در سال 1155 هجرى که به 
دستور نادرشاه افشار صورت گرفت، خود انجام داده و تمامى 
خشت ها عالوه بر شماره گذارى و تعیین ردیف قرار گرفتن 
خشت بر روى گنبد و امضاى خود و گاه برخى از استادان آن 
زمان را قرار داده که این پیش بینى، خود کمک فراوانى به در 

جا قرار دادن هر خشت نمود.
گفتنى است که مساحت گنبد مطهر امام رضا علیه السالم 
حدود 850 متر مربع بوده که از دو بخش ساقه و گنبد تشکیل 
مى شود. این گنبد با 13 هزار و یکصد خشت طال پوشیده و 

آذین گردیده است.

مصرف برق کشــور همزمان با افزایش دماى هوا از مرز 
هشدار عبور کرده و به محدوده خطر وارد شده است که 
تداوم آن احتمال افزایش خاموشى ها را دوچندان مى سازد.

امسال که یکى از خشــک ترین سال هاى 50 سال اخیر 
است با گرماى شدید هوا ناشــى از تغییرات اقلیمى نیز 
همراه شــده به طورى که از همان فروردین ماه گرماى 

زودرس خود را به کشورمان تحمیل کرد.
افزایش دماى هوا منجر به باالتررفتــن میزان برق در 
کشور شده اســت به گونه اى که براســاس تازه ترین 
گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران روز 30 خرداد 
در ساعت 12 و 46 دقیقه مصرف برق به رقم 60 هزار و 
601 مگاوات رســید. این میزان مصرف درحالى اتفاق 
افتاد که میزان ذخیره نیروگاه هاى کشور 437 مگاوات 
بودو میزان تولیدکلى برق  54 هزارمگاوات است که نشان 

از ناترازى عرضه و تقاضاى برق اســت. تداوم ناترازى 
عرضه و تقاضاى برق هم مى تواند خاموشى هاى گسترده 
را به همراه داشته باشد. روند مصرف برق در بازه زمانى 
عصرگاهى روز30 خرداد  نیز به رقم کم سابقه 57 هزار و 

339 مگاوات رسید.
روز یک شنبه شــرکت توانیر  در اطالعیه اى اعالم کرد: 
با توجه به پیش بینى افزایش دما در اغلب نقاط کشور و 
تداوم آن تا پایان هفته جارى، همچنین محدودیت هاى 
ایجاد شده در بخش تولید به دلیل تعمیرات واحد نیروگاه 
بوشهر که تا آخر هفته به طول مى انجامد، از هموطنان 
درخواست مى کنیم براى کمک به تأمین برق و جلوگیرى 
از بروز خاموشى به ویژه در این شرایط،  نسبت به کاهش 
مصرف برق خود در فاصله ســاعت هاى 12 تا 18 اقدام 

کنند.

 سخنگوى حزب کارگزاران ســازندگى در پاسخ به این 
ســئوال که آیا جبهه اصالح طلبان ایران به چاه شوراى 
عالى اصالحات نیفتاد و باز هم تشتت در تصمیم گیرى 

بین اصالح طلبــان بــراى معرفى و حمایــت یا عدم 
حمایت از کاندیداهاى موجود در عرصه انتخابات وجود 
نداشت، گفت: واقعیت این اســت که حتى در صورت 
اعالم موضع واحــد باز هم نتیجه اصلــى هیچ تفاوتى 

نمى کرد.
حسین مرعشــى ادامه داد: خیلى روشــن در شوراى 
شــهر تهران، اصفهان، مشــهد و شــهرهاى بزرگ 
همه اصالح طلبان بــا تصمیم جمعى حضور داشــتند 
اما هیچ تفــاوت معنــادارى بین اینکه همــه گروه ها 
مى آمدند یا تصمیم جمعى اتخاذ نشــد، دیده نمى شود. 
کما اینکه در شــوراى شــهر تهران و شهرهاى بزرگ 
همه گروه هــا با وحــدت در عرصه انتخابات لیســت 
داده بودیــم و حضور داشــتیم امــا نتیجــه تغییرى 

نکرد.

محسن هاشمى، رئیس شوراى شــهر تهران درباره ادامه 
فعالیت کاریش پس از پایان شوراى پنجم اظهار کرد: در 
حال حاضر هنوز به صورت قطعــى مقصد بعدى فعالیتم 
را مشخص نکرده ام ولى در شهردارى و زیر مجموعه ها 

نخواهم بود. 
وى افزود: دفتر نشــر معارف انقالب اسالمى، خانه موزه 
تهران در جماران، سراى فرهنگ و قرآن و مجموعه اسناد 
کتابخانه و موزه در رفسنجان از جمله مجموعه هایى است 
که من مدیریتش را انجام مى دهــم همچنین حضور در 
خانه پدرى مان در بهرمان نیز مى تواند از گزینه هاى بعدى 

من باشد.
رئیس شوراى شهر تهران با اشاره به اینکه رئیس هیئت 
مدیره دفتر نشر معارف انقالب اســالمى هستم، گفت: 
احتمال دارد پس از فعالیتم به ایــن مرکز بروم البته عضو 

هیئت علمى افتخارى جهاد دانشــگاهى نیز هستم و باید 
ببینم اگر امکان آن فراهم شود در اینجا فعالیت کنم.

هاشــمى اعالم کرد: البته پایه و بیس استخدامى من در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام اســت و از نظر حقوقى 
و ســازمانى کارمند مجمع تشخیص مصلحت محسوب 

مى شوم.
وى گفت: شاید هم پیش آقاى محسن رضایى رفتم و  با 
ایشان فعالیت هایى را آغاز کردم. ناگفته نماند پیش از این 
از مجمع تشخیص به عنوان مأمور در مترو فعالیت کردم و 
پس از آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت فعالیت 

در شوراى شهر مأمور شدم.
رئیس شوراى شــهر تهران گفت: حدود یکسال و نیم تا 
بازنشستگى وقت دارم و احتماًال آخرین دوران فعالیتم را با 

آقاى محسن رضایى مى گذرانم.

در انتخابات شوراى شــهر این دوره، شهرستان  بوکان 
در اســتان آذربایجان غربى تبدیل به یک مورد خاص 
شد. مورد استثنایى که در آن ســه زن توانستند در یک 
رکوردشکنى وارد شوراى این شهر شوند. از بین هفت 
نماینده اى که روز جمعه به شوراى شهر راه پیدا کردند، 

ژیال عبدى،رأى اول این دوره شوراهاى بوکان بود.
 جایگاه نفر ششــم و هفتم هم به ترتیب به دو زن دیگر 
به نام هاى گالویژ حسنى و پخشــان سلیمى رسید.نه 
فقط این ســه نفر بلکه از بین اعضــاى على البدل هم 

یک زن دیگر توانست به شوراى شهر این دوره راه پیدا 
کند.

 ژیال عبدى در دانشــگاه درس حقوق خوانده اما وکیل 
نیست. او با 2700 رأى نفر اول شهر بوکان شود. گالویژ 
حسنى وکیل دادگسترى اســت. از قضا او در دور اول 
بررسى ها، رد صالحیت هم شده بود و در این انتخابات 
توانسته 2047 رأى جمع کند. پخشان سلیمى هم دبیر 
علوم اجتماعى مدرسه بوده که فقط چهار رأى از حسنى 

کمتر به دست آورد.

در ماه هاى گذشــته، چندین قتل در استان هاى غربى 
کشور اتفاق افتاد که پنج مورد آن خشونت خانوادگى و 

همه مقتوالن زن بودند. 
ستاره فتاح پور، عضو شوراى شهر سردشت با بیان اینکه 
متأسفانه در شهرستان سردشــت خشونت علیه زنان و 
کودکان بسیار زیاد است گفت: احتمال اینکه پنج قتل 
اخیرى که در اســتان هاى غربى کشــور اتفاق افتاده، 

ناموسى باشد هست. 
وى اظهار داشت: متأسفانه مدتى است موضوع به قتل 
رساندن زنان در سردشت به امرى کامًال عادى تبدیل 
شــده، هر چند نمى توانم بپذیرم که دالیل همه قتل ها 

ناموسى باشد.
فتاح پور گفــت: متأســفانه برخى خانواده هــا زنان و 
دخترانشــان را به دالیل مختلف که بیشترش ناموسى 
اســت به قتل مى رســانند اما آن را خودکشــى اعالم 

مى کنند. برادرى خواهرش را به قتل مى رســاند و پدر 
خانواده حتى اجازه نمى دهد پسرش یک شب بازداشت 
و زندانى شــود. بالفاصله رضایت مى دهد مادر خانواده 
هم در اینگونه موارد هیچگونه اجازه و اختیارى ندارد و 
حتى نمى تواند در مورد قتل جگر گوشــه اش اظهارنظر

 کند. 
وى خاطرنشان کرد: جلوى در شهردارى سردشت سال 
گذشته خانواده یک زن او را با اسلحه به قتل مى رسانند و 
بى سر و صدا پیکرش را در روستایى به خاك مى سپارند 
و قاتل را فرارى مى دهند. یا قبل تــر از آن هم یک زن 
توســط خانواده اش با چاقو در منزل به قتل رسید. اینها 
همه نمونه هایى از خشونت است که باید براى آنها فکر 
اساسى شــود. در مواردى هم زنان توسط خانواده شان 
حلق آویز شده اما در بین مردم خودکشى اعالم مى شود، 

که جاى نگرانى دارد.

خاموشى ها در راهند اعتراف حسین مرعشى 

آینده محسن هاشمى چه مى شود 

زنان رکوردشکن انتخابات بوکان را بشناسید

افشاگرى تکان دهنده  عضو شوراى شهر سردشت 
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ربوده شدن کودك 3 ساله 
ربودن کودك 3 سـاله اصفهانى و بردن او به ایرانشـهر 
سـبب شـد تا پلیـس عملیـات ویـژه اى انجام دهـد. با 
تالش شبانه روزى کارآگاهان پلیس آگاهى شهرستان 
ایرانشهر کودك 3 ساله اصفهانى که چند روز قبل توسط 
گروگانگیران از شهرستان نجف آباد اصفهان ربوده و به 
یکى از روستاهاى حومه شهرستان سرباز منتقل شده بود 
در کمتر از 72 ساعت از چنگال آدم ربایان آزاد و به آغوش 
خانواده بازگشت. با توجه به شناسایى آدم ربایان تالش 

براى دستگیرى آنان ادامه دارد.

جشنواره سن پترزبورگ
دانشگاه اصفهان با همکارى دانشگاه سن پترزبورگ، 
شـهردارى اصفهان، کنسولگرى روسـیه در اصفهان، 
اسـتاندارى شـهر سـن پترزبورگ، باشـگاه سـپاهان 
اصفهـان و بخش خصوصـى اقدام به برگـزارى اولین 
جشـنواره علمى فرهنگـى اصفهان-سـن پترزبورگ 
مى کند. این برنامه امروز و فردا  در قالب سخنرانى هاى 
مسئوالن شهرى و دانشگاهى، وبینار خواهرخواندگى، 
نمایشـگاه عکـس سـن پترزبـورگ، نمایـش فیلـم و 
فعالیت هـاى دیگر بـه منظـور توسـعه روابـط خواهر 

خواندگى برگزار مى شود.

تعویض کنتورهاى فرسوده 
221 فقـره کنتور آب به علت فرسـودگى در سـطح آبفا 
منطقه 5 اصفهان تعویض شد. به گزارش روابط عمومی 
آبفا منطقه 5، امور مشـترکین این امور اقـدام به قرائت 
بیش از 39 هزار و563 فقره کنتورآب کرد. همچنین 221 

فقره کنتورآب به علت فرسودگی تعویض شد.

تکمیل خط انتقال فاضالب 
خط انتقال فاضالب محله ملک آباد با استفاده از سازه پل 
مواصالتى به طول150متر تکمیل شد. به گزارش روابط 
عمومى آبفا منطقه لنجان، با اجراى سکو و بستر اجرایى 
خط انتقال فاضالب محله ملک آباد با سازه پل مواصالتى 
بـه طول150متر بـا اسـتفاده از لوله فـوالدى قطر400 
میلى متر، امکان اتصال شـبکه 80 درصد ازجمع آورى 
فاضالب محله ملک آباد به کلکتور اصلى فاضالب شهر 
باغبهادران فراهم شد. گفتنى اسـت با تکمیل این خط، 
امکان واگذارى و نصب نزدیک به 600 فقره انشـعابات 

فاضالب میسرشد.

سازنده مشهور تار درگذشت
مصطفى قادرپناه از هنرمندان شـناخته شـده و ماهر در 
عرصه ساخت ساز تار روز 29 خرداد در سن 48 سالگى بر 
اثر بیمارى کرونا درگذشت. قادر پناه متولد 1352 در شهر 
اصفهان بود . وى مدتى نیز به سـاخت سنتور روى آورد 
و از نظرات شادروان استاد فرامرز پایور و مسعود رضایى 

نژاد بهره مند شد. 

ارائه اصفهان کارت رایگان
معاون حمل و نقل و ترافیک شـهردار اصفهـان به آغاز 
ثبت نام افـراد داراى معلولیـت براى دریافـت اصفهان 
کارت رایگان اشاره کرد و گفت: حدود 42 هزار معلول در 
شـهر اصفهان از نوع درجه معلولیت هاى مختلف خیلى 
شدید، شدید، متوسط و ضعیف زندگى مى کنند. مسعود 
بنده خدا  گفت: شهروندان داراى معلولیت پس از دریافت 
پیامک اطـالع رسـانى مى توانند بـا مراجعه به سـایت 
اصفهان کارت و ارائه اطالعات و مشخصات خود در این 

طرح ثبت نام کنند.

نجات راننده محبوس در پراید 
سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى وخدمـات ایمنـى 
شـهردارى اصفهان گفت: در پى گزارشـى از محبوس 
شدن راننده 40 ساله خودروى پراید در برخورد با درخت 
در سـاعت 5 و 9 دقیقه صبح روز دوشنبه، ماموران آتش 
نشـانى به محل حادثه در خیابان بهارستان غربى جنب 
پمپ بنزین مارچین اعزام شدند و مرد مصدوم این حادثه 

را از داخل ماشین رهاسازى کردند.

خبر

با اجراى طــرح کنترل فناورى برداشــت ریزش دانه هاى 
طالیى گندم در مزارع کاهش یافت.

معاون سازمان جهاد کشاورزى اســتان با اشاره به تشدید 
نظارت بر برداشــت گندم براى کاهش ضایعات آن گفت: 
حدود 450 دستگاه کمباین در زمان برداشت گندم در استان 

اصفهان فعال است.
اصغر رســتمى با بیان اینکه حتى کاهــش یک درصدى 
ریزش محصول مى تواند درصد زیادى از ضایعات محصول 
را کم کرده و به تولید و درآمد بیشتر کشاورزان کمک کند 
افزود: عوامل مختلفى مانند باد و طوفان، حیوانات وحشى و 
پرندگان، تاریخ و زمان برداشت توپوگرافى و ناهموارى زمین، 

نوع بذر مصرفى و دستگاه هاى برداشت در میزان ضایعات 
گندم موثر است. معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان گفت: امســال در استان حدود 
64 هزار هکتار گندم آبى و دیم و حدود 51 هزار هکتار جو 
در کشت شده اســت. وى با بیان اینکه برداشت گندم در 
شهرستان هاى شمال استان از جمله آران و بیدگل، کاشان، 
اردستان و نطنز به پایان رســیده افزود: در بخش مرکزى 
استان از جمله شهرستان هاى اصفهان، شهرضا، برخوار و 
شاهین شهر و میمه کشاورزان در حال برداشت گندم هستند 
و در مناطق نیمه سردسیر و سردسیر استان از جمله فریدن، 

فریدونشهر هم برداشت گندم، اواخر تیر به پایان مى رسد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نایین گفت: 2 شکارچى 
پرنده کمیاب و در معرض خطر انقراض "باالبان" در این 

شهرستان، دستگیر و روانه زندان شدند.
علیرضا رضایى افزود: با هوشیارى و اقدام به موقع نیروهاى 
یگان حفاظت محیط زیســت نایین 2 قاچاقچى پرندگان 
شکارى و کمیاب که اقدام به زنده گیرى 2 قطعه باالبان در 
زیستگاه هاى این شهرستان کرده بودند، شناسایى و دستگیر 
شدند. وى اظهار داشت: ُمتخلفان پس از تشکیل پرونده و 
ارجاع به مراجع قضایى با صــدور قرار 700 میلیون تومانى 
روانه زندان شدند. وى تصریح کرد: باالبان از بزرگترین انواع 
شاهین و از محبوبترین پرندگان شکارى نزد بازداران است 

که شکار یا اقدام به آغاز شــکار آن در زیستگاه هاى حیات 
وحش ُجرم بوده و طبق مواد 10 تا 15 قانون شــکار و صید 
و ماده 680 قانون مجازات اسالمى، قابل تعقیب و مجازات 
اســت. پناهگاه حیات وحش عباس آباد در 190 کیلومترى 
نایین با وســعت افزون بر 320 هزار هکتار، زیستگاه انواع 

وحوش و پرندگان در شرق استان اصفهان است.
تاکنون 43 گونه مختلف پستاندار، 32 گونه خزنده، 86 نوع 
پرنده بومى و 175 گونه پرنده مهاجر و فصلى در این منطقه 
شناسایى شده اســت. این پناهگاه در ُزمره زیستگاه هاى، 
گونه در معرض انقــراض و کمیاب یوزپلنگ آســیایى به 

شمار مى رود.

2 شکارچى پرنده هاى کمیاب 
روانه زندان شدند

اجراى طرح کنترل فناورى 
برداشت گندم در استان 

فرماندار اصفهان گفت: بــه علت حق الناس بودن 
رأى مردم نیاز بود که تجمیع آرا الکترونیک و دستى 
بیان شود و به همین دلیل نتایج رسمى یکشنبه شب 
اعالم  شد. شامگاه یکشنبه حســین سیستانى در 
برنامه زنده تلویزیونى اظهار داشت: با توجه به اینکه 
انتخابات شوراها به اتمام رسیده بود اما راى گیرى 
در تعدادى از شعب در زمان محدود به علت قطعى 
سیستم به صورت دستى برگزار شــد. وى لیست 
نفرات برگزیده انتخابات شــوراى شهر اصفهان را 

اینگونه بیان کرد: 
1.مجید نادراالصلى 100746 رأى 2. غالمحسین 
صادقیان 94010 رأى 3. رسول میرباقرى 93031 

رأى 4. محمدرضا فــالح 89493 رأى 5. محمد 
نورصالحى 88357 رأى 6. احمدرضا مصور 84646 
رأى 7.ابوالفضــل قربانــى 79116 رأى 8. فرزانه 
کالهدوزان 76601 رأى 9.سید امیر سامع 75609 
رأى 10. مصطفــى نباتى نــژاد 75054  رأى 11. 
منوچهر مهروى پــور 74094 رأى 12.عباس حاج 
رســولیها 71277 رأى 13. على صالحى 70882 

رأى.
اعضاى على البدل شوراى شــهر اصفهان نیز به 
شرح زیر است: رضا امینى، عبدالرسول امامى، احمد 
شریعتى کمال آبادى، مهدى فوقى، حامد یزدیان، 

عباسعلى على خاصى و علیرضا نصر اصفهانى.

نتایج رسمى انتخابات شوراى شهر اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
67 هکتار از مراتع و پوشــش هاى گیاهى غرب و 
جنوب این استان در سه ماه اول امسال دچار آتش 

سوزى شد.

منصور شیشــه فروش افزود: در مجموع 18 فقره 
آتش ســوزى در مراتع اســتان اصفهان از ابتداى 

سالجارى تاکنون به وجود آمد.

وى آخریــن مــورد را روز یکشــنبه و در مراتــع 
"سلطان خلیل" شهرستان شهرضا عنوان کرد و 
گفت: در این حادثه 2 هکتار مرتع دچار آتش سوزى 
شد که پس از یک ساعت تالش عوامل امدادى و 

تیم هاى محلى مهارشد.
وى گرما، خشــکى هوا، وزش بادهاى 
گرم، کاهش بارش هاى فصلى وخشکى 
پوشش هاى گیاهى را از جمله عواملى 
برشــمرد که شــرایط وقوع حریق در 
عرصه هــاى طبیعى زیســت محیطى 
و گیاهــان مرتعى و جنگلى را تشــدید 

مى کند.
شیشــه فروش با اشــاره به پیش بینى 
تداوم افزایش دما، بر ضرورت پاکسازى 
پوشش هاى گیاهى خشک در مزارع و 
باغ ها تاکید کرد و گفت: باید از روشــن 
کردن آتش و رها کردن اشــیاى بــراق و صیقلى 
در محیط زیســت به منظور جلوگیــرى از حریق 

خوددارى شود.

67 هکتار از مراتع استان اصفهان 
امسال در آتش سوخت

کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان در سالروز 
میالد حضرت على بن موســى الرضا(ع) وآخرین 
روز از دهه کرامت در طرح سراســرى، به صورت 

غیرحضورى عضویت رایگان مى پذیرند.
عالقه مندان مى توانند امروز سه شنبه اول تیرماه 
1400 با ارســال عدد 1 به سرشماره 50002929 
به صورت رایگان عضویت یکساله کتابخانه هاى 
عمومى را دریافت کنند. همچنین پس از ارســال 
پیامک و دریافت کد تخفیف، جهت تکمیل مراحل 

ثبت نام خود به کتابخانه هاى عمومى مراجعه کنند. 
اعتبار کد تخفیف نیز سه ماه خواهد بود.

شایان ذکر است؛  با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
عضویت رایگان در روز ســه شنبه یکم تیرماه تنها 
به صورت غیرحضورى اســت و افرادى که قصد 
استفاده از طرح عضویت رایگان دارند، باید تقاضاى 
خود را از طریق پیامک ارسال نمایند. تکمیل فرایند 
ثبت نام نیز منوط به دریافت کد تخفیف است و تا 

پایان تابستان امکان پذیر خواهد بود.

عضویت در کتابخانه ها امروز رایگان است

مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان از نصب نمادهاى 
خاطره بازى و گل کوچک که یــادآور بازى هاى 
دوران کودکى است در سطح این منطقه و در حاشیه 

زاینده رود خبر داد.
محمدرضا برکت اظهار کرد: نماد "خاطره بازى" با 
الهام از بازى هاى نوستالژیک سه چرخه سوارى و 
فرفره بازى یک کودك طراحى و اجرا شده و در روز 
26 خرداد 1400 در بوستان آئینه خانه و مجاورت 

جزیره بازى در حاشیه زاینده رود نصب شد.
وى از نصــب نماد "گل کوچــک" در بلوار میانى 
خیابان آبشار دوم و مقابل مجموعه ورزشى آبشار 
خبر داد و تصریح کرد: نماد گل کوچک نیز با الهام 
گرفتن از کودکى که در کنار دروازه فوتبال بر روى 
توپ فوتبال پالستیکى نشسته است و گویا در انتظار 
همبازى هایش، رؤیاى یک فوتبال دلچسب را در 

سر مى پروراند.

خاطره بازى در منطقه 6 اصفهان

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
گفت: معبر اصلى ورود و کشف مواد مرزهاى شرقى و جنوبى 

استان اصفهان (شهرستان هاى شهرضا و نایین ) است.
محسن یارمحمدیان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
مهمترین مبادى ورودى و گلوگاه هــاى اصلى مواد مخدر 
در استان اصفهان مرزهاى شــرق و جنوب استان است که 

نیروهاى بازرسى در ورودى شهرضا و نایین  مستقر هستند.
وى با اشاره به اینکه قاچاق شــامل کاال، ارز، انسان (اتباع 
بیگانه)و مواد مخدر است افزود: در این خصوص 2 دستگاه 
اسکنر در گلوگاه هاى کشف مواد مخدر در شهرضا و نایین  
نصب شده است اما  سود سرشار و کالن مواد مخدر انگیزه 

ورود مواد را به هر طریقى ایجاد مى کند.
وى در خصوص چرایى عدم وجود گلوگاه هاى مهم در مناطق 
غربى استان اصفهان تصریح کرد: در این مناطق بیشتر شاهد 
قاچاق اسلحه و مشروبات الکلى هستیم و قاچاق مواد مخدر 
ازاین مناطق بسیار کم اتفاق مى افتد. البته تقویت گلوگاه هاى 
غرب نیز در دستور کار است و در منطقه بویین میاندشت این 

اقدام انجام شده است.

 دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با 
اشاره به اینکه نرخ قیمت مواد مخدر از افغانستان تا رسیدن به 
مرزهاى ایران 600 برابرمى شود، افزود: افرادى که در قاچاق 
مواد مخدر فعالیت مى کنند از پلیس جلوتر و از هوش باالیى 

براى ورود مواد مخدر برخوردارند.
وى تصریح کرد: اموال براى قاچاقچیان به اندازه جانشان حائز 
اهمیت است به همین دلیل اموال آنها توسط دولت ضبط و 
ثبت مى شود تا قاچاقچیان متوجه باشند که هم خودشان و 

هم ذینفعان آن در این زمینه متضرر مى شوند.
وى با بیان اینکه در آمار میانگین کشــورى 10 در معتادان 
جامعه زنان هســتند، گفت: این در حالى است که در استان 
اصفهان به صورت تقریبى در بین 100 هزار معتاد در استان 
اصفهان حدود ســه هزار نفر زن معتاد داریم که از میانگین 

کشورى خیلى کمتر است.
وى با اشاره به آمار دستگیرى قاچاقچیان در سال 99 اظهار 
کرد: در سال 99 بیش از 17 هزار قاچاقچى در استان دستگیر 
و بیش از هفت هزار معتاد در طرح هاى مختلف جمع آورى 
شده اند، در سال 90 نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در استان 

1/99 بوده که این رقم در سال 95 که آخرین سرشمارى نرخ 
شیوع بوده به 2/4 رسیده است. این ارقام نرخ شیوع مصرف 
مواد مخدر است و شیوع به این معناست که هر نفر یک بار 
یک ماده مخدر را تست کرده باشد بنابراین این آمار قطعى 
نیست. رتبه استان اصفهان در زمینه نرخ شیوع مصرف مواد 
مخدر در کشور در ســال 90، 19 بوده و در سال 95 به 23 
رسیده است، الزم به ذکر است تمام آمارها تخمینى است 
چرا که بحث موادمخدر یک موضوع زیرزمینى است و هیچ 
گاه نمى توان آمار دقیقى از ایــن موضوع در موارد مختلف 

داشته باشیم.
وى در خصوص وجود آشــپزخانه هاى تولید مواد مخدر در 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر آشپزخانه تولید 
مواد مخدر در استان اصفهان نداریم البته در سال 92 و 93 
این موضوع در استان مطرح بود که به مرور و در اثر برخوردها 
کم شد و سال گذشته نیز تنها یک مورد آشپزخانه تولید مواد 
مخدر در استان اصفهان وجود داشت که با آن برخورد و جمع 
آورى شد. در کشور نیز این موضوع بسیار کم است چرا که 

برخوردهاى تندى با سازندگان مى شود.

شرق اصفهان گلوگاه 
مواد مخدر است

دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر: 
در مناطق غربى استان اصفهان شاهد قاچاق اسلحه و مشروب هستیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در 
نامه اى به هیأت نظارت بر انتخابات دوره ششم شوراهاى 

اسالمى شهر و روستاى شهرســتان اصفهان خواستار 
بررسى برخى حواشى ایجاد شــده در انتخابات شوراى 

شهر بهارستان شد.
به گــزارش فارس، حجت االســالم میرزایــى نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى در نامه اى به 
هیأت نظارت بر انتخابات دوره ششم شوراهاى اسالمى 
شهر و روســتاى شهرســتان اصفهان خواستار بررسى 
برخى حواشــى ایجاد شــده در انتخابات شوراى شهر  

بهارستان شد.
در این نامه آمده است: در پى گزارش هاى مختلف رسیده 
از وضعیت حضور گسترده افراد غیر ساکن شهر بهارستان 
جهت رأى دادن و خرید و فــروش رأى و حضور میدانى 
اینجانب در شهر بهارستان و مشاهده و تأیید این وقایع 
اسفبار، مقتضى است این موضوع بررسى شده و در صورت 
تشــخیص اثرگذارى این وقایع بر نتیجه آرا، نسبت به 
ابطال انتخابات شوراى شهر بهارستان تصمیم گیرى شود.

ورود نماینده اصفهان به 
حواشى انتخابات شوراى 

شهر بهارستان

برخورد یک دستگاه مینى بوس با خودروى سوارى سمند در 
چادگان، جاده رزوه به سمت داران در غرب استان اصفهان 
پیش از ظهر روز دوشنبه به کشته شدن یک نفر و مصدومیت 

پنج َتن دیگر منجر شد.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: این 
حادثه ساعت 10 و 27 دقیقه به اورژانس پیش بیمارستانى 

اعالم و 2 واحد امدادى از اورژانس و یــک واحد امدادى از 
هالل احمر به محل اعزام شدند. غفور راستین افزود: در این 
سانحه رانندگى یک مرد حدود 30 ساله در دم جان باخت. وى 
بیان کرد: همچنین هشت نفر شــامل پنج مرد و سه زن در 
این حادثه مصدوم و پس از دریافت خدمات اولیه درمانى به 

بیمارستان بوعلى چادگان منتقل شدند.

حادثه رانندگى در چادگان یک کشته برجاگذاشت

مدیر گروه مهندسى رودخانه شرکت آب منطقه اى اصفهان 
گفت: بیش از 500 هکتار از حریم و بستر رودخانه زاینده رود 

از سال 92 تاکنون آزاد سازى شده است.
احمدرضا صادقى اظهار داشــت: طرح حفاظت از رودخانه 
زاینده رود از سرشــاخه هاى رودخانه در شهرســتان هاى 
فریدونشهر و فریدن تا تاالب بین المللى گاوخونى از سال 

1394 تاکنون در حال اجرا اســت و بیش از 100 نفر نیروى 
انسانى شامل تیم هاى گشت و حقوقى از رودخانه زاینده رود 

حفاظت مى کنند.
مدیر دفتر مهندسى رودخانه شرکت آب منطقه اى اصفهان 
ادامه داد: بیش از 500 هکتار از رودخانه زاینده رود از ســال 
1392 تاکنون آزادسازى شــده و نزدیک به 100 کیلومتر 
جاده ساحلى و بیش از 60 کیلومتر دیواره ساماندهى در این 

رودخانه احداث شده است.
صادقى اضافه کرد: ســاماندهى مســیل برخوار در جنب 
ورزشــگاه نقش جهان نیز یکى از طرح هاى حیاتى ســال 

گذشــته براى جلوگیرى و کاهش خسارت ناشى از سیل به 
این مجموعه ورزشى بود؛ این رودخانه توسط سنگبرى هاى 
اطراف کامل تصرف شده بود و بستر رودخانه پر از ضایعات 

سنگ بود.
وى بیان داشت: بیش از 600 تابلو فلزى درمورد خوددارى از 
تصرف غیرمجاز و تخلیه نخاله در رودخانه هاى استان نصب 
شده که متأسفانه با گذشت یک سال از این پروژه با توجه به 
قیمت باالى فلزات بســیارى از تابلوها مخدوش یا سرقت 
شده و تعداد کمى از تابلوها در سمیرم، اردستان، چادگان و  

زرین شهر باقى مانده است.

500 هکتار از رودخانه 
زاینده رود آزادسازى شد
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سیاوش طهمورث که به تازگى ســریال «زخم کارى» با بازى او 
از شبکه نمایش خانگى پخش شده است، در همان قسمت هاى 
اول از این مجموعه به قتل مى رسد. با این حال او شخصیت «خان 

عمو» در «زخم کارى» را داراى ابعاد مختلف مى داند.
این بازیگر باسابقه با اشاره به حضورش در سریال «زخم کارى» 
گفت: آقاى محمدحســین مهدویان (کارگــردان) را از نزدیک 
نمى شــناختم. آقاى کیومرث مرادى، کارگــردان تئاتر به عنوان 
مسئول انتخاب بازیگر در این سریال حضور داشتند و با من تماس 
گرفتند و گفتند کارى در نمایش خانگى است که بر اساس داستان 
مکبث نوشته شده است. چون عادت ندارم بدون خواندن فیلمنامه 
در کارى حضور پیدا کنم، شش قسمت از فیلمنامه را خواندم و بعد 

به پروژه پیوستم.  
او درباره همکارى با محمدحســین مهدویان، کارگردان «زخم 
کارى» ادامه داد: اوایل فکر مى کــردم آقاى مهدویان مثل این 
جوان هاى تازه وارد سینما هستند که مدام پز مى دهند و ژست 
مى گیرند. ولى وقتى با ایشــان صحبت کردم دیدم که اینطور 
نیست. خیلى آرام و راحت اســت و به راحتى به حرف ها گوش 
مى کند و از ایده ها و نظرها اســتفاده مى کند که این خصوصیت 

خوبى است.  
طهمورث با اشاره به کاراکتر «خان عمو» در سریال «زخم کارى» 

و تحلیلش نسبت به این شخصیت گفت: من بعد از اینکه 
متن فیلمنامه را یک بار خواندم کامال حفظ شدم. 

«خان عمو» شخصیتى بود که بر اساس 
ذهنیت آقاى مهدویان شــکل گرفته 
بود و حتى بر اساس همان تحلیل هم 
تست گریم صورت گرفت. با توجه به 
فضایى که درون قصه وجود داشت 
و تحلیل درستى که آقاى مهدویان 
از شخصیت داشــتند، من سعى 
کردم بــا آن همراهى کنم ولى 

نظرات خودم را هم ارائه کردم 
که کارگردان به خوبى هم 
مى شــنید و هم نسبت به 

آن ها توجه مى کرد.
طهمــورث در پاســخ 
به این پرســش که 
آیا براى شــناخت 
شــخصیت  ایــن 
به اشــخاص مابه 
ازاى بیرونــى هــم 

فکر کردید؟ گفت: در 
تحلیل یک شخصیت 
تنهــا نمى تــوان به 
داشته هاى نویسنده 
اکتفا کرد و باید براى 

درك بهتر کاراکتر به 
نمونه هــاى بیرونى هم 

دقت کرد. بازیگر باید اشراف کامل به جامعه خودش داشته باشد 
و وقتى این شــناخت وجود داشته باشــد مى توان به خوبى چنین 

شخصیت هایى را در جامعه شناسایى کرد. 
طهمورث درباره بازى کردن در کاراکترهاى منفى و خاکســترى 
گفت: متاسفانه در ساخت سریال ها و فیلم هایمان به یک نقص دچار 
هستیم. اینکه کارگردان فکر مى کند یک بازیگر باید فقط در همان 
قالب همیشگى بازى کند و اجازه تغییر در نوع بازى را نمى دهند. 
براى من به عنوان بازیگر هیچ فرقى ندارد در چه قالبى بازى کنم. 
من نقش سیاه و سفید و مثبت و منفى را بازى مى کنم چون معتقدم 
همه این ویژگى ها در جامعه وجــود دارد و باید آن ها را بازى کرد. 
من به جــرأت مى گویم تمامى 
نقش هاى خاکســترى که 
تا امروز بازى کردم هیچ 
کدامشان شبیه دیگرى 
نبوده اســت. از حرکت 
دســت ها و واکنــش 
صورت و صداســازى 
یکدیگر  بــا  همگى 
متفاوت است؛ 

یعنى نمى توان نقش هاى منفى و خاکسترى که بازى کردم را کنار 
یکدیگر بگذاریم و حتى حرکت دست هایشان را شبیه به هم ببینیم. 
از خوشبختى من است که علیرغم بازى کردن در نقش هاى منفى 

و خاکسترى باز هم جامعه نسبت به من لطف دارد.
وى با بیان اینکه با یک چشــم خمار کردن مى توان نقش مثبت 
بازى کرد، در عین حال معتقد است: ولى بازى کردن در نقش هاى 
منفى خیلى دشوار است. من همواره گفتم و از برخى کارگردان هاى 
عزیزمان خواهش کردم که بگذارید بازیگران در ژانرهاى مختلف 
توانایى شــان را بروز دهند. اینکه تنها در یک قالب بمانند به نفع 
بازیگرى نیست. من خیلى نسبت به پیشنهادهاى تکرارى مقاومت 
مى کنم و اجازه نمى دهم در یــک قالب باقى بمانم. اما به هر حال 
کار سختى است کنده شدن از فضایى که در ذهن مخاطب شکل 

گرفته است.  
این بازیگر پیشکسوت درباره حضور کوتاهش در «زخم کارى» و 
در پاسخ به این پرسش که آیا این حضور کوتاه براى شما با ریسک 
همراه نبود؟ گفت: مــن براى اولین بار در تمــام دوران حرفه اى 
بازیگرى ام شش قسمت از 15 قسمت سریال را خوانده بودم. اینکه 
توانستم در سریال حضور پیدا کنم به خاطر فضاى داستان بود که 
خیلى خوب روایت شده و توانسته بود من را مجاب به حضور کند. 
برخالف دوستان جوان من هیچ وقت بعد از گرفتن پالن، مانیتور 
را نگاه نمى کنم و به کارگردان و نگاهى که دارد اعتماد مى کنم. 
در «زخم کارى» کاراکتر «خان عمو» فالش بک هایى هم 
در قسمت هاى بعد دارد که به معرفى شخصیت کمک 
مى کند و همین باعث شــد شــخصیت 
به خوبى شــکل بگیــرد. مهدویان 

سکانس هاى خوبى را گرفته است.
طهمورث در پایــان درباره «زخم 
کارى» افزود: در این سه قسمت 
که از سریال گذشته است 
صحنه هــاى خوبى 
را مى بینیــم و من 
لحظات درخشانى 
در کارگردانى این اثر 
مهدویان  مى بینم. 
کارگردان باهوشــى 
اســت و بــه خوبى 
فضاى قصه را درك 
کرده اســت. من از 
متن هاى شکســپیر 
در تئاتــر خیلــى کار 
کردم.   «زخم کارى» 
جاه طلبــى زنانه را از 
«مکبــث» دریافت 
کرده اســت و مابقى 
یک سوژه ایرانى است 
که به خوبى پرداخت شده 

است.

 است. چون عادت ندارم بدون خواندن فیلمنامه 
بعد  دا کنم،شش قسمت از فیلمنامه را خواندم و

 با محمدحســین مهدویان، کارگردان «زخم 
وایل فکر مى کــردم آقاى مهدویان مثل این 
د سینما هستند که مدام پز مى دهند و ژست 
ى با ایشــان صحبت کردم دیدم که اینطور 
و راحت اســت و به راحتى به حرف ها گوش 
 و نظرها اســتفاده مى کند که این خصوصیت 

ه کاراکتر «خان عمو»در سریال «زخم کارى»
به این شخصیت گفت: من بعد از اینکه 

ک بار خواندم کامال حفظ شدم.
صیتى بود که بر اساس

یان شــکل گرفته 
س همان تحلیل هم 
 گرفت. با توجه به 
قصه وجود داشت 
ه آقاى مهدویان 
سعى ـتند، من
هى کنم ولى 
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همه این ویژگى ها در جامعه وجــود دارد و باید آن ها را بازى کرد. 
به جــرأت مى گویم تمامى من

نقش هاى خاکســترى که 
هیچ تا امروز بازى کردم
کدامشان شبیه دیگرى

نبوده اســت. از حرکت 
واکنــش دســت ها و

صورت و صداســازى 
یکدیگر  بــا  همگى 
متفاوت است؛ 

بازیگرى نیست. من خیلى نسبت به پیشنهادهاى
مى کنم و اجازه نمى دهم در یــک قالب باقى بم
کار سختى است کنده شدن از فضایى که در ذه

گرفته است.  
حضور کوتاهش این بازیگر پیشکسوت درباره
ب در پاسخ به اینپرسش که آیا اینحضور کوتاه
همراه نبود؟ گفت: مــن براى اولین بار در تمــ
5بازیگرى ام شش قسمت از 15 قسمت سریال ر
پیدا کنم به خاطر فض توانستم در سریال حضور
خیلى خوب روایت شده و توانسته بود من را مج
برخالف دوستان جوان من هیچ وقت بعد از گر
را نگاه نمى کنم و به کارگردان و نگاهى کهد
در «زخم کارى» کاراکتر «خانعمو» فال
در قسمت هاى بعد دارد که به معرفى
مى کند و همین باعث
به خوبى شــکل
سکانس هاى خو
پایـ طهمورث در
کارى» افزود
که از س
ص
ر
لح
د

مى
کا
اس
فض
کر
متن
ت در
کر
جاه
«م
کرد
یک
که به خ

است.

چرا بازیگر پیشکسوت بازى در سریال «زخم کارى» را قبول کرد؟

سیاوش طهمورث: شخصیت «خان عمو»  
به خوبى شکل گرفته است

بعد از آن که تهیه کننده مجموعه «حکایت هاى کمال» اعالم کرد 
به دلیل مسائل مالى قادر به ساخت فصل دوم این سریال 
نیست، اعالم شــد فصل دوم با تغییر تهیه کننده پاییز 

جلوى دوربین مى رود.
قدرت ا... صلح میرزایىـ  کارگردان ســینما و 
تلویزیونـ  درباره تولید فصل دوم ســریال 
«حکایت هاى کمال» گفت: سریال در فصل 
اول تولید و مورد اقبال مخاطب قرار گرفت. 
طرح را به شبکه دو سیما ارائه دادیم و دوستان 
از تولید فصل دوم سریال استقبال کردند. من 

پیشنهاد دو کار سینمایى داشتم اما به خاطر تولید فصل دوم سریال 
و اقبال مخاطب ترجیح دادم این سریال را کارگردانى کنم. هم اینک 
گروه مشــغول نگارش فصل دوم بر اساس کتاب «حکایت هاى 
کمال» نوشته آقاى میرکیانى هستند و احتماال پاییز امسال کار را 
جلوى دوربین مى بریم. در حال حاضر تهیه کننده فصل دوم سریال 
آقاى ابراهیم طالبى کاشانى در حال آماده سازى مقدمات تولید این 
سریال هستند و امیدواریم بتوانیم پاییز کار را جلوى دوربین ببریم.

محمد میرکیانى، نویســنده کتاب «حکایت هــاى کمال» نیز 
درباره تولید فصل دوم سریال گفت: تغییر تهیه کننده در سازمان 
صداوسیما مرســوم اســت و صرفا جهت باال بردن کیفیت اثر و 

ایجاد فضاى متفــاوت و خالقانه صورت مى گیــرد و به مفهوم 
زیر سوال بردن کار تهیه کننده نیســت. در زمانى که مدیر گروه 
کودك شــبکه دو ســیما هم بودم، جهت ایجاد تنوع و تحرك 
بیشتر تالش مى کردیم در ســریال هایى که فصل هاى مختلف 
داشت، تهیه کننده را تغییر دهیم؛ به صورت نمونه سریال «سیام 
و تیام» در سه فصل ساخته شده و سه تهیه کننده آقایان فرخنده 
کیش، رنجبر و احمدى عهده دار این امــر بودند که امرى کامال 
طبیعى اســت و به مفهوم زیر ســوال بردن کار دوســتان نبود. 
امیدوارم این فصل هم مانند فصل گذشــته بتواند نظر مخاطب

 را جلب کند.

تکلیف «حکایت هاى کمال» روشن شد

علیرضا خمسه با انتشــار ویدیویى از خود در اتاق گریم، خبر 
از ایفاى شــخصیتى متفاوت را داد و در عین حــال از ارائه 

توضیحات بیشتر در این زمینه خوددارى کرد.
این بازیگــر در این ویدیو با اشــاره به اهمیــت گریم  براى 
بازیگران عنوان کــرد: یکى از عالقه مندى هــا و در واقع 
مهمترین عالقه مندى ما بازیگرها این است که هر لحظه از 
ما بپرسند تو چه کسى هستى؟ براى ما هیچ چیز جذاب تر از 
این نیست که روزمان با گریم آغاز شود؛ مخصوصا گریمى 
که مى خواهد تو را به شــخصیتى کامال متفاوت از خودت 

تبدیل کند.
خمسه که در این ویدیو در حال گریم شدن است، در کنار امید 
گلزاده گریمور سینما و تلویزیون قرار گرفته و عنوان مى کند 
که طراحى گریم از امید گلزاده اســت و اینکه قرار است چه 

نقشى را بازى کند در آینده خواهیم فهمید.
او در پایان مى گوید که گریمور ها کمک مى کنند تا علیرضا 
خمسه فراموش و شخصیت جدیدى وارد میدان شود. و اضافه 

مى کند: امیدوارم این کار را ببینید و بپسندید.

معماى علیرضا خمسه 

ابوالفضل جلیلى، کارگردان نام آشناى سینماى ایران پس از 
دریافت جایزه بهترین کارگردانى جشــنواره فیلم شانگهاى 
درباره اینکه «مســیر معکوس» چه زمانى در ایران اکران 
خواهد شد، اظهار داشت: خبر دریافت مجوز اکران فیلم تقریبا 
دو ماه پیش رسانه اى شد. براى نمایش آن هم به من گفتند 
با گروه هنر و تجربه مذاکره کنم. البته خیلى راضى به اینکار 
نبوده و معتقد بودم همین که سى دى فیلم را توزیع کنیم تا 

مردم ببینند کافى است.
وى افزود: بعد از مذاکره با گروه هنروتجربه که ظاهراً دوستان 
از فیلم خیلى هم خوششان آمده بود، گفتند باید چند اصالحیه 
کوچک انجام دهیم که شــامل حذف حدود 5 دقیقه از فیلم 
مى شود و اتفاقا به اعتقاد من بخش مهمى از قصه است و من 

هم مخالفت کردم.
جلیلى تاکید کرد: براى خودم هم جاى ســوال است، چطور 
مجوز اکران صادر شــده اما براى نمایش آن مى گویند چند 
اصالحیه دارد. بنابراین من هم از اکران فیلم منصرف شده ام.
این نویسنده و کارگردان سینما همچنین درباره فعالیت هاى 
این روزهاى خود گفت: در حال ساخت فیلم جدیدى با عنوان 
داد هستم که مثل اغلب آثارم داستان زندگى یک نوجوان را 

روایت مى کند.
«مسیر معکوس» به چالش چند جوان در جامعه امروز ایران 
براى ساخت فیلم و ورود به جرگه سینماگران جوان مى پردازد. 
در آن عالوه بر پویان ِشکرى، مسعود ناجى و مهدیار اصغرى 

به عنوان بازیگران اصلى ایفاى نقش کرده اند.

بازیگر سریال «کلبه اى در مه» پیرامون نقش خود در این سریال  
گفت: دلیل اصلى حضور من در سریال «کلبه اى در مه» بازى 
در قالب نقش یک رمال شمالى بود چرا که در سینما و تلویزیون 
همیشه رمال جنوبى داشته ام اما هیچگاه نقش رمال هاى شمالى 
به تصویر در نیامده بود و این براى من چالش خوبى بود. ضمن 
آنکه داستان ســریال «کلبه اى در مه» چفت و بست محکمى 

دارد.
ساقى زینتى در همین راستا ابراز کرد: همه در سال هایى از زندگى 
خود با رمال ها آشنایى داشــته ایم و کم و بیش از خصوصیات و 
شاخصه هاى مهم این شخصیت ها خبر داریم. االن هم در هر 
محله اى رمال و فال گیر و .. رواج دارد و من هم به دلیل نا آگاهى 
15 سال پیش از نزدیک با این  افراد آشنایى پیدا کردم که امروز 
براى بازى در این سریال «کلبه اى در مه» و نقشم به من کمک 
کرد. ضمن آنکه از تجربیات دیگران هم براى ایفاى هرچه بهتر 

نقشم بهره برده ام.
بازیگر سریال «دادستان» در خصوص داستان فیلم و بازخورد ها 
نسبت یه سریال «کلبه اى در مه» بیان کرد: «کلبه اى در مه» 
با مردم ارتباط خوبى برقرار کرده و هر وقت سکانس هاى من 
پخش مى شود خیلى ها از ســکانس هاى بازى من برایم ویدئو  

گرفته و برایم مى فرستند و کلى اظهار لطف مى کنند.
این بازیگر تلویزیون پیرامون شــباهت نقش خود در ســریال 
«کلبه اى در مه» با ســریال خاطره انگیز «پس از باران» بیان 
کرد: جالب است خیلى  از مردم مى گویند که بازى شما در سریال 
«کلبه اى در مه» براى ما یادآورى از سریال «پس از باران» است 
در حالى که از پخش آن سریال 20 سالى مى گذرد، این دومین 
بارى است که نقش شمالى بازى کرده ام و نزدیک به آن لهجه و 

بازى من بود و مردم عزیز هنوز آن را در خاطر دارند.
وى درمورد وضعیت دســتمزد ها در ســینما و تلویزیون بیان 
کرد: متاسفانه ما هنوز مثل 15 ســال پیش قرارداد مى بندیم و 
وقتى اعتراضــى هم مى کنیم با بهانه هــاى مختلفى از جانب 
تهیه کننده ها مواجه مى   شویم. یک عده اى خاص و نور چشمى 
قرارداد هاى نجومى مى بندند و دستمزد هاى باالیى مى گیرند. 30 
سال است در عرصه بازیگرى مشغول فعالیت هستم و االن دو 
ماهى است براى گرفتن وام در رفت وآمد به صندوق هنرمندان 
هستم. 30 سال است کار مى کنم و هنوز در شهر پرند مستاجرم. 
زینى در همین راســتا اظهار کرد: االن هم وضعیت دستمزد ها 
بدتر شده و به بهانه کرونا، وضعیت اقتصادى بد و... با قرارداد هاى 
15 سال پیش ســر کار مى رویم. فقط نمى دانم چرا وضعیت بد 
اقتصادى ناشى از کرونا فقط شامل حال برخى از ما مى شود و 

عده اى روزبه روز دستمزدهایشان افزایش پیدا مى کند.  چرا «مسیر معکوس» در 
ایران اکران نشد

ساقى زینتى: 30 سال کار 
کرده ام اما هنوز مستأجرم

شــبکه نســیم با آغاز تابســتان پخش مسابقه 
«دورهمــى»، ســریال طنز «حــاال برعکس»، 
«ورزشیا»، «کارستون» و ادامه پخش «خندوانه»، 

«دست انداز» و «هوش برتر» را روى آنتن 
مى برد.

فصــل اول مســابقه «دورهمى» بــا اجرا 
و کارگردانــى مهران مدیــرى در این دوره 
به پخش خود ادامه مى دهــد. این برنامه با 
رویکرد آموزشــى و برپایه آگاهى بخشــى 
طراحى و تولید شــده اســت و با ســواالت 
فرهنگى، هنرى، ادبیات و تاریخ و ... بسترى 
مناسب براى سرگرمى و نشــاط آفرینى را 

ایجاد مى کند.
128 نفر شرکت کننده در فصل نخست این برنامه 
از میان بیش از 6000 نفر شرکت در آزمون ورودى 

آنالین و حضورى براى دورهمى انتخاب شده اند 
که با حضور در مراحل مســابقه به فینال و جایزه 
این برنامه دست خواهند یافت. دورهمى روزهاى 

جمعه تا دوشنبه هر هفته ساعت 23 از شبکه نسیم 
پخش مى شود.

«خندوانه» و «حــاال برعکس»   هــم در ادامه 
فصل هفتم با کارگردانى و اجــراى رامبد جوان با 
دعوت از مهمانان مختلف در روزهاى ســه شنبه 
تا پنج شنبه ســاعت 23 به پخش خود ادامه 
مى دهد.  «حاال برعکس»  نیز مجموعه اى 
اســت که فرایند تولید برنامه تلویزیونى را با 
نمایى طنز به تصویر مى کشد و در این مسیر 
پشــت صحنه برنامه خندوانه را بستر روایت 

خود قرار داده  است.
حاال برعکس برداشــتى طنز گونه از برنامه 
خندوانه است که باکارگردانى محمود کریمى 
و با بــازى حامد همایون خواننــده، در کنار 
جمعى از بازیگران باسابقه تئاتر و تعدادى از 
اهالى «خندوانه» تدارك دیده شــده است. «حاال 

برعکس» هر شب ساعت 21 پخش مى شود.

شهین تسلیمى بازیگر سریال «غیرعلنى» که از آى فیلم پخش 
مى شود درباره این سریال بیان کرد: مردم این روزها با توجه به 
شرایط سخت زندگى نیاز به خنده و سرگرمى دارند و نسبت به آثار 
کمدى اقبال بیشترى نشان مى دهند، بسیارى از تهیه کنندگان 
و کارگردانان هم در ســال هاى اخیر به طرف ساخت فیلم ها و 

سریال هاى کمدى رفته اند.
وى درباره اینکه این روزها در نقش هاى مختلف کمدى حضور 
دارد اضافه کرد: بازى در نقش هاى کمدى زیادى به من پیشنهاد 
مى شود، با توجه به این نیاز، ســاخت سریال هاى کمدى اتفاق 
خوبى است و حاال اگر مثل «غیرعلنى» موضوع متفاوت و خاصى 
داشته باشند هم که خیلى بهتر است و اصًال چه ایرادى دارد به 

سوژه هاى متفاوت بپردازیم؟
این بازیگر درباره حضــور در نقش هاى کمــدى عنوان کرد: 
با وجودى که من بیشــتر نقش هاى مثبت را بــازى کرده ام، از 
نقش هاى منفى هم اســتقبال مى کنم، مثل نقشم در سریال 
«وضعیت ســفید» درواقع مثبت و منفى بــودن نقش اهمیت 
چندانى برایم ندارد و بیشــتر به تاثیرگذارى و متفاوت بودن آن 
فکر مى کنم. حضور بیشتر در قالب نقش هاى مثبت هم به دلیل 
پیشنهادهایى بوده که به دستم رسیده است، بیشتر کارگردانان 
مرا براى نقش هاى مثبت مى خواهند اما خودم از نقش هاى منفى 
هم استقبال مى کنم. وى درباره فعالیت هاى این روزهایش نیز 
یادآور شد: اگر در خانه باشم حتماً شبکه آى فیلم را مى بینم. این 
روزها به طور مرتب ســریال «پاورچین» را نگاه مى کنم و لذت 
مى برم. سریال هاى قدیمى کیفیت 
بهترى داشــتند و مثًال همین 
«پاورچین» کار بسیار خوب 
و سرگرم کننده اى است که 
غم و غصه نــدارد و مى تواند 

مخاطب را بخنداند.

شهین تسلیمى:

مردم به خنده و سرگرمى 
نیاز دارند

روزها به طور مرتب ســریال «پاورچین» را نگاه مى کنم ولذت 
مى برم. سریال هاى قدیمى کیفیت 
بهترى داشــتند و مثًال همین 
«پاورچین» کار بسیار خوب 
و سرگرم کننده اى است که 
غم و غصه نــدارد و مى تواند 

بخنداند. مخاطب را

«خندوانه» و «دورهمى» در تابستان هم ادامه دارند

امیر آقایى بازیگر و سلبریتى ایرانى و همچنین 
نرگس محمدى بازیگر در ســوگ  عزیزانشان 
داغدار شــدند.  امیر آقایى در ســوگ مادرش 
نشســت و نرگس محمــدى نیز بــرادرزاده 

دو ساله اش را از دست داده است.
امیرآقایى بازیگرى که با سریال ها و فیلم هاى 
زیادى او را به یاد مى آوریــم در آخرین کارش 
آقازاده بسیار خوش درخشید. او نقش نیما را در 

این سریال بازى مى کرد. 
نرگس محمدى که به خاطر بازى در ســریال 
ستایش بسیارخوش درخشــیده و همسر على 
اوجى است نیز در سوگ از دست دادن برادرزاده 

دو ساله اش امیرعلى نشسته است. 

نرگس محمدى و امیر آقایى 
به سوگ نشستند

ی ه یم و ی ر زى ب ىر
او در پایان مى گوید که گریمور ها کمک مى کنند تا علیرضا 
خمسه فراموش و شخصیت جدیدى وارد میدان شود. و اضافه 

بپسندید. را ببینید و اینکار مى کند: امیدوارم
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مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ گفت: به واسطه 
سخت افزار، شرایط نصب و راه اندازى VAR کامال فراهم 

است و سه ورزشگاه داوطلب شده اند.
سهیل مهدى در خصوص پیش بینى حدودى پایان لیگ 
اظهار داشــت: به امید خدا اگر شرایط خاصى پیش نیاید تا 
قبل از هجدهم یا نوزدهم مرداد جام حذفى را هم به پایان 
مى رسانیم. لیگ هم تقریبا دو هفته قبل از آن تمام مى شود. 

چون نیمه نهایى و فینال را بعد از لیگ قرار دادیم.
وى در مورد اینکه ممکن است چهارم یا پنجم مرداد لیگ 
برتر تمام شود، گفت: تا قبل از دهم لیگ برتر تمام مى شود.

مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ در مورد زمان در 
نظر گرفته شده براى پنجره نقل و انتقاالتى عنوان کرد: به 
واسطه مکاتباتى که با فیفا انجام شد پنجره نقل و انتقاالتى 
به خاطر شــرایط لیگ تغییر پیدا کرد و قبل از شروع لیگ 
قهرمانان، تیم ها مى توانند با خیال راحت نقل و انتقاالت را 

انجام بدهند و بعد از آن هم لیگ شروع مى شود.

وى در خصوص زمان برگزارى بازى ها، اظهار داشت: قاعدتا 
به واسطه گرماى هوا باید در ساعاتى که بعد از اذان مغرب 
است بازى ها را برگزار کنیم.  سعى مى کنیم سه هفته آخر 
را به خاطر فشرده بودن مسابقات هم در قعر جدول و هم در 
صدر جدول همزمان برگزار کنیم. دو هفته آخر صددرصد 

همزمانى داریم.
مهدى در مورد اینکه مرحله نهایى انتخابى جام جهانى در 
شهریور شروع مى شود و آیا جلسه اى با سرمربى تیم ملى 
خواهند داشت، گفت: تعیین کننده ترین مورد براى ما جلسه 
با سرمربى تیم ملى اســت. در این مرحله از مقدماتى جام 
جهانى تیم ما باید 5 بازى انجام بدهد. به واسطه نوع مسابقه 
و تقویم فیفا باید این فضا را در نظر بگیریم. مسلما سرمربى 
تیم ملى براى اردوها و قبل از مسابقات برنامه خواهد داشت. 

این مساله خط قرمز ما است و حتما باید آن را رعایت کنیم.
وى در خصوص اینکه آیا شــرایط اســتفاده از VAR  را در 
فوتبال کشورمان داریم، عنوان کرد: بله، تصمیم گیرى ها 

در این مورد صورت گرفته تا مقطعى هم پیش رفته، چون 
تغییراتى در سطح ارشد مدیریت فدراسیون فوتبال داشتیم 
موارد و اولویت هایى مانند حضور تیم ملى و... جایگزین شد. 

این پروژه قابلیت از سرگیرى دارد. 
مهدى تصریح کرد: مدلى که باید وارد ایران شــود هم به 
تایید فیفا رسیده اما براى نصب و راه اندازى سیستم کمک 
داور ویدئویى مسیر و فرآیندى باید با آموزش طى شود. در 
هر مرحله که طى شود فیفا تایید مى کند. مسیر تایید مقدارى 
طوالنى است و امیدوارم هرچه زودتر کار را شروع کنیم تا 
بتوانیم این مســیر را طى کنیم. اما به واسطه سخت افزار، 
شرایط کامال فراهم اســت. بعضى از ورزشگاه ها از جمله 
نقش جهان، شهداى فوالد و آزادى هم داوطلب شده اند. 

امیدوارم فرآیند این پروژه هرچه زودتر آغاز شود.

تیم استقالل تهران در آستانه بازگشت به مسابقات 
لیگ برتر مشکالت بزرگى اعم از وضعیت مالى 
و همینطور مدیریتى دارد. باشگاه مدعى کسب 
عناوین قهرمانى در فصل جارى شاهد اتفاقاتى 
است که طى فصول اخیر هم تکرار شده بود و 
همین مسئله موجب شــده تا برخى از اتفاقات قابل پیش 

بینى باشد.
یکى از دالیل کســب نتایج رو به رشد استقالل در فصل 
جارى حفظ اکثر بازیکنان فصل گذشــته در پنجره نقل و 
انتقاالت تابستانى بوده که تنها على کریمى و روزبه چشمى 
به عنوان بازیکنان اصلى جدا شدند و سایر مهره ها با توافق 

روى مسائل مالى در پایتخت ماندنى شدند.
در حالى که حفظ بازیکنان استقالل رابطه مستقیمى روى 
انجام تعهدات و پرداخت منظم دســتمزدها دارد، اکنون 
پرداختى نامنظم به بازیکنان آنها را نسبت به عملکرد باشگاه 
معترض کرده است. فرهاد مجیدى در صحبت هاى اخیرش 
اعالم کرد فرشید اسماعیلى و رشید مظاهرى دو بازیکنى 
هستند که مانند سایر بازیکنان این تیم به دلیل عدم دریافت 

مطالبات خود به رویه باشگاه معترض هستند.
با وجود اینکه در فاصلــه نه چندان زیاد بــه پایان فصل 
بازیکنان از مشــکالت مالى 
گالیه دارنــد به نظر 
مى رسد که براى 
تمدید قــرارداد 
باشگاه استقالل 
روزهاى سختى 

را ســپرى خواهد کرد. یکى از بازیکنانــى که در همین 
راستا از مدت ها قبل خواستار تمدید قرارداد بوده، هروویه 
میلیچ است اما به گفته احمد مددى او خواستار یک قرارداد 

ترکمنچاى شده است.
مددى درباره تمدید قرارداد با میلیچ که مدت ها از مذاکرات 
او با باشــگاه مى گذرد و توافقى در این باره حاصل نشده 
است، گفت: «میلیچ به همراه وکیلش قرارداد ترکمانچاى 
را به استقالل پیشــنهاد داده و قرارداد قبلى را به قرارداد 
پیشنهادیش ربط داده و شک ندارم چون دست به نوتیسش 
عالى اســت، اگر قراردادش امضا شــود، خسارت میلیون 
دالرى براى اســتقالل رقم مى خورد. مــن زیر بار چنین 

چیزى نمى روم. حتى یکى از اعضاى هیات مدیره هم بر 
ترکمانچاى بودن قرارداد پیشنهادى میلیچ صحه گذاشت. 
دلیل اصرار عده اى به تمدید قرارداد میلیچ، ناآگاه بودنشان 

از قرارداد است.»
مدیرعامل استقالل به صورت واضح به این اظهارات اعالم 
کرد تا زمان حضور او در این باشــگاه قرار نیست قرارداد 
میلیچ تمدید شود و این بازیکن هم مطمئنا از خواسته هایش 
کاهش نمى دهد چون بنابر اعالم مجیدى به اندازه اى نسبت 
به تعهدات مالى باشگاه گالیه داشته که با هزینه شخصى 

خودش پس از سفر به کرواسى، راهى تهران شده بود.
مدافع کروات تیم اســتقالل تهران مشخصا دستکم در 
سال جارى دریافتى از استقالل نداشته و طبق نامه هایى 
به باشگاه هم هشدار داده بود که مى تواند قراردادش را به 
صورت یکطرفه فسخ کند. او اکنون مانند سایر بازیکنان 
خارجى که از این تیم جدا شــدند، پاتوسى، تیام، جباروف 
و... به دلیل مشــکالت مالى متعدد خواستار یک قرارداد 
مستحکم است که خواســته او مورد توافق قرار نگرفته تا 
گمانه زنى ها بر این اساس باشــد که او بدین ترتیب یکى 

از بازیکنان جدا شده آبى پوشان در فصل تابستان باشد. 
موضع فعلى باشگاه بنابر صحبت هاى مددى عدم تمدید 
قرارداد اســت و میلیچ هم از طرفى خواستار یک قرارداد 
مطمئن است که در این صورت توافقى صورت نمى گیرد. 
باید منتظر ماند و دیــد طى روزهاى آینــده کدام یک از 
طرفین این مذاکرات از مواضع خود کوتاه مى آید تا قرارداد 
جدید امضا شود یا اینکه بدون توافق جدید، میلیچ با پایان 

قراردادش به عنوان بازیکن آزاد آبى پوشان را ترك کند.

نقش جهان 
VAR داوطلب راه اندازى

دو بازیکن تیم ملى با ملى پوش ســابق فوتبال ایــران در امارات 
مالقات کردند.

مهدى قائدى و ســردار آزمون دو مهاجم تیم ملــى بعد از پایان 
بازى هاى تیم ملى در منامه به همراه سایر ملى پوشان به تهران 

بازنگشتند و راهى یک سفر تفریحى شدند.
قائدى و آزمون به همراه همسرشان راهى دوبى شدند تا چند روزى 
را به استراحت بپردازند. از طرفى رامین رضاییان مدافع سابق تیم 
ملى که جایى در لیست اســکوچیچ براى بازى هاى انتخابى جام 
جهانى نداشت هم مدتى است که در دوبى حضور دارد و تعطیالت 

خود را در این شهر مى گذراند. 
از همین رو رامین، سردار و مهدى یکدیگر را در دوبى مالقات کردند 
و چند ســاعتى را در کنار هم گذراندند. این 3 بازیکن در کنار چند 
تن از دوستان مشترکشان فوتبال بازى کردند و بعد از آن به صرف 
شام دعوت شدند. نکته جالب اینکه در این بازى تفریحى و دوستانه 
سردار آزمون با پیراهن شــماره 23 رامین رضاییان در جام جهانى 

2018 روسیه بازى کرد.

به گزارش روابط عمومى سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه دو تیم 
فوالد خوزستان و سپاهان از هفته بیســت و چهارم لیگ برتر روز 
یک شنبه 6 تیر ماه به جاى ساعت 21 در ساعت 20 و 45 دقیقه  در 

ورزشگاه شهداى فوالد اهواز آغاز خواهد شد.

خالد شفیعى، لژیونر فوتبال ایران که سابقه بازى در تراکتور، سپاهان 
و ذوب آهن را دارد، با اتمام قراردادش در آستانه بازگشت به ایران و 

بازى در لیگ برتر است.
این  مدافع ایرانى تیم فوتبال باشوندارا کینگز بنگالدش که به همراه 
این تیم به قهرمانى جام حذفى و لیگ دست پیدا کرد، به زودى به 

ایران بر مى گردد.
قرارداد شفیعى با باشگاه باشوندارا کینگز تا چند روز دیگر به اتمام 
مى رسد و به همین دلیل این بازیکن قصد بازگشت به ایران و حضور 

مجدد در لیگ برتر را دارد. 
ظاهراً این بازیکن از دو سه تیم لیگ برترى پیشنهاد دارد.

سیدجالل حسینى موفق شد سیزدهمین جام دوران فوتبالى را به 
دست بیاورد. او این قهرمانى ها را با پرسپولیس و سپاهان به دست 

آورده است. 
هادى عقیلى همبازى سابق حســینى در این باره مى گوید: خیلى 
سخت است بازیکنى پیدا شود که رکورد سیدجالل را بشکند و به 
اندازه او جام بگیرد. براى من جاى خوشحالى دارد سیدجالل دوباره 
جام گرفت. او خیلى زحمت کشــیده است. ســالیان سال کنار هم 
بازى کردیم. سیدجالل خیلى مراقب خودش است. االن هم دارد

 بازى هاى خوبى مى کند و کمک حال پرسپولیس است.

احسان پهلوان بازیکن تیم پرسپولیس براى دومین بار قهرمانى 
در ســوپرجام را تجربه کرد. البته قهرمانى به همراه پرسپولیس 

براى او شیرین تر بود.
بازیکن بدون حاشــیه و البته تأثیرگذار تیم پرســپولیس پیش از 
این یک بار به همراه ذوب آهن قهرمان ســوپرجام شــده بود. 
این اتفاق در ســال 95 براى او رخ داد. در مســابقه اى که ذوب 
آهن به عنــوان قهرمان جــام حذفى با نتیجه 4-2 اســتقالل 
خوزســتان قهرمان لیگ برتر را شکست داد و قهرمان سوپرجام 

شد. 
دو قهرمانــى در جــام حذفــى و دو قهرمانــى در ســوپرجام 
افتخــارات بازیکــن اهل بجنــورد تیم پرســپولیس اســت 
که انتظــار مــى رود ایــن کلکســیون در مــاه هــاى آینده 
رنگین تر شود به این دلیل که پرســپولیس هم در جام حذفى و 
هم در لیگ برتر شــانس قهرمانى دارد و از همه مهمتر اینکه به 
مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آســیا هم راه پیدا کرده

 است.
احســان که یک بار در زمان کارلوس کى روش به تیم 

ملى دعوت شــده بود اما به دلیل حضــور در اردوى 
تیم باشگاهى نتوانســت در اردوى تیم ملى حضور 
یابد با وجود عدم دعوت از ســوى اســکوچیچ هم 
چنان حضــور اثرگذارى در ترکیب تیم پرســپولیس 

دارد و این نشان مى دهد هیچ عالقه اى به 
حاشیه ندارد و تنها فوتبال خود را دنبال 

مــى کند. بدون شــک احســان 
با  این طرز تفکــر در آینده هم 

یکى از قطعات پــازل یحیى 
گل محمدى خواهــد بود و 
این شانس را خواهد داشت 
که جام هاى بیشــترى را 
در آغوش بکشــد. شادى 
احســان بــا ســوپر جام 
پرسپولیس نشان مى دهد 
افتخارات در فوتبال همیشه 

براى این بازیکن تازگى 
خواهد داشــت و هیچ 
وقت بــه نقطه صفر 
در فوتبــال نخواهد 

رسید.

فرشــاد پیوس، پیشکسوت پرســپولیس درباره رقابت این تیم با 
ســپاهان گفت: من برنامه هاى بازى هاى پیش روى پرسپولیس 
را دیدم و واقعا این بازى ها ســخت هستند اما آقاى گل محمدى 
کارش را به خوبى بلد اســت و مى داند از بازیکنان تیمش چگونه 
بازى بگیرد. قطعا از مهره هایى استفاده مى کند که در هر بازى با 
آمادگى کامل بازى کنند. البته سپاهان هم رقیب قدرتمندى است 
و شانه به شانه پرســپولیس پیش مى آید. سپاهان هم تیم بسیار 
خوبى اســت که از مربى جوان و خوبى مثل نویدکیا بهره مى برد. 
قطعا نویدکیا از مربیان آینده دار فوتبال ایران است. با این حال من 
فکر مى کنم پرسپولیس با ادامه همین روند مى تواند در لیگ هم 

به قهرمانى برسد. 

رامین به خوش گذرانى هاى 
سردار و قائدى پیوست!

خوشحالى یک سپاهانى از 
رکورد کاپیتان پرسپولیس

تغییر ساعت مسابقه 
فوالد و سپاهان

مقصد بعدى مدافع اسبق 
سپاهان و ذوب آهن کجاست؟

دومین سوپرجام براى
 هافبک سابق ذوب آهن

پیوس : 
نویدکیا آینده دار است

نویدکیا به دنبال جانشین عزت مقابل فوالد

میلیچ اولین خروجى تابستانى استقالل؟

نقش جهان، شهداى فوالد و آزادى هم داوطلب شده اند.
امیدوارم فرآیند این پروژه هرچه زودتر آغاز شود.

عزت ا... پورقاز به دلیل حواشــى رخ داده در مصاف 
با پرســپولیس، مقابل فوالدخوزستان یکى از غایبان 

کلیدى سپاهان است.
پورقاز که پس از دیدار جنجالى سپاهان و پرسپولیس 
در نقش جهان با محرومیت مواجه شد، نگرانى مهمى 

براى محرم نویدکیا شکل داده است.
پورقاز که در روزهاى ابتدایى فصل در ترکیب سپاهان 
نیمکت نشین بود، رفته رفته روزهاى تلخ مصدومیت 
را پشت سر گذاشــت و در مصاف با پدیده بود که به 
ترکیب اصلى راه یافت و توانست یکى از مهره هایى 

باشــد که پس از تغییراِت نویدکیا در بخش دفاعى، 
استحکام بسیار خوبى به کارهاى دفاعى تیم ببخشد.

این بازیکن ترکمن اما حاال در یکى از حساس ترین 
و سرنوشت ساز ترین دیدارهاى فصل با مصدومیت 
مواجه شده و ســرمربِى جوان طالیى پوشان باید بار 
دیگر از میان نژادمهدى، مهدى زاده و ولسیانى، دو نفر 
را براى حضور در قلب خط دفاعى تیمش انتخاب کند.
تیــم فوتبــال ســپاهان روز ششــم تیرمــاه در 
ورزشــگاه فوالد آره نا بایــد به مصاف شــاگردان

 نکونام برود.

استقالل تهراندر آستانه باز تیم
لیگ برتر مشکالت بزرگى اع
و همینطور مدیریتى دارد. با
عناوین قهرمانى در فصل ج
است که طى فصول اخیر ه
همین مسئله موجب شــده تا برخى از

بینى باشد.
یکى از دالیل کســب نتایج رو به رشد
جارى حفظ اکثر بازیکنان فصل گذشــ
انتقاالت تابستانى بوده که تنها على کری
به عنوان بازیکنان اصلى جدا شدند و سا
روى مسائل مالى در پایتخت ماندنى شد
در حالى که حفظ بازیکنان استقالل راب
انجام تعهدات و پرداخت منظم دســت
پرداختى نامنظم به بازیکنان آنها را نسبت
معترض کرده است. فرهاد مجیدى در ص
اعالم کرد فرشید اسماعیلى و رشید مظ
هستند که مانند سایر بازیکنان این تیمب
مطالبات خود به رویه باشگاه معترض ه
با وجود اینکه در فاصلــه نه چندان زی
بازیکنان از
گال

احســان که یک بار در زمان کارلوس کى روش به تیم 
ملى دعوت شــده بود اما به دلیل حضــور در اردوى 
نتوانســت در اردوى تیم ملى حضور باشگاهى تیم

یابد با وجود عدم دعوت از ســوى اســکوچیچ هم 
چنانحضــور اثرگذارى در ترکیب تیم پرســپولیس

دارد و این نشان مى دهد هیچ عالقه اى به 
حاشیه ندارد و تنها فوتبال خود را دنبال 

مــى کند. بدون شــک احســان 
با  این طرز تفکــر در آینده هم 

یکى از قطعات پــازل یحیى 
گل محمدى خواهــد بود و 
این شانس را خواهد داشت
هاى بیشــترى را که جام
در آغوش بکشــد. شادى 
احســان بــا ســوپر جام 
پرسپولیس نشان مى دهد 
افتخارات در فوتبال همیشه 

براى این بازیکن تازگى 
خواهد داشــت و هیچ 
وقت بــه نقطه صفر 
در فوتبــال نخواهد 

رسید.

به دلیلحواشــى ر ا... پورقاز عزت
پرســپولیس، مقابل فوالدخوزستا با

کلیدى سپاهان است.
که پس از دیدار جنجالى سپاه پورقاز
در نقش جهان با محرومیت مواجه ش
براى محرم نویدکیا شکل داده است
پورقاز که در روزهاى ابتدایى فصل د
نیمکت نشین بود، رفته رفته روزهاى
پشت سر گذاشــت و در مصاف ب را
ترکیب اصلى راه یافت و توانست یک
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آگهى تغییرات
شــرکت دهق بافت اصفهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 1120 و شناسه ملى 10260168322 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیار حاصله تفویض 
شده از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/5/26در 
خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره سرمایه شرکت 
از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ 
2500000000 ریال بــه مبلغ 7500000000 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه به شرح زیر اصالح 
شد: سرمایه شرکت مبلغ 7500000000ریال است 
که به 750000 سهم 10000ریالى با نام عادى منقسم 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1151319)

آگهى تغییرات
شــرکت ماشین ســازى شــاهین شهر ســپاهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 4942 و شناسه ملى 
10260260930 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مورخ 1400/03/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موسسه حسابرســى معین مشاور مجرب 
(حسابداران رسمى ) شناسه ملى 10320404190و 
شــماره ثبت 26517 به عنوان بازرس اصلى و احمد 
عباسیان جزى به شــماره ملى 6609480281 و کد 
پستى 8333114146 به عنوان بازرس على البدل براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى ها و دعوتنامه هاى شرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

 (1150968)

آگهى تغییرات
شرکت ســپاهان بهبود پارسا سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 16426 و شناســه ملى 
10260373627 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1400/03/17 کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء دو نفر از اعضاى هیئت 
مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1151625)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع شــیمیایى قطره قطره اصفهان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 13305 
و شناســه ملــى 10260343210 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 
1400/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل 
شرکت به شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله شــاهزاده ابراهیم ، خیابان 
چهارباغ عباسى ، کوچه عالم آرا[21] ، پالك - 29 ، 
ساختمان آزادى ، طبقه سوم ، واحد 401 کدپستى 
8134658769انتقال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1151608)

آگهى تغییرات
شرکت ســپاهان بهبود پارسا سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 16426 و شناســه ملى 
10260373627 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1400/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- عباســعلى عنایتى کرد آبادى به شماره ملى 
1291306511 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
على متقیان پور به شماره ملى 1287936784 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره و 
محسن کردگارى ســواردزى به شماره ملى 
1283933837 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک 
، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى 
شــرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسى امین 
تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 به 
عنوان بازرس اصلى و میالد قنبریان به شماره 
ملى 1291988874 بــه عنوان بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1151624)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سام پوالد چکاوك درتاریخ 1400/03/10 به شماره ثبت 67979 به شناسه ملى 14010067232 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس کارخانه، تولید، پخش، خرید و فروش، صادرات و واردات، 
تعمیر، نگهدارى لوله، اتصاالت، پروفیل و انواع فلزات و آهن آالت اعم از شمش سرب، چدن، فوالد ( به جز طال و نقره ) و نصب و راه اندازى تجهیزات 
وابسته – تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع فرو آلیاژها و قطعات و شمش هاى فوالد، چدنى و آلیاژى، سربى، انواع سنگ هاى معدنى، آهن 
اسفنجى و کلیه تجهیزات و ماشین آالت صنعتى و معدنى تاسیس کارخانه، تولید، بهره بردارى، بسته بندى، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات 
انواع خشکبار، خرما، ادویه جات، حبوبات، میوه، قهوه، انواع مواد غذایى، کنسروجات، آجیل و مواد پودرى غذایى، لبنیات، برنج، چاى، قند و شکر، انواع 
آشامیدنى هاى مجاز تولید محصوالت دامى – کشتار انواع دام سبک و سنگین – صادرات و واردات خوراك دام و طیور، گوشت و دام زنده – ساخت ، 
نصب و راه اندازى کشتارگاه صنعتى دام و طیور – ایجاد ایستگاه هاى پرواربندى و قرنطینه دام سبک و سنگین – واردات و صادارت دام زنده و فرآورده 
هاى خام دامى و نهاده هاى خوراك دام، سم، واکســن، داروى دامى و تجهیزات مرتبط صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى نمایندگى و شعبه در داخل و خارج از کشور – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ 
وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى خصوصى و دولتى صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت – برگزارى و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، 
خارجى و بین المللى (به جز نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرى) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله درب کوشک ، کوچه ابوالقاسم خان ، کوچه محله 
نو ، پالك - 98 ، ساختمان الهیه ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستى 8136855561 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 978/2001 
مورخ 1400/02/04 نزد بانک صادرات ایران شعبه میدان جمهورى با کد 978 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره خانم محبوبه مالافضل عرب به شماره ملى 1292322233 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى کاظم حاجى زاده به شماره ملى 3110829878 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا حاجى زاده به شماره 
ملى 3111056325 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مرتضى حیدرى به شماره ملى 2300875020 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال خانم عشرت بارانى برواتى به شماره ملى 3110536803 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 (1151965)

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى.

 برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها 
فاقد سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را با اداره ثبت اســناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام 

خواهد شد.
1 - راى شــماره     140060302026002840    مــورخ     1400/03/02   آقاي 
سهراب رستم شــیرازي به شناسنامه شــماره 273 کدملی 1284645967 صادره 
اصفهان فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ (طبق نامه اداره راه وشهرسازى 
باکاربرى صنعتى وکارگاهى غیرمزاحم میباشــد) به مساحت 2091 مترمربع پالك 
شماره 1117 فرعى از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان ازمالکیت مالک رســمى اکبر ومحمد وعلى ومحمود واحمد همگى 
رستم شیرازى وازمالکیت مینا ونســرین ورحیم همگى رستم شیرازى وخانم رفعت 

پلنگى اصفهانى
2 - راى شماره     139960302026020970    مورخ     1399/10/02   آقاي حسین 
قربانی سینی به شناسنامه شــماره 41 کدملی 5110521948 صادره برخوار فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97 مترمربع پالك شماره 15178 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى خلیل میثمى
3 - راى شــماره     140060302026003890    مــورخ     1400/03/17     آقاي 
مرتضی ماندنی ماربینی به شناسنامه شــماره 746 کدملی 1189204908 صادره 
اردستان فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت  147,57 مترمربع 
پالك شماره 163 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 - راى شماره     140060302026001115    مورخ     1400/01/25   آقاي سید 
ابراهیم شیخان شــمس آبادي به شناسنامه شــماره 171 کدملی 1283660040 
صادره اصفهان فرزند سیدمیرزا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230,43 
مترمربع پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و 
امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه ازمالکیت 

مالک رسمى محمد صدرى
5 - راى شــماره     140060302026003627    مــورخ     1400/03/13    آقاي 
حسینعلی امینی به شناسنامه شــماره 74 کد ملی 1111093921 صادره فالورجان 
فرزند حیدرعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193,68 مترمربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
6 - راى شماره     140060302026000063    مورخ     1400/01/07   آقاي سعید 
بهرامی پور اصفهانی به شناسنامه شماره 433 کدملی 1285810066 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به یک سهم از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به 
مساحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه مالکیت 
مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار وصول ثمنیه اعیانى 

و موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
7 - راى شماره     140060302026000064    مورخ     1400/01/07  آقاي احمد 
رضا بهرامی پور اصفهانی به شناسنامه شماره 46205 کدملی 1280887631 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به یک ســهم از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
نیمه ســاز به مســاحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه مالکیت مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار 

وصول ثمنیه اعیانى و موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
8 - راى شماره     140060302026000065    مورخ     1400/01/07  آقاي وحید 
بهرامی پور اصفهانی به شناســنامه شــماره 2644 کدملی 1286119601 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به یک ســهم از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
نیمه ســاز به مســاحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه مالکیت مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار 

وصول ثمنیه اعیانى و موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
9 - راى شماره     140060302026000066    مورخ     1400/01/07  خانم الهام 
بهرامی پوراصفهانی به شناســنامه شــماره 49967 کدملی 1280388854 صادره 
اصفهان فرزند حسن نسبت به یک ســهم از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
نیمه ســاز به مســاحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه مالکیت مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار 

وصول ثمنیه اعیانى و موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
10 - راى شماره     140060302026000067    مورخ     1400/01/07  آقاي مجید 
بهرامی پوراصفهانی به شناســنامه شــماره 54819 کدملی 1280975482 صادره 

اصفهان فرزند حسن نسبت به یک ســهم از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
نیمه ســاز به مســاحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه مالکیت مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار 

وصول ثمنیه اعیانى و موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
11 - راى شماره     140060302026000068    مورخ     1400/01/07  آقاي محمد 
حســین بهرامی پور اصفهانی به شناسنامه شــماره 1415 کدملی 1285739760 
صادره اصفهان فرزند حســن نسبت به یک سهم از هفت ســهم ششدانگ یکباب 
ساختمان نیمه ســاز به مســاحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه مالکیت مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  
و اقرار وصول ثمنیه اعیانى و موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
12 - راى شماره     140060302026000069    مورخ     1400/01/07  خانم طاهره 
بهرامی پور اصفهانی به شناسنامه شماره 452 کدملی 1753369401 صادره اهواز 
فرزند ابراهیم نسبت به یک سهم از هفت سهم ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز 
به مساحت 338,50 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه 
مالکیت مرحوم حسن بهرامى پور اصفهانى و توافقنامه بین وراث  و اقرار وصول ثمنیه 

اعیانى و موافقت نامه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 1 اصفهان
13 - راى شماره     140060302026000123    مورخ     1400/01/10  آقاي حسن 
طالبی طادي به شناسنامه شماره 234 کدملی 1293362883 صادره اصفهان فرزند 
نصراله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,73 مترمربع از پالك 14506 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
14 - راى شــماره     139960302026024873    مــورخ     1399/12/14  آقاي 
محمد بهمنی به شناسنامه شماره 603 کد ملی 5649233861 صادره جرقویه فرزند 
حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 234,85 مترمربع پالك 
شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى حسن زارعان

15 - راى شــماره     139960302026024828    مورخ     1399/12/13     آقاي 
مهدي مســیبی به شناســنامه شــماره 2 کدملی 5129921471 صادره ســمیرم 
سفلى(دهاقان) فرزند منصور نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 111,71 
مترمربع پالك شــماره 4 فرعى از 15128 اصلی واقع در اصفهــان بخش5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

ازمالکیت مالک رسمى حاج ابوالقاسم اخوان خرازیان
16 - راى شــماره     140060302026001119    مــورخ     1400/01/25   آقاي 
مجید جان نثاري الدانی به شناسنامه شماره 3109 کدملی 1285109503 صادره 
اصفهان فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 
284,55 مترمربع پالك شــماره 5 فرعى از 14916 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان بنام متقاضى و مقدارى ازمالکیت مالک 

رسمى رجبعلى مرادیان رنانى
17 - راى شــماره     140060302026001120    مــورخ     1400/01/25  آقاي 
محسن جان نثاري الدانی به شناسنامه شماره 1730 کدملی 1283454671 صادره 
اصفهان فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 
284,55 مترمربع پالك شــماره 5 فرعى از 14916 اصلی واقع در اصفهان بخش5 
اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان بنام متقاضى ومقدارى ازمالکیت مالک 

رسمى رجبعلى مرادیان رنانى
18 - راى شــماره     139560302026005875    مــورخ     1395/03/19  آقاي 
محسن اکبري جونی به شناسنامه شماره 151 کدملی 1290332320 صادره خمینى 
شهر  فرزند رحیم در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت     249,55   مترمربع پالك 
شماره    78     فرعی از    14457      اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

بدر ایران شکرانى
19 - راى شماره     140060302026001261    مورخ     1400/01/29   خانم فریبا 
شرافتی به شناسنامه شماره 493 کدملی 3071013760 صادره سیرجان فرزند احمد 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 215,68 مترمربع از پالك 15182 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شماره     139960302026024244    مورخ     1399/11/30     آقاي خانم 
گل افروز هارون رشیدي به شناسنامه شــماره 135 کدملی 1129198863 صادره 
فریدونشهر فرزند کوچک علی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179,30 
مترمربع از پالك شــماره 33 فرعی از15179 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي  ، واگذارى از طرف 
یداله و شکراله گوانجى احد از وراث داراب خان گوانجى و ورثه احمد هارون الرشیدى

21 - راى شماره     139960302026024101    مورخ     1399/11/27    آقاي  سید 
احمد علوي طبائی کوپائی به شناسنامه شماره 682 کدملی 5659067115 صادره 
کوهپایه فرزند سید عبداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144,87 
مترمربع پالك شــماره 132 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

ازمالکیت مالک رسمى بانو بى بى فرهنگ محمد زمانى استکى 
22 - راى شماره     140060302026001288    مورخ     1400/01/29   آقاي سید 

حسین محسنی جزن آبادي به شناسنامه شــماره 6 کدملی 1249658845 صادره 
نائین فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 140,50 
مترمربع پالك شــماره 15126 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره     139960302026025047    مورخ     1399/12/19   آقاي حمید 
پور سعید اصفهانی به شناسنامه شماره 4175 کدملی 1285027167 صادره فرزند 
رسول در قسمتی از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 176,10 مترمربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
24 - راى شــماره     139960302026025150    مورخ     1399/12/27     آقاي 
محمد جواد کرکریان به شناســنامه شــماره 282 کدملــی 1286357926 صادره 
اصفهان فرزند نعمت اله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204,51 مترمربع 
از پالك 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت محمد صدرى
25 - راى شماره     139960302026024831    مورخ     1399/12/13    آقاي مجید 
زجاجی به شناسنامه شــماره 1234 کدملی 1285700961 صادره اصفهان فرزند 
محمد نســبت به ششدانگ قسمتى از یکباب ســاختمان به مساحت 3,98 مترمربع 
پالك شماره 83 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شــمال اصفهان که با پالك 14915,8797 تواما تشکیل یکباب ساختمان 

رامیدهد که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
26 - راى شــماره     140060302026000110    مــورخ     1400/01/08  آقاي 
مصطفی علی دادي نائینی به شناسنامه شماره 239 کدملی 1249465044 صادره 
نائین فرزند محمدعلی بصورت ششــدانگ یکباب خانه قدیمى به مساحت 348,05 
مترمربع از پالك 14021 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
27 - راى شماره     140060302026000447    مورخ     1400/01/15   آقاي امیر 
بهروز بدري پور به شناسنامه شماره 1258 کدملی 1287844820 صادره اصفهان 
فرزند اصغر بصورت ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 27,51 مترمربع از پالك 
شماره 408 فرعی از452 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
28 - راى شــماره     139960302026024837    مورخ     1399/12/13     آقاي 
عباس رهنما خواه به شناسنامه شماره 2774 کدملی 1287073761 صادره اصفهان 
فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 53,82 مترمربع پالك 
شماره 306 فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى 

رباب بیگم مالباشى
29 - راى شماره     140060302026000284    مورخ     1400/01/11   خانم سمانه 
سواد کوهی قودجانکی به شناسنامه شماره 11754 کدملی 1293340219 صادره 
اصفهان فرزند سلیم بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 157,11 مترمربع 
از پالك 15180 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
30 - راى شماره     140060302026001200    مورخ     1400/01/28  آقاي وحید 
سیفی اصفهانی به شناسنامه شماره 49852 کدملی 1282420445 صادره اصفهان 
فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
135,90 مترمربع از پالك شــماره 335 فرعی از 14915 اصلــی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالکیت نعمت اله کالنى
31 - راى شــماره     140060302026001199    مــورخ     1400/01/28  آقاي 
علی نفري به شناسنامه شماره 1223 کدملی 1283946203 صادره اصفهان فرزند 
حسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 135,90 
مترمربع از پالك شماره 335 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالکیت نعمت اله کالنى
32 - راى شــماره     140060302026000130    مــورخ     1400/01/10  آقاي 
محمد غفاري به شناســنامه شــماره 784 کدملی 1286050561 صادره اصفهان 
فرزند غالمعباس بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 65,78 مترمربع از 
پالك شــماره 34 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادي مع الواسطه از مالکیت 

حسن خواجه شیرانى
33 - راى شــماره     140060302026000113    مــورخ     1400/01/10  خانم 
عزت جشیره به شناسنامه شماره 116 کدملی 1290156719 صادره اصفهان فرزند 
رحیم بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 148,27 مترمربع از پالك شماره 
1 فرعی از13992 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادي مع الواســطه از مالکیت حیدر على زارعى 

شمس ابادى
34 - راى شــماره     139760302026014247    مورخ     1397/10/20     و راى 
اصالحى شماره    140060302026001446    مورخ    1400/02/01   اقاى حسن 
زارع حسین ابادى به شناسنامه شماره 956 کدملى1288724500 صادره اصفهان 
فرزند عباس بصورت ششدانگ  یکباب خانه به مساحت   149,20 متر مربع از پالك 
13929 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت نجفعلى شیرانى احد از وراث 

خانم تاجماه شیرانى 
35 - راى شــماره     140060302026000124    مــورخ     1400/01/10  آقاي 
مصطفی کاردان به شناسنامه شماره 12065 کدملی 1292512997 صادره اصفهان 
فرزند مرتضی بصورت ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 254,74 مترمربع از 
پالك شــماره 6 و 5 و 4 فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
36 - راى شماره     139960302026024872    مورخ     1399/12/14  آقاي رسول 
نوري علویجه به شناسنامه شماره 348 کدملی 1283627876 صادره اصفهان فرزند 
عباس بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 51,48 مترمربع از پالك شماره 
85 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
بدیهى است در صورت طى شدن مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 1400/04/01 -  تاریخ 
انتشار نوبت دوم : 1400/04/16 - م الف: 1153118 - شــماره ثبت در دبیرخانه :      
26013146-محمد على فالح - رئیس ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/3/166

فقدان سند مالکیت 
آقاى محمــد زمانى علویجــه  فرزند رضا به وکالت از طرف شــرکت کشــتیرانى 
مالک سواحل پرشین باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
آن توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شــده مدعى است که سند مالکیت  
ششــدانگ یک درب باغ ، پالك شــماره 2725 فرعى  واقع در علویجه یک اصلى 
بخش 15   ثبت اصفهان که بنام  شــرکت نامبرده  ثبت و ســند صادر شده و معامله 
دیگرى هم انجام نشــده اســت. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده اســت. چون درخواســت صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یــک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نســبت به آن 
یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود 
المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 
سه شــنبه: 1400/04/01 – 1151305/م الف - سرپرســت ثبت اسناد و امالك

 مهردشت – محمد على ناظمى /3/150
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026001195 مورخ 1400/01/26 هیات یک 
خانم معصومه مهدوى نیسیانى به شناسنامه شماره 37 کدملى 1189750554 
صادره اردستان فرزند غالمرضا بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
153 مترمربع از پالك شماره 41 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع  
الواســطه از مالکیت سید میرزا حســینى دولت ابادى لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1400/04/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/16 -

 م الف: 1152136 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/151
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یــک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این 
هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفــروزى متقاضى صادر گردیده 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود تا شــخص یا اشخاصى که به آرا 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نســبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایــه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نماینــد و اقدامات ثبت موکول به ارایــه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003756 مــورخ 1400/03/05 حمیدرضا 
حسن عباسى فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 799 صادره از مرکزى بشماره 
ملى 1289391742 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 7897 واقع در ثبت اصفهان به مســاحت 123/54 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى به آقاى عبدالحسین فزوه. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16 
- م الف: 1152172 – مهدى شــبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان /3/153



سالمتسالمت 07074066 سال هجدهمسه شنبه  1 تیر   ماه   1400

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

برابر راى شماره 140060302026004538 مورخ 1400/03/29 هیات یک خانم مریم 
اسفنانى به شناسنامه شــماره 4576 کدملى 1128876061 صادره فریدونشهر فرزند 
حیدرعلى بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 170,80 مترمربع از پالك 
شــماره 429 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 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: 1400/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16 - م الف: 

1152210 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /3/155
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026004496 مــورخ 1400/03/27 هیات دو آقاى 
مهدى حجت  پور به شناسنامه شــماره 285 کدملى 1287692141 صادره اصفهان 
فرزند رمضان بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 171,50 مترمربع از پالك 
شــماره 206 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت حسین خیرى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 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: 1400/04/01 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/16 - م الف: 1152075 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 

شمال اصفهان /3/157
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140060302026001934 مورخ 1400/02/13 هیات دو خانم رضوان 
روان بخش به شناســنامه شــماره 6266 کدملى 6609393834 صــادره اصفهان فرزند 
غالمحسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190,391 مترمربع از پالك شماره 
4250 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى میباشــد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 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: 
1400/04/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/16 - م الف: 1152296 - اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان /3/159
فقدان سند مالکیت

کمال حبیبى با تسلیم 2 برگ استشهاد شهود به علت پاره شدن سند مالکیت به شماره 
129157 الف 98 به میزان ششــدانگ پالك 14808 / 406 واقع دربخش 16 ثبتى 
اصفهان در دفتر الکترونیک شماره 139820302035008891 بدون رهن و بازداشت 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم دراثر پاره شدن ازبین رفته و قابل استفاده نمى باشد 
مطابق تبصره 5 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى 
نموده است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. 1152041/م الف - 

عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /3/165

آگهى تغییرات
شرکت سپاهان پخش سادات سهامى خاص به شماره ثبت 67625 و شناسه ملى 14009187337 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نرگس یاورى به شــماره ملى 1754245617، سیدرضا سادات به شماره ملى 
1130219127 و سید حسین سادات ورنوسفادرانى به شماره ملى 1130409937 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - حجت اله رحمتى اندانى به شماره ملى 1142276740 به سمت بازرس اصلى و منیرالسادات میر نصیرى به شماره 
ملى 1741653940 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه 

هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1151954)

آگهى تغییرات 
شرکت پردیس رایانه سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 28488 و شناسه ملى 10260491810 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سیده سمانه موسوى ریزى به کدملى 1160164819 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
، سیده سمیه موسوى ریزى به کدملى 1170762913 بسمت رئیس هیئت مدیره ، سیدمحمد موسوى ریزى به کدملى 1171275838 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. - مسعود شیروانى شهرستانى به کدملى 1292923016 و ابراهیم غالمى کرچگانى 
به کدملى 6209675832 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 

درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1151626)

آگهى تغییرات
شرکت سنگ غدیر صفه سهامى خاص 
به شــماره ثبت 62416 و شناسه ملى 
14008341592 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/03/17 پویا 
نقیه بشماره ملى1270714759 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره - زینت بى ریا بشماره 
ملى1280922206 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره - فاطمه حسن پور بشماره 
ملى1100335889 بعنوان مدیر عامل 
شرکت و عضو هیئت مدیره براى مابقى 
مدت تصدى تاتاریــخ1402/01/31 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل : چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاى مدیر عامل منفردا 
و با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیئــت مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1151610)

آگهى تغییرات
 شــرکت آذر پرتو اســپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 2232 و شناســه ملى 
14007064361 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/01/22 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : - آقاى مجیــد رضا زاده بــه کدملى 
1287761658 بسمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره ، خانم فاطمه راستگو به کدملى 
1817504411 بســمت رئیــس هیئت 
مدیره ، آقاى جواد راعــى دهقى به کدملى 
1092039554 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره بــراى مدت دو ســال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و 
با مهر شرکت معتبر است. - آقاى مصطفى 
فلفلیان به کدملــى 1285986199 و خانم 
زهرا ایروانى به کدملــى 1293022934 
بترتیب بســمت بازرس اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1151619)

آگهى تغییرات
 شــرکت پردیــس رایانــه ســپاهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 28488 و 
شناســه ملى 10260491810 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/22 موضوع فالیت شرکت ماده 
2 اساسنامه بدین شــرح اصالح شد : ثبت 
موضوع فعالیت ذیل به منزلــه اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمیباشد: خرید، فروش، توزیع، 
خدمات و پشتیبانى، صادرات و واردات انواع 
موبایل، تبلت، کامپیوتر و لپ تاپ و کلیه ادوات 
و تجهیزات مربوط بــه آنها – خرید، فروش، 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
– شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى – اخذ وام وتسهیالت ریالى و ارزى 
از بانک ها و موسســات دولتى و خصوصى 
صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – عقد 
قرارداد با ارگان هاى دولتــى و خصوصى – 
ایجاد شــعب و اخذ و اعطــاى نمایندگى در 
داخل و خارج از کشــور – برگزارى و شرکت 
در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى 
(بجز فرهنگى و هنرى) ، پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیصالح/ اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1151622)

آگهى تغییرات
شــرکت در اندیش صنعت ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 28676 
و شناســه ملــى 10260493618 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مــورخ 1400/03/19 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : - مجید 
دهقانى دولــت آبادى به شــماره ملى 
1288956096 ، معصومه هاشــم پور 
بختیارى به شماره ملى 0452017459 
و جمشید معتمدى محمدآبادى به شماره 
ملى 1817954334 بســمت اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخــاب گردیدند. - مــژگان جعفرى 
ولدانى به شــماره ملى 1290481989 
و حســن جعفرى ولدانى به شماره ملى 
1290022836 به ترتیب بسمت بازرس 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1150970) 

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود رادین تراز راشا درتاریخ 1400/03/23 به شماره ثبت 5051 به شناسه 
ملى 14010088061 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد : ارائه کلیه خدمات مدیریت و حسابدارى طراحى ، تولید ،پیاده سازى ، نصب و اجراى کلیه سیستم 
هاى مالى و حسابدارى و مدیریت تجزیه وتحلیل و استقرار سیستم کنترل هاى داخلى و مدیریتى تهیه و 
تنظیم اظهارنامه هاى مالیاتى ، تحریر دفاتر قانونى ، اظهارنامه ارزش افزوده ، گزارشات فصلى و مالیاتى ، 
تنظیم اظهارنامه پلمپ دفاتر تحقق و پژوهش در حرفه ى حسابدارى ، برگزارى همایش ها و سمینارها و 
کارگاه هاى آموزشى مرتبط با حرفه ى حسابدارى ،آموزش کوتاه مدت ، تربیت و اعزام نیروى حسابدارى 
، مدیرمالى و مشــاوره مالیاتى ، برگزارى دوره هاى کارآموزى کوتاه مدت در زمینه حسابدارى ، حقوق 
ماهیانه و دســتمزد ، اظهارنامه مالیاتى واردات و صادرات کلیه محصوالت و خدمات مالى و حسابدارى 
، گشایش اعتبارات اســنادى در کلیه بانکهاى عامل صرفا جهت شرکت ، مشاوره تخصصى مدیریت 
حسابدارى و مالیاتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر گلدشت، 
محله شهید بهشتى ، کوچه طالقانى [21] ، خیابان شهیددستغیب[3] ، پالك 79 ، طبقه همکف کدپستى 
8583148754 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم آزاده خسروى به شماره ملى 1080123148 دارنده 20000 ریال سهم 
الشرکه آقاى احمدرضا خسروى به شماره ملى 1080338152 دارنده 980000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم آزاده خسروى به شماره ملى 1080123148 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقاى احمدرضا خسروى به شماره ملى 1080338152 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1151962) 

از خواص آلبالو غافل نشوید
کارشناس نظارت بر مواد غذایى معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشــکى کرمانشــاه گفت: آلبالو با داشــتن رنگدانه 
آنتوسیانین و خاصیت آنتى اکســیدانى قوى، ضد سرطان و 
ضد التهاب بوده و براى بیمارى هاى التهابى همچون آرتروز 
و نقرس که التهاب ناشى از آن موجب احساس درد مى شود، 

موثر است.
الله مظفرى با اشــاره به خواص بســیار آلبالو، اظهار کرد: 
آلبالو داراى ویتامین هاى C و A، منگنز، فیبر و سرشــار از 
پتاسیم است. وى افزود: این میوه اسید اوریک را کم مى کند 
و مالتونین موجود در آلبالو به درمان بیخوابى، کمک کرده و 
موجب تقویت سیستم ایمنى و کم شدن حمالت قلبى عروقى 

مى شود.
وى افزود: تحقیقات انجام شده نشــان داده مصرف 40 گرم 
کنسانتره آلبالو به مدت شش هفته موجب کاهش قابل توجه 
فشار خون، قند خون، چربى و وزن در بیماران دیابتى مى شود.

مظفرى ادامه داد: مواد معدنى مقوى که در آب آلبالو اســت 
باعث بهبود عملکرد ورزشى و تسکین دردهاى ناشى از انجام 

ورزش هاى حرفه اى مى شود.
وى گفت: دم کرده این میوه به دلیل خاصیت ادرار آورى که 
دارد براى افرادى که سنگ کلیه دارند مفید است. البته افرادى 
که طبع ســرد دارند بهتر اســت چاى آلبالو را با یک قاشق 
چایخورى عسل و یا تکه اى نبات میل کنند. به گفته مظفرى 

مصرف یک فنجان آب آلبالو قبل از خواب به افرادى که داراى 
اختالل خواب هستند، کمک مى کند.

وى عنوان کرد: افراد داراى ورم معده و روده، دیابتى ها و کسانى 
که کاهش وزن دارند نباید در مصرف آلبالو زیاده روى کنند.

مظفرى ادامه داد: البته به بیماران دیابتى و بیماران قلبى توصیه 
مى شــود هیچگاه داروهاى خود را بدون مشورت پزشک و

خود سرانه قطع نکنند، زیرا مصرف میوه ها نمى تواند جایگزین 
درمان هاى دارویى شود.

وى در خصوص میزان مصرف آلبالو در طول روز نیز گفت: هر 
فنجان آلبالو یک  واحد میوه محسوب شده و مصرف بیشتر از 

دو واحدآلبالو در روز توصیه نمى شود.

متخصصان مى گویند مصرف بستنى مى تواند باعث ایجاد التهاب در بدن افراد 
شود.

 با گرم شدن هوا در نیمکره شمالى زمین، مصرف بستنى طرفداران زیادى پیدا 
مى کند. با این حال، اگر از جمله افرادى هستید که به سالمتى خود توجه دارید نباید 

در مصرف بستنى زیاده روى کنید.
محققان مى گویند مصرف بســتنى مى تواند بر روى سیســتم ایمنى بدن تاثیر 
بگذارد. تحقیقاتى که در ســال 2008 انجام شد نشان داد مصرف شیر و گوشت 
قرمز مى تواند باعث پاسخ التهابى مالیم در بدن شود. همچنین شکر مى تواند در 

عملکرد سیستم ایمنى بدن اختالل ایجاد کند.
حال تصور کنید بدن در مواجهه با عوامل بیمارى زا نیازمند پاسخ سیستم ایمنى 
بدن است، در حالى که پیش تر سیســتم ایمنى بدن به دلیل مصرف مواد غذایى 

خاص مانند بستنى دچار التهاب شده و درگیر آن است.
محققان اســترالیایى مى گویند از آنجا که مصرف بستنى 

باعث التهاب در بدن مى شود، سیستم ایمنى تحت فشار 
قرار مى گیرد و بدن در مواجهه با عوامل 

بیمارى زا آسیب پذیرتر مى شود. 
ایــن موضوع تنها در بســتنى 
خالصه نمى شــود، زیاده روى 
در مصرف مواد غذایى فرآورى 

شده نیز مى تواند باعث التهاب در بدن شود.
شایعاتى وجود دارد که مصرف بستنى مى تواند باعث افزایش خطر ابتال به ویروس 
کرونا شود، اما سازمان جهانى بهداشت مى گوید هنوز هیچ شواهدى مبنى بر تاثیر 
مصرف مواد غذایى سرد در ابتال به کرونا مشاهده نشده است، همانطور که مصرف 

نوشیدنى هاى داغ نمى تواند مانع از ابتال به این ویروس شود.
از سوى دیگر، شاید براى شما هم رخ داده باشد زمانى که بستنى مى خورید احساس 
سرد شدن مغز و درد مى کنید. دانشمندان براى بررسى این موضوع به شمارى از 
داوطلبان آب یخ داده و سپس جریان خون به مغز را تحت نظر قرار دادند و مشاهده 
کردند مغز براى محافظت از خود در برابر تغییر دما اقدام به ارسال خون به سمت 

بیرون (پوست) مى کنند.
متخصصان تغذیه مى گویند بستنى به دلیل آنکه حاوى شکر است داراى کالرى 

باالیى بوده و زیاده روى در مصرف آن مى تواند باعث چاقى افراد شود.
اگر از جمله افرادى هســتید که به تناســب اندام خود اهمیت 
مى دهید نباید در مصرف بســتنى زیاده روى کنید. با این 
حال، مصرف میزان کم بســتنى در فصل 
گرما گزینه بدى نیست. به طور کلى 
توصیه مى شود در مصرف تنقالت 
پرکالرى در رژیم غذایى خود تعادل 

ایجاد کنید.

مصرف بستنى باعث التهاب  مى شود

ه  و گــر یر مد
ســالمت روان، 
اجتماعــى و اعتیاد 
معاونت بهداشــتى خراسان 
شــمالى گفت: براى اینکه در طول زندگى به هدف هایتان 

برسید بهتر است استرس و اضطراب را از خودتان دور کنید.
زهرا یوســف نژاد اظهار کرد: اضطراب در حد متعادل براى 
انجام امور روزمره و جلو بردن برنامه نیاز است اما اگر از اندازه 
طبیعى فراتر رود مانعى در انجام کارها و برنامه ریزى ایجاد 

مى کند.
وى بیان کرد: کنکور یکى از چالش هایى است که نتایج آن 
تا سال ها بر مسیر زندگى نوجوانان تاثیر مى گذارد بنابراین 
براى موفقیــت در کنکور، عالوه بر دانــش، نیاز به مهارت 

کنترل استرس در کنکور نیز ضرورى است.
یوسف نژاد با بیان این که استرس و نگرانى بیش از حد والدین 
سبب مى شود فشار روانى بیشــترى به فرزندان وارد شود، 
گفت: پدر و مادر هایى که به هر دلیلى انتظارات بیش از حد 
از فرزندان خود دارند یا مدام با گوشه و کنایه با آن ها صحبت 

مى کنند، فشار زیادى به فرزندان خود وارد مى کنند.
وى خطاب به والدین گفت: تزریق کردن استرس و اضطراب 
بر فرزندان نه تنها ســبب بهبود رتبه فرزندانتان در کنکور 

نمى شود بلکه نتیجه اى عکس نیز مى تواند داشته باشد.
 یوسف نژاد با اشــاره به تاثیر ورزش در کاهش اضطراب و 
استرس گفت: انجام ورزش هاى ساده در خانه سبب کاهش 
اضطراب و افزایش شادى و نشاط خواهد شد همچنین ورزش 
کردن و تحرك بسیار باعث ترشح هورمون اندروفین شده و 

به کاهش استرس کمک زیادى خواهد کرد.

به یاد داشته باشــید بچه هایى که والدین آنها در شب امتحان 
به آنها بادام مى دهند تا بخورند آیا واقعا بادام حافظه را تقویت 
مى کند؟ در تمام طول زندگى در مورد افزایش تقویت قدرت 
مغزبا بادام بحث شده است اکنون میخواهیم بدانیم این سخن 

تا چه حد درست است
بادام حاوى مواد مغذى سالم است که نه تنها به سالمت کلى 
بدن کمک میکند بلکه کارکرد مغز را نیــز افزایش مى دهد. 

بادام  غنى از پروتئین بدون چربى است. پروتئین نه تنها  باعث 
افزایش انرژى مى شود بلکه به  سلولهاى مغزى در نتیجه بهبود 

کارکردهاى شناختى از جمله حافظه کمک مى کند.
بادام همچنین حاوى روى و مواد معدنى اســت که  سیستم 
ایمنى بــدن را تقویت مى کند. روى نیز یک آنتى اکســیدان 
است که با رادیکال هاى آزاد در جریان خون مبارزه میکند. این 
رادیکال هاى آزاد مســئول حمله و خراب کردن سلول هاى 

مغزى مى باشد. عالوه بر آن، بادام نیز  داراى ویتامین B۶ است  
که  سلول هاى مغزى  را تقویت مى کند تا دیرتر پیر شود.

اسیدهاى چرب امگا 3 و امگا 6 در بادام  به افزایش سطح فکرى  
کمک مى کند و منیزیم نیز باعث  تقویت اعصاب  مغز مى شود. 

با توجه به تمام این مواد مغذى موجود در بادام،  به عنوان یک 
غذاى مؤثر مغز شناخته  مى شود.  به عنوان میان وعده صبح  در 

طول امتحانات و بطور کلى براى مغز مفید است.

استرس را  از خودتان دور کنید

ب شده و مصرف بیشتر از 
شود.

آیا بادام واقعاً قدرت مغز را افزایش مى دهد؟
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75کیلومتر شبکه ریلى منطقه گل گهر با استفاده  از ریل ساخت 
شرکت ذوب آهن اجرا شده است.

فرماندار ویژه ســیرجان در حاشــیه بازدید از این پروژه با اعالم 
این خبر گفت: در بخش روسازى شــبکه ریلى منطقه گل گهر 
با برنامه ریزى تخصصى، 75 کیلومتر شبکه ریلى با بهره گیرى 
از 900 تن ریلى ملى ســاخت شــرکت ذوب آهن اصفهان اجرا 

شده است.
سهراب بهاالدینى تاکید کرد: این پروژه ریلى با یارى گرفتن از توان 

تولید داخلى ملى و همچنین توانمندى پیمانکاران بومى شــکل  
گرفته است. این پروژه ریلى یکى از شــاخص ترین پروژه هاى 
ریلى حوزه صنعت در ایران اسالمى محسوب مى شود و ایستگاه 
مبادله اى آن با 29 خط موازى ریلى، عریض ترین ایستگاه ریلى 
اجرا شده در سطح کشور به شمار مى آید. این پروژه که به صورت 
6 خط آنتنى طراحى و اجرا شده است و حدود 92درصد پیشرفت 
فیزیکى دارد و ظرفیت حمل بار آن نیز در ســال 10میلیون تن 

است.

پیشرفت
 92 درصدى پروژه 
ریلى منطقه گل گهر 

با ریل ذوب آهن
بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال 2020، شرکت 
فوالد مبارکه در میان 50 شــرکت بزرگ تولید کننده 
فوالد در جهان قرار گرفت. فوالد خوزستان و ذوب آهن 
اصفهان نیز به ترتیب با رتبه هاى 95 و131 در این رتبه 

بندى مى درخشند.
بر اساس فهرســت منتشر شــده درخصوص میزان 
تولید 137 فوالدســاز بزرگ جهان در ســال 2020، 
نام سه شرکت فوالدســازى ایرانى (فوالد خوزستان، 
فوالدمبارکه، ذوب آهن اصفهان) قرار گرفته که بهترین 

رتبه نیز از آن شرکت فوالدمبارکه است.
شرکت فوالد مبارکه در ســال 2019 میالدى در رتبه 
46 جهان قرار داشت و در سال 2020 نیز کماکان این 
رتبه را حفظ کرد، به این شکل که میزان تولید خود را از 
9 میلیون و 120 هزارتن در سال 2019 به 9 میلیون و 
840 هزارتن رساند تا همچنان در رتبه 46 و در میان 50 

شرکت بزرگ تولیدکننده فوالد در جهان باقى بماند.
شــرکت Baowu iron&Steel از کشور چین با 
تولید 114میلیون و 25 هزارتن رتبه اول تولید در سال 

2020 را به خود اختصاص داده است.
نکته جالب درخصوص جایگاه شرکت فوالد مبارکه در 

مقایسه با برخى از رقیبان این شرکت در آسیاست. براى 
مثال شرکت کوبه استیل ژاپن به عنوان یکى از برندهاى 
معروف در صنعت فوالد که سال 2019 رتبه 58 را داشت 
در سال 2020 به رتبه 65 نزول کرده و میزان تولید به 
ثبت رسیده توسط این شرکت در سال گذشته میالدى 
برابر با پنــج میلیون و 692 هزار تن بوده و این نشــان 
مى دهد که شرکت فوالد مبارکه باوجود همه مشکالتى 
که سد راه تولید آن بوده (مشکالت داخلى و تحریم هاى 
بین المللى) باز هم توانسته رکوردهاى بسیار خوبى در 
تولید رقم بزند و مقدار تولید محصوالت خود را بازهم 
افزایش دهد.   در کنار شــرکت فوالد مبارکه، شرکت 
فوالد خوزستان نیز در سال 2020 رتبه 95 را از آن خود 
کرده و شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در رتبه 131 قرار 
گرفته است. (در سال 2019 رتبه فوالد خوزستان 88 و 
ذوب آهن اصفهان نیز 121 بوده است). شایان ذکر است 
که بسیارى از فوالدسازان بزرگ در جهان به دلیل شرایط 
به وجود آمده ناشــى از کرونا و بحران هاى ناشى از آن 
تولید محصوالتشان با کاهش همراه شده و نمى توان 
این امر را به عنوان یک اشکال براى فوالدسازان بزرگ 

کشورمان تلقى کرد.

فوالد مبارکه در میان 50 شرکت بزرگ
 تولید کننده فوالد در جهان

طرح تدوین تاریخ شفاهى پیشکسوتان اصفهان اقدام 
مهمى در راستاى حفظ گنجینه هاى ورزشى بوده که 
عالوه بر ترسیم گذشته ورزش استان، چراغ راهى براى 

آینده خواهد بود.
معاون ورزشى و تفریحى سازمان فرهنگى، اجتماعى، 
ورزشى شهردارى اصفهان با اعالم این مطلب گفت: 
جمع آورى اطالعات پیشکســوتان ورزشــى و نصب 
تابلوهاى "موسپیدان ورزشــى" در محوطه معاونت 
ورزشــى از جمله فعالیت هاى چند سال گذشته حوزه 
ورزش بوده که در راســتاى اجراى طــرح هایى براى 

نکوداشت پیشکسوتان صورت گرفته است.
حبیب اله ناظریــان افــزود: به منظور بزرگداشــت 
پیشکســوتان ورزشى شهر با نظر مســاعد شهردارى 
و شوراى اسالمى شــهر اصفهان و همکارى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى، مقرر شد ایستگاه هاى فعال 

ورزش صبحگاهى و عصرگاهى به نام پیشکســوتان 
ورزشى ساکن در همان مناطق شهرى مزین شود تا در 

معرض دید شهروندان باشد.
وى همچنین افزود: با توجه به فعالیت 160 ایســتگاه 
ورزشى در سطح مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان، 
اطالعات 160 پیشکسوت و فعال ورزشى شاخص در 
رشته هاى مختلف گردآورى شده که با همکارى سازمان 
زیباسازى شــهردارى اصفهان، تابلوهایى شامل نام و 
اطالعات پیشکسوت به همراه عکس در ایستگاه ورزشى 
نصب خواهد شد. معاون ورزشــى و تفریحى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان به تدوین 
تاریخ شفاهى پیشکسوتان نیز اشاره کرد و گفت: در این 
طرح نیز حدود 60 نفر از پیشکسوتان ورزشى شاخص 
شهر اصفهان انتخاب شده اند که گفت وگوى تصویرى 

با این افراد در حال انجام است.

نامگذارى ایستگاه هاى فعال ورزش
 به نام پیشکسوتان 

از ابتداى هفته جارى عملیات شناســایى و قطع انشعاب 
مشترکان متخلف آغاز شــد و گروه هاى مروج مصرف 
بهینه آب آبفاى استان اصفهان با همراهى مأموران نیروى 
انتظامى اجازه دارند ضمن رعایت موازین شرعى، قانونى و 
حقوق شهروندى، نسبت به شناسایى و قطع انشعاب آب 

افراد متخلف اقدام کنند.
مدیر روابــط عمومى و آموزش همگانى شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: در پى 
نصب تعداد زیادى پمپ غیرمجاز بر روى شبکه آبرسانى 
شهرها و روســتاهاى تحت پوشش که منجر به کاهش 
شدید فشــار، قطع آب و اختالل در امر آبرسانى عادالنه 
به مردم شده بود، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در نامه اى از دادســتان محترم عمومى و انقالب استان 
اصفهان درخواســت مجوز قانونى براى برخورد با افراد 

متخلف کرد.
مهرداد خورسندى گفت: خوشبختانه مقام محترم قضایى 
با این درخواســت موافقت و اجازه برخورد با مشترکین 
پرمصرف، مشترکینى که تظاهر به استفاده ناصحیح از 
آب در شرایط فعلى مى کنند و مشــترکینى که اقدام به 
نصب پمپ مستقیم بر روى شبکه نموده اند را صادر کرد.

وى گفت: بر همین اساس از ابتداى هفته جارى عملیات 
شناسایى و قطع انشعاب مشــترکان متخلف آغاز شد و 
گروه هاى مروج مصرف بهینه آب آبفاى استان اصفهان 

با همراهى مأموران نیروى انتظامــى اجازه دارند ضمن 
رعایت موازین شرعى، قانونى و حقوق شهروندى، نسبت 

به شناسایى و قطع انشعاب آب افراد متخلف اقدام کنند.
ســخنگوى آبفاى اســتان اصفهان افزود: بدیهى است 
به محض این کــه افراد متخلف نســبت به جمع آورى 
پمپ مســتقیم و نصب پمپ و مخزن ذخیره براســاس 
استانداردهاى تعریف شده اقدام کنند، انشعاب آب آن ها 

دوباره وصل خواهد شد.
وى با بیان این که درحال حاضر شبکه آبرسانى اصفهان 
بزرگ با 3200 لیتر در ثانیه کمبود آب مواجه است گفت: 
پمپ هاى غیرمجاز، مدیریت شبکه و عدالت توزیع آب 
را از دست شرکت آبفا خارج مى ســازد و به همین دلیل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شناسایى و قطع 
انشعاب آب مشــترکین متخلف را در دستور کار جدى 

قرار داده است.
وى در عیــن حال از شــهروندان خواســت در صورت 
مشاهده پمپ هاى غیر مجاز، مراتب را به سامانه ارتباط با 

مشتریان آبفاى استان اصفهان 122 اطالع دهند.
اضافه مى شود بر اساس بندهاى 34-4 و 39-4 آیین نامه 
عملیاتى شرکت هاى آب و فاضالب نصب پمپ مستقیم 
روى شبکه آبرســانى ممنوع است و شــرکت هاى آبفا 
مى توانند انشعاب این گونه مشــترکین را تا زمان رفع 

تخلف به صورت موقت قطع کنند.

با درخواست شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و موافقت مقام قضایى محقق شد

آغاز برخورد با  دارندگان پمپ هاى غیرمجاز 

هیات مدیره 

آگهى دعوت  مجمع عمومى عادى سالیانه   و عادى بطور فوق العاده  شرکت   ساختمانی شمسا بتون آگهى دعوت  مجمع عمومى عادى سالیانه   و عادى بطور فوق العاده  شرکت   ساختمانی شمسا بتون 
نقش جهان سهامى خاص  به شماره ثبت نقش جهان سهامى خاص  به شماره ثبت 3919839198و شناسه ملى    و شناسه ملى    1026056846310260568463

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسات مجمع عمومى عادى     بطور فوق العاده و عادى  سالیانه که   به 
ترتیب  در ساعات 9  و 10صبح مورخ  18   /    04  /  400  در محل  اصفهان بهارستان -  میدان ولیعصر به سمت قلعه شور ولیعصر جنوبى مجتمع 

باران طبقه سوم واحد 59   تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده

نقل و انتقال سهام 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 

1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونى در خصوص عملکردسال مالى منتهى به  99/12/29
2-تصویب تراز وحساب سود و زیان ساالنه صورت هاى مالى سال 1399

3-تعیین بازرس قانونى براى سال مالى 1400
4-انتخاب اعضاى هیئت مدیره  

5-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

مدیرکل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان بیان 
داشت: به حداقل رساندن فاصله آموزش با بازار کار از 

طریق مهارت افزایى امکان پذیر است.
آرش اخوان در نشستى با رییس اداره آموزشگاه هاى 
آزاد و مشارکت هاى مردمى استان،در خصوص ارائه 

آموزش هاى مهارتى، هم سو و همگام با 
اتحادیه ها و بازار کار، ارائه مدل آموزش 
دوگانه و مزایا و ضرورت هاى آن، تالش 
و کوشش در جهت همکارى و هم افزایى 
اتحادیه، انجمن و کانــون جهت پیاده 
ســازى نظام آموزش دوگانه مطالبى را 

بیان نمود.
وى بیان داشت: موفقیت سیستم آموزشى 
در گرو به حداقل رساندن فاصله با بازار 
کار و ایجاد مهارت افزایى است و آخرین 

هدف آموزش ها، رضایت بازار کار و اجتماع است.
در ادامــه رییــس اداره آموزشــگاه هــاى آزاد و 
مشــارکت هاى مردمى اســتان اظهار داشت: سهم 
آموزش و جایگاه دستگاههاى آموزشى توسط اسناد و 
قوانین باالدستى مشخص گردیده و در شوراى عالى 
انقالب فرهنگى براى وزارت علوم، آموزش و پرورش، 
سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشــور، ارشاد و ... 

جایگاه آموزش تعریف شــده است و صنعت و معدن، 
اتحادیه ها و صنوف مجوزى براى ارائه آموزش ندارند.
مصلى نژاد گفت: براى ارتقاى جایگاه مهارت و سطح 
خدمت رســانى به جامعه ضرورى است اتحادیه ها و 
صنوف و آموزشــگاه ها با هم در قالب طرح آموزش 

دوگانه همکارى نمایند.
گفتنى اســت؛ از دیگر مباحث مطرح شــده در این 
نشســت مى توان به تبیین انعقاد تفاهــم نامه ها 
و اجــراى آمــوزش دوگانــه ، تشــریح زمینــه و 
پتانسیل هاى همکارى اتحادیه ها و آموزشگاه هاى 
آزاد و بیان مسائل و مشکالت آموزشگاهها و اتحادیه 

آرایشگران زنانه اشاره نمود.

راهکار کاهش فاصله آموزش با بازار کار 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از راه اندازى 
نیروگاه خورشــیدى با ظرفیت دو مگاوات در موقوفات 

استان اصفهان خبر داد.
حجت االسالم محمد حسین بلک با اشــاره به بازدید از 
نیروگاه برق تولید یک مگاوات در اصفهان اظهار داشت: 
اوقاف اســتان اصفهان بیشترین ســهم را در راه اندازى 

نیروگاه هاى خورشیدى کوچک مقیاس در استان دارد.
وى با بیان اینکه در ســال جارى نیز توسعه تولید انرژى 
پاك را در موقوفات استان اصفهان در دستور کار داریم، 
ابراز داشت: در سال جارى قصد داریم یک گام بزرگ تر 
برداریم و در راستاى راه اندازى نیروگاههاى بزرگ مقیاس 

برنامه ریزى داشته باشیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه در 
جلسات کارشناسى سال جارى زمینه توسعه نیروگاه هاى 
خورشیدى بزرگ مقیاس را برنامه ریزى کرده ایم، ادامه 
داد: در این راستا توجیه اقتصادى، میزان درآمد، روند اجرا و 

روند سرمایه گذارى این پروژه را بررسى کرده ایم.
حجت االســالم بلک گفت: هدف ما در سال جارى این 
است که بهره بردارى از نیروگاه خورشیدى با ظرفیت دو 

مگاوات را به صورت متمرکز و یا پراکنده اجرایى کنیم.

راه اندازى نیروگاه 
خورشیدى در موقوفات 

اصفهان 


