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محمدى مهر از ذوب آهن جدا شدمهاجران افغان وارد اصفهان نخواهند شدویشکا آسایش: سفید شدن موهایم را دوست دارمتجار ایرانى چقدر دارایى در افغانستان دارند؟ ورزشاستانفرهنگ جهان نما

کاهش محسوس 
سفرهاى مردم در 

روزهاى گذشته 

پیکر آیت ا... فقیه ایمانى امروز تشییع مى شود
3

در روزهاى گذشته که بر اساس مصوبه ستاد ملى مقابله 
با کرونا قرار بود ممنوعیت تردد بین استانى اعمال شود، 
به نظر مى رسد که باالخره این ابالغیه جواب داد و براى 

نخستین بار پس از حدود پنج ماه، شاهد کاهش محسوس 
سفرهاى مردم و تردد بین استانى وسایل نقلیه مختلف...

قرنطینه شکنى تهرانى ها در راه اصفهانقرنطینه شکنى تهرانى ها در راه اصفهان
پایتخت نشین ها فقط شمال نمى روند!پایتخت نشین ها فقط شمال نمى روند!

3

همزمان با اعالم عزاى عمومى در استان اصفهان؛ 

مهندس سپاهان در آستانه استقاللى شدن
باشگاه استقالل مذاکره با ســروش رفیعى را تأیید کرده است. یکى از مسئوالن 
باشگاه استقالل مذاکره با سروش رفیعى هافبک تأثیرگذار سپاهان در فصل 
گذشته را تایید کرد و گفت ما مذاکرات مثبتى داشته ایم و ممکن است 
به توافق هاى خوبى دست پیدا کنیم.  این طور که این مسئول استقالل 
مى گفت آنها منتظر توافق مالى با رفیعى هستند و این بازیکن هم براى 

حضور در استقالل ابراز تمایل کرده تا با این شرایط احتماال ...
2

2

در صفحه 5 بخوانید

تسلیت
 رهبر معظم انقالب 
به مردم اصفهان

از امروز احتمال خاموشى در اصفهان وجود دارد
3

آیت ا... سید ابراهیم رییسى :

ما تضمین کننده  
آزادى هاى

 مشروع
هستیم

پرسپولیس- فرشاد؛ 
پیشنهادى
 داده نشد

فرمانده انتظامى استان 
اصفهان خبر داد

 دستگیرى 11 

اخاللگر نظم و 
امنیت در
 اصفهان

«بهادر زمانى» چگونه یک شبه بازیگر 
نقش حضرت عباس (ع) شد

در هیچ کار تاریخى در هیچ کار تاریخى 
دیگرى حاضردیگرى حاضر

نمى شومنمى شوم

2

3

4

5

وزارت ارشاد؛ خواب است و بیدارش کنید
تکلیف کابینه دولت ســیزدهم به زودى مشخص 
مى شــود و چهره هاى جدید جایگزیــن وزیرانى 
مى شوند که مردم دِل خوشى از عملکرد آنان ندارند. 
گمانه زنى ها در مورد امکان و یا میزان رأى آورى هر 
یک از کاندیداهاى پیشنهادى هم، بازار گرم خود را 
پیدا کرده است و انتظار براى زمان رأى گیرى نهایى 

در مجلس شوراى اسالمى به شماره افتاده است.
در میان تمام اعضاى پیشنهادى کابینه، وضعیت 
گزینه پیشنهادى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
براى اهالى رسانه و مطبوعات، به لحاظ حرفه اى، 
جذابیت بیشــترى داشته و با حساســیت ویژه اى 
پیگیرى مى شود. دکتر «محمد مهدى اسماعیلى» 
اگرچه با برنامه 83 صفحه اى خود در آستانه کسب 
رأى اعتماد از مجلس، با حاشیه هاى فراوانى مواجه 
شــده و در فضاى مجازى مورد هجــوم گروهى 

از هنرمندان تئاتر، سینما و موســیقى قرار گرفته 
اســت ولى در مقابل از حمایت بسیارى از مدیران 
رسانه هاى مکتوب و الکترونیک برخوردار بوده و 
اعالم حمایت این قشر از وى به صورت گسترده به 

نمایندگان مجلس اعالم شده است.
با این توصیف، پیش بینى مى شــود هم مخالفت 
هنرمندان با مواضع دکتر «اسماعیلى» و هم حمایت 
اهالى مطبوعات از وى، هر دو عواملى باشــند که 
باعث رأى آورى بــاالى این گزینــه در مجلس 

اصولگراى ایران شود.  
مدیریــت نامطلــوب و بــه شــدت ضعیــف 
«سید عباس صالحى» باعث شــد تا معاونت ها و 
بخش هاى زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمى، به صورت جزیره اى و ...
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى

سرپرست مرکز آموزش فنى وحرفه اى شهرستان برخوار 
از امضاء تفاهم نامه همکارى فى مابین مرکز آموزش فنى 

وحرفه اى برخوار با اتاق اصناف شهرستان خبر داد.
علیرضــا ملــک پــور بیــان داشــت: در راســتاى 
توانمندى هاى مرکز آموزش فنى وحرفــه اى برخوار در 
استفاده از پتانسیل هاى آموزشى و پژوهشى طى نشستى 
با رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف شهرســتان و یازده نفر 

از روساى اتحادیه هاى شهرستان از جمله: پوشاك ، لوازم 
خانگى، صنایع چــوب و .... تفاهم نامه همــکارى با اتاق 
اصناف شهرســتان امضاء شد. وى با اشــاره به استفاده از 
پتانســیل ها و امکانات دو طرف به ویژه در ارتقاى کیفیت 
برگزارى دوره هاى آموزشــى براى افزایش سطح دانش 
فنى و مهارتى منابع انسانى مورد نیاز واحدهاى اقتصادى و  
نیز مربیان و کارشناسان طرفین و کارآفرینان گفت: هدف 

از انعقاد این تفاهم نامه، آینده پژوهى در حوزه مشاغل مورد 
نیاز صنایع و سایر واحدهاى تولیدى و خدماتى و اجراى طرح 

مهارت آموزى دوگانه (آموزش - کار) مى باشد .
سرپرست مرکز آموزش فنى وحرفه اى شهرستان برخوار 
بیان داشت:  با اجراى تفاهم نامه فوق و طرح آموزش دوگانه 
فاصله زمانى صدور تاییدیه ها و گواهینامه هاى آموزشى 

بسیار کوتاه خواهد شد .

امضاء تفاهم نامه همکارى فنى وحرفه اى برخوار با اتاق اصناف 

شاخص ســرانه منابع ســپرده اى به ازاى هر نیروى 
انسانى 56 درصد و شــاخص سرانه مصارف 50 درصد 

رشد یافته است
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون در 
برنامه هفتگى مکالمه تلفنى با روســاى شــعب بانک 
اظهار داشت: بر اساس گزارش عملکرد مالى بانک در 
سال 99 حجم منابع سپرده اى بانک به ازاى هر نیروى 
انسانى 86 میلیارد ریال بوده است که نشان دهنده رشد 

56 درصدى در این شاخص مى باشد.
وى افزود: ســرانه مصــارف بانکى شــامل اعطاى 
تسهیالت به کارآفرینان، تعاونگران و فعالین اقتصادى 
به ازاى هر نیروى انسانى نیز 88 میلیارد ریال بوده است 
که در این زمینه نیز رشــد 50 درصدى محقق گردیده 

است.
مهدیان طــى تماس هاى تلفنى با فرهــاد جم زادیان 
رییس شعبه مهران ایالم، بهرام فالحى دانا رییس شعبه 
ورامین، محمود شوقى زاده رییس شعبه شادگان استان 
خوزستان، امین على مرادى رییس شعبه لردگان و نوید 
صابرى رییس شعبه میانه آذربایجان شرقى گفت: ایجاد 
ترکیب بهینه منابع سپرده اى از ملزومات و راهبردهاى 
بانک براى ایجاد شــرایط مناســب جهــت فعالیت 
توســعه اى اســت که گزارش مالى 99 نشان دهنده 
افزایش ســهم منابع ارزان قیمــت از 38 درصد به 40 
درصد در مجموع سپرده هاى بانک است. مدیر عامل 

بانک توســعه تعاون گفــت: افزایش حجــم خدمات 
تخصصى در شعب موجب گردیده درآمد حاصله شعب 
در سال 99 با 60 درصد رشد مواجه گردد، و این در حالى 
است که رشد درآمدها در ســال 98 با 24 درصد رشد 
مواجه بوده است.  مهدیان خاطر نشان کرد: تحلیل هاى 
آمارى بیانگر آن است رشد درآمدها 2/5 برابر رشد هزینه 
ها شتاب داشته است. وى با اشاره به اهتمام مجموعه 
بانک بر رعایت اصول حرفه اى جهت کنترل هزینه هاى 

عملیاتى و غیر عملیاتى گفت: تا حد امکان و در حدى که 
کنترل هزینه ها موجب کاهش کیفیت خدمات و کاهش 
رضایت مشتریان نگردد، بر اصل صرفه جویى و افزایش 
بهره ورى عوامل پاى بند بــوده ایم . مدیر عامل بانک 
در این مکالمات جویاى سالمتى همکاران شعب گردید 
و با استماع نقطه نظرات و پیشــنهادهاى همکاران در 
جریان آخرین وضعیت کنونى شعب و برنامه هاى بهبود 

عملکرد قرار گرفت.

رشد شاخص عملکرد سرانه همکاران بانک توسعه تعاون

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از توزیع 503 هزار 
پرس غذاى گرم و بیش از 47 هزار بســته معیشــتى با 
مساعدت خیران در دهه اول ماه محرم، بین نیازمندان 

تحت حمایت این نهاد خبر داد.
کریم زارع با اشــاره به اجراى طرح اطعام حسینى، در 
دهه اول ماه محرم و توجه ویژه به معیشــت نیازمندان، 
اظهار کرد: این طــرح با برپایى 72 آشــپزخانه به عدد 
شــهداى کربال، تحــت عنــوان "آشــپزخانه اطعام 

حســینى" با اســتفاده از حداکثر ظرفیت هاى موجود 
دایر و با همراهى بى نظیر خیران به 118 مرکز طبخ غذا

 افزایش یافت.
وى با تاکیــد بر اینکه یکى از مهمترین آداب و رســوم 
عزادارى در این ایام، موضوع اطعام و نذرى دادن است، 
ادامه داد: در دهه اول ماه محرم بــا توجه به پیش بینى 
صورت پذیرفتــه 503 هزار پرس غــذاى گرم و بیش 
از 47 هزار بســته معیشــتى، همچنین 17 هزار و 500 

سبد بهداشــتى میان نیازمندان تحت حمایت این نهاد 
توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
با اشــاره به جمع آورى کمک هاى مردمى در اســتان 
اصفهان در این ایام افزود: بیش از 25 میلیارد تومان در 
قالب غذاى گرم، بسته هاى معیشتى و سبد بهداشتى به 
نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد در ایام سوگوارى 

ساالر شهیدان، اهدا شده است.

توزیع 503 هزار پرس غذاى گرم در دهه اول محرم

مهندس
باشگاه استقال
باشگاه اس
گذ
به
مى
حضور در اس

 

رحلت عالم مجاهد مرحوم آیت ا... حاج سید کمال فقیه ایمانى تسلیت باد

گاز کلر نشت کرد، نکرد...؟! استان
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آیت ا... سید ابراهیم رئیســى روز شنبه در جلسه بررسى 
صالحیت وزیران پیشنهادى دولت سیزدهم درباره محمد 
مهدى اسماعیلى وزیر پیشنهادى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمى و اهمیت این وزارتخانه گفــت: امروز موضوع 
اقتصاد را موضوع فورى کشــور مطــرح مى کنیم. البته 
اولویت موضوعى با فرهنگ اســت به نظــر ما در دولت 
سیزدهم فرهنگ یک موضوع پیشــران است که باید به 

آن توجه کرد.
وى افزود: آقاى اسماعیلى که براى تصدى این وزارتخانه 
پیشنهاد شده، مورد توجه گروه مصاحبه قرار گرفت که هم 
دانش و هم تجربه در ایــن کار دارد و براى همین معرفى 

شد. با توجه به حساسیتم به مسئله فرهنگ ، با اعضاى این 
کارگروه نشستى برگزار و تک تک شاخص ها را بررسى 
کردم. یکى از آنهــا آقاى صفار هرندى که وزیر ارشــاد 
بود گفت که در مجموع افرادى که معرفى شده اند آقاى 

اسماعیلى را از بقیه شایسته تر یافته ام.
رئیسى خطاب به اهالى فرهنگ و هنر گفت: اهالى فرهنگ 
و هنر بدانند که ما به شما آزادى ندادیم، خدا داده است و 
ما تضمین کننده آزادى ها هستیم. دولت تضمین کننده 
آزادى هاى مشروع است تا بتواند این آزادى را فراهم کند و 
ظرفیت هاى اهالى فرهنگ و هنر شکوفا شود که این کار 
بر عهده این وزارتخانه است و ان شاءا... انجام خواهد شد.

 رهبــر انقــالب اســالمى در پیامــى درگذشــت 
حجت االسالم والمســلمین کمال فقیه ایمانى را تسلیت 

گفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، در 

پیام تسلیت رهبرى آمده است:
بسم ا... الّرحمن الّرحیم

درگذشــت عالم فرزانه جناب حجت االسالم و المسلمین 
آقاى حاج آقا کمال فقیه ایمانى رضوان ا...علیه را به علماى 
اعالم و جامعه  روحانیت و عمــوم مردم عزیز اصفهان، به 
ویژه خاندان مکّرم و فرزنــدان گرامى و نیز به ارادتمندان 

بى شمار آن روحانى جلیل القدر تسلیت عرض مى کنم.

ایشان نمونه  بارزى از مجاهدت فرهنگى و حضور مردمى و 
فعالیت اجتماعِى علماى دینى را در آن شهر جهاد و مقاومت 
در منظر همگان قــرار داده و در طول ســالیان متمادى، 
خدمات ارزشمندى در نشر معارف اسالمى در عرصه هاى 
بین المللى ارائه نمودند. از خداوند متعال رحمت و مغفرت 

براى آن عالم بزرگوار مسئلت مى کنم.
سّیدعلى خامنه اى
30 مرداد 1400
آیت ا... ســید کمال فقیه ایمانى از علماى انقالبى و فعال 
در زمینه هاى فرهنگى، علمى و خیریه  روز جمعه به دلیل 

بیمارى به دیار باقى شتافت.

ما تضمین کننده  
آزادى هاى مشروع هستیم

تسلیت رهبر معظم انقالب 
به مردم اصفهان

هر گرم طال،
 1138000 هزار تومان

دیروز قیمت هر گرم    جام جم آنالین |
طالى 18 عیار به یک میلیون و 138 هزار تومان 
رسید. در این روز قیمت هر قطعه سکه طال طرح 
جدید هم به 11 میلیون و 870 هزار تومان رسید. 
همچنین قیمت نیم سکه 5 میلیون و 950 هزار 
تومان، ربع سکه 3 میلیون و 700 هزار تومان و 
ســکه یک گرمى 2 میلیون و 250 هزار تومان 

اعالم شده بود.

بازى «مختار» هم آمد
مسئول سازمان فضاى مجازى بسیج    ایرنا|
از تولید بازى رایانه اى و فاخر «مختار» خبر داد و 
گفت: این بازى پس از دهه اول محرم رونمایى 
مى شود. مسلم معینى بیان کرد: این اثر در سبک 
اکشن سوم شخص شمشیرى تولید شده و داراى 
12 مرحله و بیش از 6 ساعت گیم پلى است. وى 
با اشــاره به اینکه در بازى «فصل قیام» بیش از 
40 دقیقه موسیقى استفاده شده است گفت: براى 
تولید این موسیقى از عناصر حقیقى تولید استفاده 
شده و تالش بسیارى شده است تا کیفیتى در خور 
داشته باشد تا رضایت مخاطبین داخلى و خارجى 

را برآورده سازد.

اولین کرونایى 
در پارالمپیک 

سرپرســت کاروان ایــران در    ایسنا|
بازى هاى پارالمپیک توکیو از مثبت شدن تست 
کروناى یکى از افراد کادر اجرایى کاروان ایران 
در دهکده بازى هــاى پارالمپیک توکیو خبر داد 
و گفت: وى در حال حاضر در قرنطینه به ســر 
مى برد. هادى رضایى افزود: با وجود اینکه تست 
وى در فرودگاه توکیو منفى شده بود، اما در دهکده 
بازى ها تست وى مثبت شد . سرپرست کاروان 
ایران در بازى هاى پارالمپیک توکیو همچنین 
تعداد افراد مبتال به کرونــا در دهکده بازى ها را 

چهار مورد عنوان کرد.

موج جدید 
افزایش مصرف برق

ســخنگوى صنعت برق کشور    ایمنا|
گفت: با بازگشــت ســاعت کارى ادارات از 7 و 
30 دقیقه تا 14 و 30 دقیقه از اول شــهریور ماه 
شاهد افزایش مصرف برق خواهیم بود. به گفته 
مصطفى رجبى مشــهدى، در هفته جارى روند 
افزایش دما را خواهیم داشــت لذا الزم اســت 
مشترکان همکارى الزم را با صنعت برق داشته 

باشند تا از این شرایط عبور کنیم.

ورود 25 هزار دوز 
اسپوتنیک 

معاون فنى گمرك از ورود واکسن    ایمنا|
اسپوتنیک به کشور خبر داد. معاون فنى گمرك، 
اظهار کرد: 25 هزار دوز واکســن روسى کرونا 
(اسپوتنیک وى) اهدایى کشور صربستان با حضور 
ســفیر این کشــور در فرودگاه امام خمینى(ره) 

ترخیص و تحویل مقامات وزارت بهداشت شد.

حاال وقتش نیست
دکتر ایرج خسرونیا، رئیس هیئت    ایسنا|
مدیره جامعه پزشــکان متخصص داخلى ایران 
مى گوید: در این بحبوحه کرونا، ســازمان هاى 
بیمه گر از فرصت استفاده کرده و نسخ را الکترونیک  
کردند اما اکنون زمان اجراى آن نیســت. حساب 
کنید که در یک  مطب عمومى که روزانه 30 تا 40 
بیمار ویزیت مى کند، پزشک باید وارد سیستم شود 
و با توجه به مشکالت اینترنت ممکن است دقایقى 
طول بکشد. این درحالى است که ممکن است بین 
بیماران افرادى مبتال به کرونا باشــند و در همان 

مطب چند نفر دیگر را درگیر کنند. 

حقوق 50 میلیونى
على بابایى کارنامــى، نماینده مردم    فارس|
سارى در جلسه علنى دیروز مجلس  خطاب به ابراهیم 
رئیسى گفت: صندوق هاى بازنشستگى به حیاط خلوت 
بعضى از باندهاى سیاســى و دولت ها تبدیل شــده، 
آیا مى دانید در صندوق هاى بازنشســتگى کشورى و 
لشکرى و شســتا بعضى از مدیران 50 میلیون حقوق 

مى گیرند و کارگر ساده نابود مى شود؟

تذکر بهداشتى قالیباف
  جام جم آنالین | رئیس مجلــس دیروز در 
تذکر شــفاهى جدى به نمایندگان  حاضر در جلسه 
معرفى وزیران دولت ســیزدهم به پارلمان خواستار 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى در صحن علنى شد. در 
این تذکر قالیباف  خطاب به نمایندگان گفت:  صحن به 
صورت زنده از تلویزیون پخش مى شود، مردم برداشت 
خوبى از ازدحام و عدم رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

در مجلس نداشته اند.

اجازه دهید حاج آقا بشنود! 
در جلسه روز نخست بررسى صالحیت    ایلنا|
کابینه دولت سیزدهم توسط نمایندگان مجلس، سید 
محمد مولوى نماینده خوزســتان در میان نطق خود 
خطاب به نمایندگان با بیان اینکه «اجازه دهید حاج آقا 
بشنود» از آنها خواست اجازه دهند که رئیس جمهور به 
سخنان او درباره وضعیت بحران خوزستان توجه کند. 
سید کریم حسینى نماینده اهواز هم دیگر نماینده اى 

بود که خواستار حل مشکالت خوزستان شد.

پیش بینى درباره برکت
  دیده بان ایران| امام جمعه رشت پیش بینى 
کرد واکسن برکت در آینده به صورت گسترده صادر 
شــود. آیت ا...رســول فالحتى بیان کرد: متأسفانه 
عده اى قدر حضور در دوران طالیى انقالب اسالمى 
را نمى دانند و مدام نق مى زنند. هنوز نتایج مثبت این 
واکســن تولید داخل را هیچکس نمى داند و قطعًا در 
آینده جهانیان براى دریافت این واکسن برکت هجوم 

خواهند آورد.

برادِر طالبانى!
«حشــمت غنى»، برادِر «اشــرف    انتخاب|
غنى» رئیس جمهور ســابق افغانســتان در دیدار با 
«خلیل الرحمان حقانى» عضو ارشد طالبان به این گروه 
پیوست. غنى در این دیدار حمایتش را از طالبان اعالم 
کرد. برخى خبرنگاران نزدیک به طالبان از حقانى به 

عنوان والى طالبان براى کابل نام مى برند.

از روسیه به «راب عزیز»!
«میخائیل اولیانوف»، نماینده روســیه در    پانا|
سازمان هاى بین المللى مســتقر در وین در واکنش 
به اظهارات برجامى «رابرت مالیــم، نماینده آمریکا 
در امور ایــران که گفته بود سرنوشــت برجام با یک 
عالمت سئوال بزرگ روبه رو است؛ در توییتى نوشت: 
«راب عزیز، هنوز براى بدبین شدن خیلى زود است. 
گفتگوهاى وین به زودى از سر گرفته مى شوند. شانس 
احیاى برجام، واقعى به نظر مى رســد اگرچه ضمانت 
کاملى هم براى آن وجود ندارد. به همین دلیل است 
که طرف ها باید با نشان دادن خالقیت بهنگام موانع 

باقیمانده را برطرف کنند.»

مى شه کاسبى نکنید؟!
مجرى برنامه «طبیب» شــبکه    عصر ایران|
سوم ســیما که چندى پیش به دلیل برخى انتقادات 
در خصوص کنترل بحران کرونا توبیخ شــده بود، در 
اظهاراتى جدید باز هم  به مسئوالن وزارت بهداشت 
حمله کرد. پیمان طالبى گفته: مرغ را گران کردید با آن 
کنار آمدیم. با داستان گرانى گوشت و نخریدنش کنار 
مى آییم. با داستان گرانى میوه و خودرو هم همینطور. 
مطالبه االن فقط یک چیز است، لطفًا واکسن بخرید. 

دست از کاسبى و کارشکنى بردارید.

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
ناهمگون با یکدیگر فعالیــت نموده و از این وزارتخانه، 
مجموعه اى از هم پاشــیده، غیر متوازن و بدون هدف 
و برنامه را نمایان کنــد. همچنین عدم نظارت کامل بر 
عملکرد ساختار زیرمجموعه، بى توجهى نسبت به نحوه 
صرف بودجه و یارانه هاى فرهنگى و استفاده از حضور 
افراد ضعیف و بدون انگیزه در رأس معاونت هاى وزارت 
ارشــاد، عمده دالیلى هستند که باعث شــدند تا بروز 
آثار فرهنگى و هنرى در سطح کشــور، همواره محل 
مناقشــه بوده و 3 کارت زرد مجلس را براى وزیر ارشاد 

به ارمغان آورد.
در چنین شــرایطى مهمتریــن اقدامى کــه باید مورد 
توجه وزیر آینده فرهنگ و ارشــاد اسالمى قرار بگیرد، 
خانه تکانى محکم در سطح مدیران این وزارتخانه است، 
به گونه اى که نه تنها معاونین و مدیران ارشــد، بلکه 
مسئولین و رؤساى میانى را هم شامل شده و به بازگشت 

نشاط و پویایى به این مجموعه مؤثر منتج شود.
شاید «سید عباس صالحى» هرگز نفهمید و یا نخواست 
بفهمد که وزارتخانه تحت مدیریت وى در خواب آلودگى 
سختى به سر مى برد و بلوغ و رشد و پویایى از این ساختار 
رخت بسته است و تنظیم گزارش هاى آمارى و نمودارى 
مبتنى بر عدد و رقم، به جاى اقدامات و تولیدات محتوایى 
فاخر نشسته است. وضعیتى که حاصل فعالیت جمعى از 
مدیران بخشى نگر و بى تدبیر بود که قانون و آیین نامه و 
دستورالعمل را تنها به سود باند و گروه و هم جناحى هاى 

سیاسى و فکرى خود تفسیر مى کردند.
به عنوان نمونۀ بــى کفایتى و بى تدبیــرى در وزارت 
ارشــاد، مى توان به عملکرد معاونــت مطبوعاتى این 
وزارتخانه اشاره نمود که بازخورد اقدامات تبعیض آمیز و 
جهت گیرى هاى باندى و گروهى آن همواره واکنش 
منفى اهالى رسانه و مطبوعات را به همراه داشته است. 
این معاونت و ســاختار ذیل آن به خصوص در سه سال 
اخیر، نه تنهــا هرگز نتوانســت به رشــد و نمو کیفى

 رســانه ها بپــردازد، بلکــه بســترهاى باقیمانده از 
گذشته هاى دور را نیز به تباهى کشاند.

شــاید اگر این معاونت تحت یک مدیریت اندیشــمند 
و فعال قرار مى گرفت، بســیارى از فعــل و انفعاالت 
نامطلوب در سطح جامعه و به خصوص ناهنجارى هاى 
موجود در فضاى مجازى، سامان ویژه اى پیدا مى کرد 
و تحت کنترل قرار مى گرفت؛ ولى متأسفانه مدیریتى 
که بود و نبود آن چندان به چشــم نیامــد و انتقاد از آن 

به عیان در ســطح ادارات کل اســتانى هــم به گوش 
مى رسید، باعث شد تا خاطرات تلخى از نوع عملکرد این 

معاونت در اذهان عمومى ثبت شود. 
معاونت امور مطبوعاتى وزارت ارشاد که باید خود الگویى 
بدون بدیل در عرصه اطالع رسانى باشد، از ضعیف ترین 
سطح اطالع رسانى طى سال هاى گذشته برخوردار بود و 
سایت این معاونت در اغلب اوقات به جاى ایجاد فضایى 
پرنشاط از اخبار حوزه رسانه ها، به تابلوى اعالم تسلیت 

درگذشت افراد مختلف تبدیل مى شد. معاون مذکور که 
معتقد است: «حضور در شبکه هاى اجتماعى، واقعیتى 
براى بقاى رسانه است.» خود هرگز حضور و بروزى در 
عرصه فضاى مجازى پیدا نکرد و نتوانست از این امکان 
براى رشد و تعالى اقشار زیرمجموعه یا به عنوان ابزارى 
براى تعامل دو سویه استفاده کند تا حداقل وجود وى در 

رأس هرم رسانه و مطبوعات کشور احساس شود.
توزیــع تبعیض آمیــز یارانه هــاى حمایتــى و حرکت
الك پشــتى در عرصه هاى مختلف و بــه خصوص در 
زمینه حمایت از مطبوعــات و فعاالن رســانه اى نیز از 
نقاط ضعف بارز معاونت مورد نظر اســت. به عنوان نمونه 
مى توان به طــرح رتبه بندى مطبوعات اشــاره نمود که 
اگر چه اســناد و مدارك آن در ابتداى زمســتان گذشته 
جمع آورى شــد ولى نتایج آن بعد از گذشــت نزدیک به 
هشت ماه هنوز منتشر نشده و با وجود اعتراضات و انتقادات 
گســترده نســبت به این کوتاهى بارز، هیچ دلیل و پاسخ 
قانع کننــده اى از ســوى ایــن معاونت و یــا اداره کل 

زیر مجموعه آن به همراه نداشته است.  
طرح موارد فوق را مى توان تنها به عنوان مشت نمونه 
خروار بى تدبیرى و بى درایتى در وزارت ارشــاد قلمداد 
نمود و قاعدتًا این بررسى براى هر یک از معاونت هاى 
دیگر نیز قابل تشریح اســت. مواردى که باعث شده تا 
ایــن وزارتخانه به عنوان یک ســاختار ضعیف و بدون 
هویت در عرصه فرهنگ و هنر کشــور تعریف شود که 
تبدیل آن به یــک «وزارتخانه» زنــده، بیدار، خالق و 
مبتنى بر اصول و مدیریت خردمند، اصلى ترین انتظار 
واقعى از وزیر آینده فرهنگ و ارشــاد اسالمى قلمداد 

مى شود.
در چنین شرایطى بهره مندى از مدیران پویا، با انگیزه 
و پر انرژى در مجموعه وزارت ارشــاد، لــزوم و توجیه 
کامل و خاص خود را داشته و به طور قطع با همراهى و 
روشنگرى اصحاب رسانه به عنوان حامیان اصلى وزیر 

ارشاد همراه خواهد بود.

وزارت ارشاد؛ خواب است و بیدارش کنید

رئیس اتاق مشترك ایران و افغانســتان با اشاره به سه 
میلیارد دالر صادرات به افغانســتان مى گوید: در گذشته 
40 درصد از کل واردات افغانســتان، مربوط به کاالهاى 

ایرانى بوده است.
حسین سلیمى درباره چشم انداز روابط اقتصادى و تجارى 
ایران و افغانستان با قدرت گیرى طالبان مى گوید: تا زمانى 
که ارتباط سیاسى و دیپلماسى کشــور روشن نشود، ما 

نمى توانیم مسائل اقتصادى مان را مطرح کنیم.
وى مى افزاید: پیش قدم این موضوع، مسائل دیپلماسى 

اســت که ببینیم روابط ایران با دولت جدید و نیمه کاره 
افغانســتان چگونه است. رئیس اتاق مشــترك ایران و 
افغانستان تصریح مى کند: باید ثبات سیاسى برقرار شود 
و در عین حال، ببینیم دولت ایران چه دیپلماســى اى با 

افغانستان خواهد داشت. 
سلیمى متذکر مى شــود: اگر روابط حسنه باشد، باالخره 
دولت افغانستان نیاز به کاالهاى ایرانى خواهد داشت و 

روابط تجارى در نهایت ادامه خواهد داشت.
وى درباره کاالهاى صادراتى به افغانســتان مى گوید: 
بیشترین کاالهاى صادراتى به افغانستان، موادغذایى و 
مصالح ساختمانى از نظر مقدارى است. البته در خصوص 
سوخت نیز مصرف سوخت افغانستان از طریق ایران است 
که دولت طرف حساب است؛ با این حال، افغانى ها در آینده 
نیاز به ســوخت، مواد غذایى، مصالح ساختمانى و لوازم 

زندگى دارند.  
سلیمى در پاسخ به این پرســش که مشخص است که 
تجار ایرانى چقدر دارایى در افغانســتان دارند؟ مى گوید: 
مشخص نیست، چون بخش خصوصى اعالم نمى کند 
که در افغانستان چه کرده است. بنابراین مشخص نیست 
رقمى که بتوانیم بگوییم؛ ولى خــب باالخره تعدادى از 
ایرانیان در این کشور در حال پیمانکارى بودند و در عین 

حال، سرمایه گذارى هاى کوچکى هم شده بود.

به گــزارش «دیده بان ایــران»،  کانال اطالع رســانى 
«شــیخ عباس تبریزیان» که تاکنون اظهارات جنجالى 
بسیارى درباره طب سنتى و نوع برخورد با ویروس کرونا 
مطرح کرده است در تازه ترین آن با انتشار مطلبى تحت 
عنوان «بررســى علل اصلى مرگ و میر هاى به ظاهر 
کرونایى» نوشت: کرونا یک فریب محض است! تبریزیان 
با طرح این سئوال که علل اصلى مرگ و میر متهمان به 

کرونا چیست؟ نوشت:
■ ممنوع المالقات شــدن بیمار و حذف همراه بیمار که 
باعث دق مرگ شــدن بیمار و نرسیدن صداى اعتراض 

بیمار مى شود!
■ «تغذیه ناسالم بیمارستانى».

■ «عدم رسیدگى مناســب به بیمار و فرسودگى کادر 
درمان» از دالیل اصلى مرگ و میر بیماران کرونایى است.

■ «بیوتروریسم غذایى، هوایى، دارویى، رادیویى و...».
■ «توصیه به مصرف زیاد آب و ایجاد خلط ســنگین و 

سردى».
■ «نحوه غلط بسترى بیمار و فضاى آلوده بیمارستان» 
و «ضدعفونى ســطوح با وایتکس و آب ژاول» از دیگر 

دالیل است.

رئیس کمیته زیســت فناورى معاونت علمى و فناورى 
ریاســت جمهورى از مبتالیان به کرونا خواست تحت 

هیچ عنوان دنبال داروى فاویپیراویر نروند.
دکتر مصطفى قانعى در برنامه زنده تلویزیونى «طبیب»، 
افزود: بى تأثیر بودن این دارو در درمان کرونا در نشریات 
معتبر بین المللى از جمله نشریه «نیچر» تأیید شده است 
و سازمان بهداشت جهانى و سازمان غذا و داروى آمریکا 

هم بى تأثیرى این دارو آن را تأیید کرده است.

رئیس اسبق کمیته علمى ســتاد مبارزه با کرونا با اشاره 
به منافع مالى شرکت هاى تولیدکننده و وارد کننده این 
دارو، گفت: متأســفانه میلیارد ها تومان صرف واردات 
دارویى شــد که اصًال تأثیرى در درمان کرونا نداشــته 

است.
این فوق تخصص بیمارى هاى ریوى گفت: یکســال 
فریادمان به جایى نرسید و پولى که باید صرف اولویت ها 

مى شد را  هدر دادیم.

دلیل مرگ بیماران کرونایى دق کردن است!تجار ایرانى چقدر دارایى در افغانستان دارند؟

تحت هیچ عنوان دنبال داروى فاویپیراویر نروید

شیوه نامه آموزش حضورى مدارس آماده نیستکاهش محسوس سفرهاى مردم در روزهاى گذشته 
در روزهاى گذشته که بر اساس مصوبه ستاد ملى مقابله 
با کرونا قرار بود ممنوعیت تردد بین اســتانى اعمال شود، 
به نظر مى رسد که باالخره این ابالغیه جواب داد و براى 
نخستین بار پس از حدود پنج ماه، شاهد کاهش محسوس 
سفرهاى مردم و تردد بین استانى وسایل نقلیه مختلف در 
محورهاى مواصالتى بودیم.  بر اساس مصوبه ستاد ملى 
مقابله با کرونا که از ابتداى هفته گذشته اعالم شد، قرار شد 
از ساعت 12 ظهر یک شنبه 24 مرداد ماه تا صبح شنبه دو 
هفته آینده (پنجم شهریور ماه) ممنوعیت تردد سراسرى 
و بین استانى اعمال شود. گرچه در همان روزهاى نخست 
هفته شاهد هجوم مردم به جاده هاى کشور و ترافیک هاى 
سنگین بودیم و بیم آن مى رفت که مانند ممنوعیت هاى 
گذشــته این مصوبه نیز در حد ابالغ باقى بماند اما آمارها 

نشان مى دهد که این بار ممنوعیت تردد بین استانى و همان 
قرنطینه به درستى اجرا شده و تقریباً جواب داده است.

معمــوًال در هفته هــاى دیگر کــه اتفاقاً تا ایــن میزان 
تعطیالت در آن وجود نداشــت حدود هشــت تا بیش از 
9 میلیون خودرو در جاده هاى کشــور با پالك یکتا غیر 
بومى تردد مى کرد و مشاهده مى شــد، حال آنکه در بازه 
زمانى مذکور یعنى از یک شــنبه هفته گذشته 24 مرداد 
تا ســاعات پایانى پنج شــنبه 28 مرداد ماه پنج میلیون و 
602 هزار خودرو با پالك یکتا به ثبت رســیده است که از 
این تعداد پنج میلیون و 192 خودرو، وسایل نقلیه شخصى 
بودند. البته این بار هم تهران و البرز در رتبه نخســت این 
محاسبه قرار دارند و بیشــترین خودروها را روانه جاده ها 

کرده اند.

مدیرکل دفتر ســالمت و تندرســتى وزارت آموزش و 
پرورش درباره بازگشایى مدارس در اول مهرماه و ابالغ 

شیوه نامه این موضوع توضیحاتى داد. 
محمد محسن بیگى اظهار کرد: تاکنون تقریباً به صورت 
میانگین در استان هاى مختلف کشور، حدود 70 درصد 
از فرهنگیان براى واکسیناسیون مراجعه کرده  اند. وى 
افزود: مقرر بود مرحله اول واکسیناسیون فرهنگیان تا 
25 مردادماه تکمیل شــود. البته ممکن است در برخى 
شهرها که مشــکالتى در حوزه تزریق داشته  اند، یک 
تعداد محدودى باقى بمانند که ایــن افراد مى توانند از 
طریق ثبت نام در ســامانه و دریافت نوبت نســبت به 

واکسیناسیون خود اقدام کنند.
 مدیرکل دفتر ســالمت و تندرســتى وزارت آموزش 

و پرورش درباره زمان بازگشــایى مــدارس با توجه به 
شیوع کروناى دلتا در سطح کشــور افزود: هنوز شیوه 
نامه آموزش حضورى مدارس آماده نشده زیرا با امواج 
متعدد بیمارى کرونا بخشى از کار تحت تأثیر قرار گرفته

است. 
وى همچنین اضافه کرد: این شیوه نامه در حال رایزنى و 
برنامه ریزى در بخش هاى کمیته هاى فرعى ستاد کرونا 
است. محسن بیگى درباره بازگشــایى مدارس در اول 
مهرماه نیز تأکید کرد: در حال تدوین دستورالعمل کلى 
بازگشایى مدارس هستیم احتماًال بازگشایى به صورت 
حضورى با تأخیر مواجه خواهد شد اکنون تصمیم درباره 
زمان بازگشــایى زود اســت چراکه ویروس رفتارهاى 

متعددى دارد.
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قرنطینه شکنى تهرانى ها در 
راه اصفهان

معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهـدارى و حمل و 
نقل جاده اى اسـتان اصفهان با اشـاره به آمار تردد 
خودروهـا در راه هاى اسـتان از مجمـوع 146 تردد 
شـمار، گفت: تردد خودروها در بازه زمانى 24 تا 29 
مرداد ماه 30 درصد کمتر شده است و طى این مدت، 
خودروهاى با پالك تهران در میان تمام اسـتان ها 
در محدودیـت هـاى کرونایى بیشـترین سـفر را به 
اصفهان داشته اند. محمدعلى صلواتى با اشاره تردد 
خودروها در راه هاى استان طى چند روز تعطیالت و 
محدودیت هاى اخیر، اظهار کرد: مجموع کل تردد 
در راه هاى اسـتان اصفهان از تاریخ 24 تا 29 مرداد 
ماه 4 میلیـون و 644 هزار و 498 وسـیله نقلیه بوده 
که نسبت به بازه مشـابه هفته گذشته میزان ترددها 
30 درصد کمتر شده است. وى گفت: طى این مدت 
در میـان خودروهاى با پـالك غیربومى بـه ترتیب 
خودروهـاى پـالك تهـران، فـارس، چهارمحال و 
بختیارى، خوزسـتان، یزد، خراسان رضوى، کرمان 
و قم بیشـترین تـردد را در راه هاى اسـتان اصفهان 

داشته اند.

70 نفر در صف انتظار
 ICU بسترى 

مدیر مرکـز آموزشـى درمانـى الزهـرا(س) اصفهان 
گفت: در حـال حاضر حـدود 700 بیمـار کرونایى در 
قسمت هاى مختلف این بیمارسـتان بسترى هستند 
که حدود 200 نفر آنها در ICU بسترى و 30 نفر نیز 
این خدمات را خارج از بخش ICU دریافت مى کنند 
و 70 نفر نیز منتظر بسترى در این بخش هستند. کریم 
سـهرابى افزود: حداقل حدود 200 نفـر نیز به صورت 
سرپایى دربیمارسـتان در حال خدمت گرفتن هستند 
که از جمله گروه هایى هستند که اگر بیمارستان داراى 

ظرفیت بود باید بسترى مى شدند.

دستگیرى جوان حیوان آزار 
فرمانـده انتظامـى شهرسـتان گلپایـگان گفـت: در 
روز هاى گذشـته فیلمـى در فضاى مجازى منتشـر 
شـده بود که نشـان مى داد، مرد جوانى در گلپایگان 
یک سـگ را با زنجیر مورد ضرب و شـتم قـرار داده 
و حیوان بدون هیچگونه حرکتـى روى زمین افتاده 
اسـت. سـرهنگ على سـبحانى افزود: شـهروندان 
گلپایگانى پس از مشـاهده این حادثه به مرد حیوان 
آزار اعتراض کرده و موضوع را با پلیس 110 درمیان 
گذاشتند و مرد حیوان آزار پس از متوجه شدن حضور 
پلیس در محل از صحنه جرم با موتورسـیکلت خود 
متوارى مى شود اما پلیس مرد حیوان آزار گلپایگانى 

را شناسایى و دستگیر کرد.

افزایش تعداد 
تانکرهاى آبرسانى 

به گـزارش روابـط عمومى بوییـن میاندشـت در پى 
افزایش دما و میزان کمبود آب تعدادتانکر هاى آبرسانى 
سیار در منطقه بویین میاندشت نیز افزایش پیدا کرد. 
شـایان ذکر اسـت جهت آبرسانى بهتر وسـریعتر این 
منطقه به مشـترکین یـک دسـتگاه تانکر آبرسـانى 
جدید نیز از طرف سپاه پاسداران شهرستان به منطقه 
اعزام گردید تا تعداد تانکرهاى موجود به سه دستگاه 

افزایش یابد.

الیروبى قنات 
روستاى منصوریه 

قنات روسـتاى منصوریه کـه محل تأمیـن آب این 
روستاست، الیروبى شـد. به گزارش روابط عمومى 
آبفاى چادگان، مسـئول کنترل کیفى آبفاى منطقه 
اعـالم کـرد: بـا هـدف افزایـش کیفیـت آب قنات، 
الیروبى تنها منبع تامین آب شرب روستاى منصوریه 
در دستور کار قرار گرفت. مسعود هدایتى افزود: پس 
از انجام آزمایشـات اولیه در خصوص اطمینان از آب 
اسـتحصالى ، قنـات مذکور بـار دیگر در مـدار بهره 

بردارى قرار گرفت.

خبر

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان گفت: ساماندهى بازار 
بزرگ اصفهان با هزینه اى بیش از 200 میلیارد ریال توسط 

این منطقه در دست اقدام است.
حسین کارگر ، با بیان اینکه ساماندهى شبکه بازار اصفهان 
از دهه هاى گذشته در دســت اقدام بوده است، اظهار کرد: 
عملیات اجرایى میدان تا میدان از ســال گذشته حدفاصل 
میدان امام على علیه الســالم تا میدان امــام (ره) و بازار 
رنگرزها در ســال جارى با هزینــه کل 200 میلیارد ریال 
توسط این منطقه در دست اجرا است. وى با اشاره به مرمت و 
ساماندهى گذرهاى تاریخى، افزود: با توجه به اهمیت اماکن 
تاریخى و ارزش گذارى شــهردارى اصفهان به این بناها، 

سالیانه هزینه هایى را در راستاى ساماندهى و بهبودى اماکن 
و گذرهاى تاریخى در برنامه هاى عمرانى خود دارد. مدیر 
منطقه 3 شهردارى اصفهان تصریح کرد: محور تاریخى-
گردشگرى میدان تا میدان با توجه به نامناسب بودن کف، 
ریزش سقف و دیواره آن با صدور مجوز از اداره کل میراث 
فرهنگى استان اصفهان در دستور کارقرار گرفت. وى با بیان 
اینکه یکى از معیوب ترین بازارها که داراى کارگاه هاى متعدد 
فرش و متعلقات آن بوده، بازار رنگرزها است که مساحتى 
حدود هشت هزار مترمربع دارد، اظهار کرد: براى عملیات 
ســاماندهى این بازار بالغ بر 90 میلیارد ریال اعتبار در نظر 

گرفته شده است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 11 نفر از 
هنجارشــکنان و عامالن بر هم زننده نظم و امنیت در 
عملیات ضربتى مأموران انتظامى این فرماندهى خبر داد.

ســردار محمدرضا میرحیدرى اظهار کرد: پس از وصول 
خبرى مبنى بر هنجارشکنى توسط تعدادى افراد و ضرب و 
شتم اهالى محل بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران 

انتظامى قرار گرفت.
وى افزود: پس از اعزام مأموران به محل مشــخص شد 
این افراد با انجام اعمال هنجارشکنانه براى همسایگان 
مزاحمت ایجاد کرده اند و پس از اینکه آنها را امر به معروف 
و نهى از منکر کرده بودند، با اهالى محل درگیر شده بودند.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان با اشــاره به اینکه 
همسایگان توسط این افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفته 
بودند، ادامه داد: مأموران 11 نفر را در این زمینه دستگیر 

و براى اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل دادند.
این مقام انتظامى با اشاره به اینکه محل مذکور استیجارى 
بوده و توسط پلیس پلمب شد، امنیت مردم را خط قرمز 
پلیس دانســت و اظهار کرد: نیروى انتظامى با مشارکت 
مردمى و به پشتوانه قوه قضائیه با مخالن نظم و امنیت 
عمومى و هنجارشــکنان جامعه برخورد قاطع و قانونى 
مى کند و هرگز اجازه جوالن و سرکشى به این افراد داده 

نخواهد شد.

دستگیرى 11 اخاللگر 
نظم و امنیت در اصفهان

ساماندهى 
بازار بزرگ اصفهان

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه روز یک شنبه (امروز) ادارات نیز شروع به کار 
مى کنند گفت: درجه حرارت میانگین کشورى کاهش 
یافته و به احتمال زیاد رله هاى فرکانس عمل نخواهد 
کرد اما احتمال اینکه خاموشى برنامه ریزى داشته باشیم 

زیاد است.
سید محمدرضا نوحى اظهار کرد: در روزهاى تعطیلى 
تولید کفاف مصــرف را مى دهد و تــا روز جمعه  هیچ 

خاموشى نداشته ایم.
وى افزود: اما روز شــنبه صبح حدود ساعت یک و 54 

دقیقه بامداد یکى از واحدهاى نیروگاه منتظرى به علت 
رفع هیتر بویلر از مدار خارج شد؛ پیش از این نیز یکى از 
واحدهاى نیروگاه اصفهان از مدار خارج شــده بود که 

ساعت 6 و 20 دقیقه وارد مدار شد.
سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: با وجود 
آنکه روز شنبه نیز ادارات تعطیل بود اما میزان مصرف 
افزایش یافته و ساعت 10 و 30 دقیقه صبح نیز اعالم شد 
که 200 مگاوات مدیریت بار باید صرفه جویى اصفهان 
انجام شود، در ساعت 10 و 39 دقیقه رله هاى فرکانسى 

در اصفهان عمل کرد که خاموشى ایجاد نشد.

از امروز احتمال خاموشى در اصفهان وجود دارد

پیکر آیت ا... سیدکمال فقیه ایمانى امروز یکشنبه در شهر 
اصفهان تشییع و در حیاط کتابخانه امیرالمؤمنین(ع) این 

شهر به خاك سپرده مى شود.
پیکر آن عالم وارسته، ســاعت 9صبح از میدان امام(ره) 
اصفهان با رعایت دســتورالعمل هاى بهداشتى به سمت 
چهارراه شکر شــکن کتابخانه امیرالمؤمنین(ره) برگزار 
مى شود. بر اساس وصیت آن مرحوم، پیکر این عالم جلیل 
القدر در حیاط کتابخانه امیرالمؤمنین(ع) اصفهان به خاك 

سپرده خواهد شد.
 آیت ا... سید کمال فقیه ایمانى از علماى انقالبى و فعال 
در زمینه هاى فرهنگى، علمى و خیریه  روز جمعه به دلیل 
بیمارى به دیار باقى شتافت. این عالم وارسته هفته گذشته 
در بیمارستان عسگریه اصفهان به دلیل بیمارى زمینه اى 
ریوى و کلیوى، بسترى شد که در ادامه به کرونا نیز مبتال 

شد و دعوت حق را لبیک گفت.  
آیت ا... سید کمال فقیه ایمانى، در سال 1313 خورشیدى 
(برابر بــا 1353 قمرى) در خانــواده اى روحانى در محله 

امامزاده اسماعیل اصفهان چشم به جهان گشود.
این عالم بزرگ در مدت تحصیل در حوزه از محضر استادان 
زیادى بهره برد و به مدرســه هاى گوناگون چون مدرسه 
حجتیه، فیضیه، دارالشفا و مدرسه خان رفت و همچنین، 
در محضر استادان بزرگوارى چون آیت ا... نورى همدانى، 
حاج شیخ عبدالجواد اصفهانى، آیت ا... مجاهدى تبریزى، 
آیت ا... طباطبایى، آیت ا... ســلطانى و آیت ا... مشکینى 
شاگردى کرد، مدارج علمى را یکى پس از دیگرى پشت سر 
گذاشت و به مراتب باال دست یافت. وى همچنین، از درس 
خارج امام خمینى (ره) و آیت ا... العظمى گلپایگانى بهره برد.

آیت ا... فقیه ایمانــى به علت فوت پــدرش به اصفهان 
بازگشت و خدمات گسترده تبلیغى و علمى خود را آغاز کرد و 
در اصفهان به تدریس و تربیت طالبان علوم دینى پرداخت. 
آیت ا... فقیه ایمانى منشا خدمات و اثرات بزرگ عمرانى، 

اجتماعى، فرهنگى و درمانى زیادى بود.
ایجاد کتابخانه بــزرگ به نام امیرالمؤمنیــن(ع) و مرکز 
تحقیقات و پژوهشــهاى علمى، ایجاد و تاســیس حوزه 
علمیه اصفهان به نام دارالحکمه باقر العلوم (ع) و پرداخت 
هزینه تحصیلى به طالب علوم دینــى، پژوهش، چاپ و 
نشر کتاب هاى ارزشــمند در این مرکز و فرستادن آنها به 
سراسر جهان، تاسیس بیمارستان امام حسین (ع) و مرکز 

تخصصى بیمارى هاى عفونى، بیمارستان سوانح سوختگى 
امام موسى کاظم (ع)، بیمارستان زنان و زایمان حضرت 
زهرا(س)، درمانگاه شهدا، مدرسه حجتیه مشهد، تاسیس 
صندوق جهیزیه، ســفرهاى تبلیغى به خارج از کشــور از 
جمله هلند، بلژیک، کویت، عراق، لبنان، بوسنى، پاکستان، 
صندوق قرض الحسنه و ساخت واحدهاى مسکونى براى 

طالب از دیگر خدمات این عالم ربانى بود.
به مناســبت درگذشت آیت ا... ســید کمال فقیه ایمانى، 
آیت ا... سید ابراهیم رئیســى رئیس جمهور، محمد باقر 
قالیباف رئیس مجلس شوراى اســالمى، آیت ا... حسین 
مظاهرى از مراجع تقلید و رییــس حوزه علمیه اصفهان، 
آیت ا... طباطبایى نژاد نماینده ولى فقیه در اســتان و امام 

جمعه اصفهان، عباس رضایى استاندار اصفهان، نمایندگان 
اصفهان در مجلس شوراى اســالمى، نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس خبرگان رهبرى، سید مرتضى سقاییان 
نژاد، شــهردار قم و...با صدور پیام هایــى، این ضایعه را 

تسلیت گفتند.
در همین حال عباس رضایى، استاندار اصفهان به مناسبت 
ارتحال آیت ا... ســید کمال فقیه ایمانى، استاد اخالق و 
اســتاد حوزه هاى علمیه و از علماى مجاهــد و انقالبى و 
از مؤسســان خیریه هاى درمانى، فرهنگى اصفهان و از 
شاگردان بنیانگذار انقالب اسالمى، امام خمینى (ره) امروز 
یک شنبه سى و یک مرداد ماه 1400 را در این استان عزاى 

عمومى اعالم کرد. 

همزمان با اعالم عزاى عمومى در استان اصفهان؛ 

پیکر آیت ا... فقیه ایمانى 
امروز تشییع مى شود

رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان گفــت: بــا اتمام 
محدودیت ها و تعطیالت سراسرى کشور، از روز یکشنبه 
(امروز) تمام اصناف، پاساژها و بازار بزرگ اصفهان باز 
هستند و کسبه در گروه هاى مختلف شغلى به فعالیت 

خود ادامه مى دهند.
رسول جهانگیرى اضافه کرد: در این مدت برخى مشاغل 
واقع در گروه شغلى یک در اصفهان که ضرورت کمترى 
براى فعالیت داشتند به اختیار خود براى کنترل و مقابله با 

گسترش ویروس کرونا تعطیل کردند.
وى با بیان اینکه مطابق دســتورالعمل کشورى ستاد 
مقابله با کرونا به طور قطع از روز یکشنبه 31 مرداد ماه 
گروه شغلى یک به طور کامل فعالیت مى کنند، ادامه داد: 

برخى مشاغل گروه شغلى 2، 3 و 4 نیز با توجه به شرایط 
قرمز کرونایى داراى محدودیت هستند و به طور قطع این 
سه گروه نیز از روز یکشنبه به فعالیت خود ادامه مى دهند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیــان اینکه محدودیت 
هاى ایجاد شــده مربوط به مشــاغل هفت گانه است، 
گفت: در حال حاضر تاالرها و سالن هاى ورزشى تعطیل 
هستند، همچنین خدمات رستوران ها، کافى شاپ ها و 
مغازه هاى فست فود و پیتزافروشان به صورت بیرون بر 
است. رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: اگر ستاد ملى 
مقابله با کرونا دوباره بخواهند تنها اصناف را تعطیل کنند، 
اصناف چنین ظرفیتى ندارند و نمى توانند ستاد کرونا را در 

این تصمیم همراهى کنند.

تمام اصناف و پاساژهاى اصفهان امروز باز هستند

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان 
اصفهان با اشاره به کمبود و گرانى هویج در بازار، گفت: 
قیمت هویج از موز هم عبور کرد و موز با قیمت 28 هزار 
تومان و هویج با قیمت 30 هزار تومان به دست مصرف 

کننده مى رسد.
نوروزعلى اســماعیلى درباره تداوم بازار نابسامان هویج 
و قیمت باالى 30 هزار تومانى این محصول در ســطح 
عرضه، اظهار کرد: تغییرات آب و هوایى و از سوى دیگر 
سیل منطقه شیراز موجب عدم تعادل عرضه و تقاضاى 

هویج و گرانى هویج در کل کشور شده است.
رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان 
اصفهان توضیــح داد: اگرچه در میدان میــوه و تره بار 
اصفهان قیمت 20 هزار تومان براى هویج مشخص شده 
بود، اما هویج با این قیمت به دست خرده فروشان نرسید 

و محصول با نرخ باالى 25 هزار تومان بود.
به گفته اسماعیلى، در سطح عرضه قیمت هویج باید 26 
هزار تومان فروخته شود، اما در میدان میوه و تره بار این 
محصول حتى با قیمت 25 هزار تومان هم عرضه نشد و 
با قیمت گذارى میدان، برخى مغازه داران هویج را با نرخ 
باالترى عرضه مى کنند. رئیــس اتحادیه صنف میوه و 
سبزى فروش شهرستان اصفهان با بیان اینکه به دلیل 
شرایط موجود همچنان محصول هویج در سطح بازار کم 
است، پیش بینى کرد: تا 10 روز آینده مشکل کمبود هویج 

و گرانى آن در سطح بازار اندکى بهبود یابد.
وى در خصوص فروش هویج بــا کارت ملى در برخى 
شــهرها، اظهار کرد: اگرچه این کار در برخى شهرها از 
جمله اهواز انجام شده، اما در اصفهان هویج با کارت ملى 

فروخته نمى شود.

نرخ هویج از موز عبور کرد!

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجى اســتاندارى 
اصفهان با اشــاره بــه پیش بینــى اردوگاه هایى در 
استان هاى مرزى براى پذیرش مهاجران احتمالى از 
کشور افغانستان، گفت: مهاجران این کشور وارد نقاط 

مرکزى کشور و اصفهان نخواهند شد.
مهدى سلیمانى با اشــاره به وضعیت کنونى کشور 
افغانستان و فرار بســیارى از شهروندان این کشور از 
طالبان، اظهار کرد: مرزهاى ایران و افغانستان کنترل 

مى شود و هدف گذارى این است که اتباع افغان وارد 
مرکز کشور نشوند.

وى با اشــاره به ایســتگاه هاى ایســت و بازرسى 
در مرزهاى شــرقى کشــور، گفت: در اســتان نیز

 ایستگاه هایى براى کنترل قاچاق مواد مخدر، کاال و 
انسان داریم که وظیفه ذاتى این ایستگاه ها مقابله با 
هرگونه قاچاق است و به طور دائم وظیفه خودشان را 

انجام مى دهند.

مهاجران افغان وارد اصفهان نخواهند شد

مدیــر کل هماهنگــى و نظارت بر خدمات شــهرى 
شهردارى اصفهان به چوپانان و صاحبان گوسفندان رها 
شده در بستر ناژوان و زاینده رود هشدار داد که تکرار این 

اقدام ضبط احشام آنها را به همراه خواهد داشت.
حســن نظام زاده با اشاره به ورود گوســفندان در بستر 
رودخانه و ناژوان طــى روزهاى اخیر اظهــار کرد: در 
محدوده ناژوان اشخاصى در شغل دامدارى و دامپرورى 
مشغول فعالیت هستند که در بعضى مواقع با سوءاستفاده 

از فرصت هایى همچون تعطیلى ایام به بهانه جا به جایى 
گوسفندان وارد فضاى ســبز ناژوان یا بستر زاینده رود 

مى شوند.
وى افزود: عــالوه بر دیدگاه نامناســب 
اجتماعى به واســطه ورود احشام به بستر 
رودخانــه، عبــور گوســفندان از ناژوان 
خسارات بسیار زیادى به فضاى سبز حاشیه 
زاینده رود که با تالش بى وقفه شهردارى 

ایجاد شده، وارد مى کند.
مدیرکل هماهنگــى و نظارت بر خدمات 
شهرى شهردارى اصفهان ادامه داد: در این 
راستا تاکنون تذکرهاى زیادى داده شده، 
اما متأسفانه شــاهد بى توجهى چوپانان و 

صاحبان دام ها بوده ایم.
وى تاکید کرد: بر اســاس برنامه ریزى انجام شده، به 
محض تکرار ورود گوسفندان به ناژوان یا بستر رودخانه 
زاینده رود، تعدادى از احشام ضبط و به محل مشخصى 

انتقال داده مى شود تا تعیین تکلیف نهایى انجام شود.

گوسفندهایتان را به بستر زاینده رود نبرید!

تریلــى حامــل مقــواى ضایعاتــى در 
خمینى شهر در آتش سوخت.

رییس ســازمان آتش نشــانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى خمینى شــهر با بیان 
اینکه ســاعت 11 و 12 دقیقه روز شــنبه 
آتش سوزى بار تریلى حامل مقوا ضایعاتى 
به آتش نشانى اطالع داده شد گفت: آتش 
نشانان از ایستگاه هاى2و3 به محل حریق 

واقع در کمربنــدى نجف آباد به ســمت 
خمینى شهر مقابل چشمه الدر اعزام شدند 
و آتــش را پس از یکســاعت تالش مهار 

کردند.
مهدى مرادیان افزود: همچنین در اطفاى 
این حریق لودر خدمات موتورى شهردارى 
و یک اطفاییه از ســازمان آتش نشــانى 

نجف آباد نیز مشارکت داشتند.

آتش، بالى جان بار تریلى 
در خمینى شهر

در حالى که ســخنگوى مرکــز اورژانــس اصفهان از 
مسمومیت 11 نفر به دلیل نشت گاز کلر در آتش سوزى 
شرکت نیروکلر مستقر در شهرك صنعتى اشترجان خبر 
مى دهد، مدیر HSEE شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان مى گوید: در حادثه آتش سوزى شرکت 
نیروکلر با اقدامات صورت گرفته، هیچ گونه نشــت گاز 

کلر اتفاق نیافتاد.
این آتش سوزى عصر جمعه اتفاق افتاد و عباس عابدى، 
ســخنگوى مرکز اورژانس اصفهان در این باره گفت: 
حادثه آتش ســوزى، دودگرفتگى و مســمومیت با گاز 
کلر در شرکت نیرو کلر بعد از شهرك صنعتى اشترجان 
به سمت تونل، در ســاعت 19 و 47 دقیقه روز جمعه به 
مرکز اورژانس اصفهان اعالم شــد. در این حادثه شش 
کارگر شرکت مسموم و مصدوم شده اند، همچنین پنج 

نفر از جمله یک آتش نشان نیز در محل حادثه سرپایى 
درمان شدند.

اما حمید قدوسى مدیر HSEE شرکت شهرك هاى 
صنعتى اســتان اصفهان مى گوید: این حادثه در ساعت 
18 و 30 دقیقه روز جمعه 29 مرداد ماه به علت نقص فنى 
در سیستم بگ فیلتر واحد تولید پرکلرین واقع در طبقه 
سوم ساختمان این کارخانه رخ داد که منجر به حریق در 
سیستم مذکور شد و با توجه به اینکه جنس بگ فیلتر از 

نوع پارچه اى است، حریق به سرعت پیشروى کرد.
مدیر HSEE شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان اضافه کرد: همزمان با این عملیات در تماس با 
ایستگاه آتش نشانى شهرك صنعتى و حضور دو دستگاه 
خودرو و چهار نیروى آتش نشانى آموزش دیده شهرك در 
محل عملیات، به مدت 50 دقیقه حریق اطفا و از گسترش 

آن به سایر واحدها و تجهیزات کارخانه جلوگیرى شد.

وى یادآور شــد: با توجه به اعالم حادثــه به مدیریت 
بحران استان و امدادخواهى از اورژانس و ایستگاه هاى 
آتش نشانى شهرى شهرهاى اطراف، خودروهاى اطفا 
حریق از ایستگاه هاى شهرهاى اشترجان، فوالدشهر، 
فالورجان، مبارکه و دیزیچه (5 دستگاه) به همراه نیرو 
در محل حضور یافتند، اگرچه به اقدامات آنها نیاز چندانى 

وجود نداشت.
مدیر HSEE شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان با بیان اینکه در این حادثه هیچ گونه نشت گاز 
کلر اتفاق نیفتاد، تصریح کــرد: البته به دلیل ریختن آب 
بر روى کیسه هاى پرکلرین، بوى گاز کلر در سالن تولید 
و محوطه اطراف سالن به مشام مى رسید، بنابراین تمام 
افرادى که براى کنترل حادثه و اقدامات بعدى به داخل 
ســالن تولید وارد مى شدند از ماســک ضد گاز استفاده 

کردند و فردى آسیبى از این لحاظ ندید.

گاز کلر نشت کرد، نکرد...؟!
آرمان کیانى
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محمدرضا شریفى نیا، بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به صحبت هاى فریبا کوثرى که از 
پخش مداوم سریال «مختارنامه» در ایام محرم انتقاد کرده بود، گفت: اتفاقاً من برخالف خانم 
کوثرى، موافق پخش هرساله این سریال  هستم. اوًال که ما تعداد زیادى شبکه تلویزیونى 
داریم که اگر یک یا دو شبکه این سریال را پخش کند مشکلى ایجاد نمى شود. مخاطب هم 
قدرت انتخاب دارد و مى تواند شبکه هاى دیگر را ببیند. از سوى دیگر، مخاطب هر بار که با یک 

اثر هنرى حاال چه فیلم و چه یک کتاب مواجه 
مى شــود زوایاى جدیدى از آن اثر را کشف 
مى کند. شما ممکن اســت 20 سال پیش 
یک رمان را خوانده باشــى و حاال که آن را 
مى خوانى با یک نگاه جدید و اطالعات بیشتر 
آن را درك کنى و لذت ببرى؛ چون نگاهت 
نسبت به بسیارى از پدیده ها و مفاهیم عوض 

شده است.
این بازیگــر افزود: مختارنامه اى که شــما 
امسال مى بینید با مختارنامه 10 سال و پنج 
سال پیش زمین تا آسمان فرق دارد و امکان 
دارد برداشــت ها متفاوت و حتى متضادى 
از آن داشته باشــید. حتى براى خود من که 

بازیگر آن اثر هستم از لحاظ فنى آورده هاى جدیدى دارد، اثر هنرى ثابت است، اما نگاه آدم ها 
متحول مى شود. من بارها و بارها فیلم «محمد رسول ا...(ص)» مصطفى عقاد را دیده ام اما 

اگر تلویزیون فردا آن را پخش کند باز هم آن را مى بینم.
شریفى نیا درباره بهترین نقشى که در طول این سال ها داشته است گفت: نقش ولید بن عقبه 
در سریال« امام على (ع)» کامل ترین نقشى اســت که من بازى کردم. شاید اگر بعد از این 

نقش کار دیگرى را بازى نمى کردم براى کارنامه من کافى بود.

نجم الدین شریعتى مجرى معروف برنامه «سمت خدا» با حضور در برنامه «شب 
نشینى» درباره زندگى کارى، تحصیلى و شخصى خود با عبدالرضا امیراحمدى 

به گفتگو نشست.
بنا بر این گزارش، شــریعتى درباره ســوابق کارى  خود گفت: از 

دوران نوجوانى گویندگى رادیو و تلویزیون را خیلى دوســت 
داشــتم و خیلى هم براى آن تالش کردم اما نمى شــد و به 
همین دلیل به سراغ درس و زندگى رفتم و عزمم را براى درس 
خواندن جزم کردم تا اینکــه روزى در محله امامزاده یحیى 

آقاى حســن زاده یکى از کارگردان هاى تلویزیون آمده بود تا 
براى برنامه جدیدش لوکیشــن ببیند و وقتى مرا دید، به من 

پیشنهاد کار داد.اما قلبا تمایلى نداشتم چون به 
تلویزیون رفتن را از اهدافم پاك کرده بودم 

اما با پیگیرى هاى فــراوان کارگردان، 
اجراى برنامه «نقطه ب» را پذیرفتم.
وى ادامه داد: پــس از آن با برنامه 
«نیمــرخ» همکارى کــردم که 
حالتــى دینــى داشــت و براى 
نوجوانان ساخته شــده بود. بعد 
از آن چند برنامه براى شــبکه 
سه ساختیم و بعد «زالل احکام» 
را اجرا کردیم. بســیارى به من 

مى گفتند با این کار شخصیتت جور 
دیگرى شکل مى گیرد و این کار را نکن اما 

واکنش هایى که از مخاطبان مى دیدم به من 

مى گفت که در جایگاه درستى ایستاده ام.
مجرى ســمت خدا خاطره اى دیگر از برنامه ســمت خدا را تعریف کرد و ادامه 
داد: جمعیت زیادى از کالیفرنیا به ما پیام دادند که خطیب ندارند و برنامه ســمت 
خدا را به عنوان خطیب یک برنامه پخش مى کنند و بعد جلســه شان را برگزار 
مى کنند که این بار مرا خیلى سنگین مى کرد. اگر 45 دقیقه آنتن تلویزیون 
در اختیار شرکت هاى بازرگانى بود، ارزش گذارى هاى کالنى براى آن مى 
شــد و ما هم باید به همان اندازه و ارزش مطالعه و بار علمى داشته باشیم تا 

به مخاطب بدهیم.
وى درباره نحوه ارتباط گرفتنش با کارشناسان برنامه ها گفت: نشستن با آقاى 
قرائتى در روزهاى اول ســخت بود چون ایشان خیلى کم گفت و گو مى کردند 
چون خودشان درس هایى از قرآن را داشتند اما رفته رفته هم کارشناسان 
اعتماد پیدا کردند و هم من تا حدودى فهمیدم چطور باید با طرف 
مقابلم برخورد کنم. خودم را اولین مخاطب حرف هاى اســاتید 
مى بینم و اول از همه دل مى دهم که این خود در تاثیرگذارى 

نقشى مهم دارد.
شــریعتى عنوان کرد: مرتب مخاطبانمان را رصد مى کنیم، 
مخاطبان ما فقط مسلمانان شیعه و ســنى ها نیستند بلکه 
از ادیان فــرق و مذاهب دیگر هم مخاطــب داریم حتى از 
مســیحیان و یهودیان. نکته این موضوع این است که اگر 
کسى به مباحث مطرح شــده در سمت خدا دل بدهد بدون 
حب و بغض با فطرت خود همراه شده است. نورانیت سخنان 
اهل بیت (ع) فطرت هاى بیدار را بــا خود همراه مى کند. 
وقتى مسیحیان در برابر نهج البالغه زانو مى زنند تکلیف 

مشخص است.

بهادر زمانى، بازیگر خوش شانسى است که در ابتداى کار حرفه اى خود توانست 
بازى در نقش شخصیتى را به تصویر بکشــد که آرزوى هر بازیگرى است. 
زمانى با اینکه در این سال ها نقش ها و سریال هاى بسیارى را در کارنامه 
کارى خود داشته است اما از ایفاى نقش «ماه منیر بنى هاشم» طور دیگرى 
ســخن مى گوید. بازیگر نقش «حضرت عباس (ع)» در فیلم به نمایش 
درنیامده «روز رستاخیز» مى گوید تا آن زمان هیچ وقت براى بازیگرى در 

سینما تست نداده بودم. 

ایــن اتفاق بــراى کمتــر بازیگرى رخ 
مى دهد کــه در شــروع فعالیت 

حرفه اى اش نقش خاصى به او 
پیشنهاد شود و بازى اش کند. 

بعد از گذشت 10 سال از بازى 
شما در فیلم «روز رستاخیز» 
هنوز شما را با نقش حضرت 
اباالفضــل العبــاس (ع) 

مى شناسند؟
بازیگرهایــى کــه این شــانس را داشــتند 
شخصیت هایى را بازى کنند که خیلى به یاد 
ماندنى بوده اســت، تا پایان عمر هنرى شان 
به همان اســم در ذهن مردم مانده اند. براى 

مثال مصطفى زمانى با اینکه بعد از سریال یوسف 
پیامبر نقش هاى مثبت و منفى بسیارى بازى کرد 

اما همچنان مردم او را با نقش یوســف مى شناسند. 
این موضوع بــراى بازیگر هم ُحســن دارد و هم عیب. 

ُحسن از این جهت که توانسته خطى را روى ذهن مخاطب 
بیندازد و هم اینکه مشکالتى است که برمى گردد به انتخاب 

بازیگر ضعیفى که اغلب وجود دارد و به محض خوب دیده 
شدن شما در یک نقشى مدام در همان حال و هوا به شما 
نقش هایى پیشنهاد مى دهند. براى من هم این موضوع 

بارها افتــاده که هر کارى بازى کــردم بالفاصله بعد از آن 
پیشنهادهاى مشابهى داشتم. بعد از بازى در روز رستاخیز بارها 

پیشنهاد کارهاى تاریخى مذهبى داشتم.
یعنى دوباره نقــش حضرت عباس (ع) را 

پیشنهاد دادند؟

نه. معتقدم اگر بازیگرى بخواهد کار تاریخى بازى کند دیگر نقشى 
قدرتمندتر و پیچیده تر از این شخصیت به او پیشنهاد نمى شود. من 
چه نقشى را در سریال هاى تاریخى مذهبى بازى کنم که براى 
خودم جذابیتى باالتر از این شخصیت داشته باشد؟ حتى براى 
سریال موسى(ع) و سلمان هم پیشنهاد دادند اما خب بازى در 

این کارها دیگر برایم جذاب نیست و قبول نکردم.
منظورتان این است که تا پایان عمر حرفه اى تان 

در هیچ کار تاریخى حاضر نمى شوید؟
فعال اینطور هستم و در این ده سال اینطور بوده است مگر اینکه 

تحولى در تولید کارهاى مذهبى تاریخى ایجاد شود.
از اینکه این فیلم اجازه اکران عمومى 

نگرفت ناراحت هستید؟
معتقدم زخم هایى است که در زندگى آدم به 
وجود مى آیند هیچ وقت خوب نمى شوند. 
ممکن اســت التیام یابند اما هیچگاه جاى 

زخم آنها از بین نمى روند.
برگردیــم بــه روزى که نقش 
حضــرت عباس (ع) به شــما 
پیشنهاد شد. آن روز چه حسى 

داشتید؟ نگران نبودید؟
هیــچ وقت بابــت نقــش هایى که 
پیشنهاد مى شود نگران نبودم. وقتى 
که برایم مشخص مى شود براى یک 
کارى انتخاب شدم دیگر نگرانى ندارم 

و با قدرت پیش مى روم.
از نحــوه انتخاب شــدنتان 
براى این نقــش مى فرمایید. 
اینکه چطور شد شما را انتخاب 

کردند؟
تا آن زمان هیچ وقت براى بازیگرى در سینما 
تست نداده بودم. درست است که فیلمسازى 
خوانده بودم اما اینطور نبــود که از این دفتر به 
آن دفتر بروم و تســت بازیگرى بدهم. یک روز 
با یکى از دوستانم قرارى داشتم که بعدها متوجه 
شدم آنجایى که قرار داشــتم دفتر آقاى درویش 

بوده است. دوستم به من گفت آقاى درویش مى خواهد چنین فیلمى بسازد و به دنبال 
پسرهاى قد بلندى است که حاال چهره خوبى هم دارند. به طور مستقیم به دفترشان 
نرفتم چون دوست نداشتم پشت درهاى اتاق تست بازیگرى و ... بمانم به همین خاطر 
به برخى دوستان سپردم که از طریق آنها معرفى شوم و اگر قبولم نکردند با یک جلسه 
بگویند، نه اینکه بعد از چند ماه رفت و آمد بگویند. در همین حین مســیرم را عوض 
کردند و گفتند آقاى درویش بازیگر نمى خواهد و اشتباه مى کنى، آقاى میرباقرى براى 
سریال مختارنامه دنبال بازیگر مى گردد و یکى از دوستان گفت معرفى ات مى کنم که 
در همین فاصله متوجه شد بازیگر مورد نظرشان را انتخاب کردند و من هم گفتم حتما 
قسمت نبوده است. بعد از این ماجرا چند روزى براى ساخت یک مستند به شهرستان 
رفتم و از آنجایى که کار گرافیکى هم انجام مى دهم یکى از عکس هاى منتشر شده 
از حضرت عباس (ع) را به دیوار اتاقم زده بودم و درستش کرده بودم و یک لحظه که 
به عکس نگاه کردم پیش خودم گفتم آقا! یک نقش هم براى ما جور نکردى. در همان 
مدت که در شهرستان بودم به دلیل مشغله کارى فرصت اصالح مو و ریش نداشتم و به 
تهران آمدم. در یکى از مراسم هاى سینمایى قبل از جشنواره فجر همان سال شرکت 
کردم و یک آقایى در آنجا به من گفت شما بازیگرى؟ گفتم اگر کار خوبى باشد بازى 
مى کنم و همانجا گفتند که من دستیار احمدرضا درویش هستم و به محض اینکه این 

جمله را گفت همه چیز براى من مشخص شد.
آن زمان مى دانستید که فیلم «روز رستاخیز» در حال ساخت 

است؟
نه، اصال  در جریان روز رستاخیز نبودم و چون چند ماه از آن ماجراى انتخاب بازیگر 
مى گذشت پیش خودم گفتم حتما تولیدشان شــروع شده است. شاید برایتان جالب 
باشــد روزى که به دفتر آقاى درویش رفتم او من را براى نقش حضرت عباس (ع) 
قبول نکرد و گفت از لحاظ جسمانى باید بزرگ تر باشى. یعنى از بهمن 87 تا اواسط 
اسفند روى شخصیت هاى مختلف تستم زدند و پروسه طوالنى و سختى بود. حتى 
زمانى که در اسفند ماه گفتند من را براى این نقش حضرت عباس (ع) انتخاب کردند 
برایم جدید نبود چون از روز اول مى دانستم قرار است کدام نقش را بازى کنم. آخرین 
تستى که روى من زدند شخصیت حضرت عباس (ع) بود و من در مدت چند ماه بدنم 
را به استانداردى که آقاى درویش مى خواستند رسانده بودم و با اینکه قراردادى نبسته 
بودیم و فقط کالمى با آقاى درویش صحبت کرده بودیم، به مدت یک سال تا بهمن 

سال 88 بدن و ظاهرم را همانطور نگه داشتم تا کار کلید بخورد.
در آن فضا که قرار گرفتید چقدر توانستید عظمت آن اتفاق 

را حس کنید؟
اصال عالقه اى به اینکه گرایش خودم را نسبت به ماجرا بگویم را ندارم. چون به نظرم 
کامال شخصى است و از همان جایى که شما از آن دم مى زنى حتى قدرت باورش را 

براى خودتان هم کم مى کند و آنقدر گران هستند که ارزش فروش ندارند.

بدلکار سریال «هشدار براى کبرى 11» گفت: من طبق آخرین شنیده هایم متوجه شدم 
که گویا ارشا از گاردکشى که در لبنان و صحنه آخر برایش طراحى کرده بودند راضى 
نبوده و من پس از آن عکسى از آن گاردکشــى را خودم دیدم و متوجه شدم که واقعًا 

گاردکشى که براى ارشا در لبنان انجام شده بود خوب نبود.
علیرضا قره خانى بدلکار مطرح سینماى ایران و دســتیار اول مرحوم پیمان ابدى و از 
بدلکاران سریال مشهور «هشدار براى کبرى 11» است که سال هاى زیادى را با زنده 

یاد ارشا اقدسى همکارى کرده است.
قره خانى که مقیم کشــور آلمان اســت و به دلیل پاندمى کرونا نتوانست براى مراسم 
خاکسپارى ارشــا اقدســى به ایران بیاید در یک گفتگوى الیو اینستاگرامى پیرامون 
روز هاى پایانى ارتباط خود با ارشا اقدسى گفت: من دقیقا یک روز قبل از فوت ارشا به 
وى پیام دادم و پرسیدم مشغول چه کارى هستى و کجایى که جواب داد: در حال حاضر 
در لبنان هستم و قرار است فردا یک ماشین چپ کنم و مى خواهم کارى کنم که کلى 
سر و صدا کند، با شنیدن این موضوع به وى گفتم که خیلى مراقب خودت باش و با هم 

خداحافظى کردیم.
این بدلکار سینما با اشاره به مهارت هاى ویژه ارشا اقدسى در چپ کردن ماشین همچنین 
اصول اولیه بدلکارى در به تصویر کشیدن صحنه چپ کردن ماشین بیان کرد: اولین 
مرحله در صحنه چپ کردن ماشــین گاردکشى است، (گاردکشى فضاى ایمنى داخل 

ماشین که با آهن طراحى شــده تا هنگام چپ کردن و ضربه خوردن به ماشین بدلکار 
صدمه نبیند)، که این گاردکشى به خودى خود یکسرى مراحل خاص و حرفه اى دارد 
که هر کسى نمى تواند آن را انجام دهد و ارشا اقدســى در این تکنیک بسیار بى نظیر 

بود اما من طبق آخرین شنیده هایم متوجه شدم که گویا ارشا از گاردکشى که در لبنان 
براى صحنه آخر برایش طراحى کرده بودند راضى نبوده و من پس از آن عکسى از آن 
گاردکشى خودم دیدم و متوجه شــدم که واقعا گاردکشى که براى ارشا در لبنان انجام 

شده بود خوب نبود.
وى در همین راستا تاکید کرد: از طرفى ماشینى که ارشا چپ کرد ماشین بسیار سنگینى 
بوده و چیزى حدود دو هزار و دویست ســیصد کیلو این ماشین وزن داشته است، این 
را باید تاکید کنم که ارشا در چپ کردن ماشــین بى نظیر ترین بدلکار در سطح جهان 
بود، طورى که ارشا ماشــین چپ مى کرد را دیگر هیچ وقت در سینماى ایران و حتى 
جهان نخواهیم دید یعنى سینماى ایران شاید به این زودى ها چنین پدیده اى را به خود 

نخواهد دید.
وى در همین راستا ابراز کرد: خود ارشا همیشه در صفحه هاى اجتماعى خود و حتى در 
صحبت هایى که باهم داشتیم مى گفت که من در ثبت هر صحنه اى که قرار است ماشین 
چپ کنم نمى دانم که آیا زنده بر مى گردم یا نه، لطفا توجه کنید کارى که ما بدلکاران 
انجام مى دهیم کار بسیار سختى است و ما تمام نکاتى که باید مراقب باشیم را رعایت 
مى کنیم و با یک برنامه ریزى درست کار را انجام مى دهیم، اما در برخى مواقع کارى از 
دست بدلکار بر نمى آید و همه چیز به اتفاقات دقیقه نودى بستگى دارد و چیزى به نام 

سرنوشت که ما تعیین کننده آن نیستیم.

«بهادر زمانى» چگونه یک شبه بازیگر نقش «حضرت عباس (ع)» شد

در هیچ کار تاریخى دیگرى حاضر نمى شوم
ىاست که در ابتداى کار حرفه اى خود توانست 

بکشــد که آرزوى هر بازیگرى است.  صویر
کارنامه شها و سریال هاى بسیارى را در
 نقش «ماه منیر بنى هاشم» طور دیگرى
«حضرت عباس (ع)» در فیلم به نمایش
ید تا آن زمان هیچ وقت براى بازیگرى در

ى کمتــر بازیگرى رخ 
 شــروع فعالیت 

ش خاصى به او 
زىاش کند. 
سالاز بازى
 رستاخیز» 
ش حضرت 
(ع)  ـاس

سرا داشــتند 
خیلى به یاد  ه
ر هنرى شان 
نده اند. براى 

ز سریال یوسف 
سیارى بازى کرد 

ســف مى شناسند. 
حســن دارد و هم عیب. 

طى را روى ذهن مخاطب 
ت که برمى گردد به انتخاب 

به محض خوب دیده  رد و
 همان حال و هوا به شما 
راىمن هم این موضوع 
کــردم بالفاصله بعد از آن

 از بازى در روز رستاخیز بارها 
 داشتم.

ش حضرت عباس (ع) را

معتقدم اگر بازیگرى بخواهد کار نه.
قدرتمندتر و پیچیده تر ازاینشخص
سریال هاى تاریخ چه نقشى را در
خودم جذابیتى باالتر از این شخ
سریال موسى(ع) و سلمان هم
این کارها دیگر برایم جذاب نیس
منظورتان این است که تا
در هیچ کار تاریخى حاضر
فعال اینطور هستم و در این ده سا
تحولى در تولید کارها
از اینکه این ف
نگرفت ناراح
معتقدم زخمه
وجود مى آین
ممکن اســ
زخم آنها از
برگردیـ
حضــر
پیشنه
داشت
هیــچ
پیشنها
که برای
کارى ا
و با قدر
از نحـ
براىا
اینکه چ
کردند؟

تا آن زمان هی
تست نداده بو
خوانده بودم اما
آن دفتر بروم و تس
با یکى از دوستانم
شدم آنجایى که قر

چ

ر هیچ کار تاریخى دیگر

ارشا اقدسى از گاردکشى خود در لبنان راضى نبود

محمدرحمان نظام اســالمى مجرى باســابقه تلویزیون با اشاره به وضعیت 
جسمانى خود که مدتى است در بیمارستان بسترى شده است بیان کرد: خدا را 
شکر حالم این روزها بهتر است، داروها را مصرف مى کنم و اگرچه از دو حوزه 

دچار مشکل شدم اما رو به بهبودى هستم.
وى که از جانبازان جنگى است، ادامه داد: من براى عفونت پایم که پیش از این 
در جنگ مجروح شده بود به بیمارستان آمدم و ریه ام هم بر اثر کرونا درگیر شد.

نظام اسالمى با اشاره به تماس هاى مسئوالن و پیگیرى هاى مردم تاکید کرد: 
از قول من از همه مردم و مسئوالن تشکر کنید که دائم احوال مرا مى پرسند. 
یک خواهش هم از مردم دارم و این است که مردم به خبرهاى دروغین توجه 
نکنند خیلى ها بعد از آن «خبر درگذشت» نگران شدند و دائم تماس مى گرفتند.

نظام اسالمى درباره اینکه چه زمانى مى تواند از بیمارستان مرخص شود نیز 
عنوان کرد: فعالً همچنان باید بسترى باشم .

مریال زارعى به تازگى جلو دوربین سریال «نوبت لیلى» به کارگردانى روح ا... 
حجازى رفته است.

«نوبت لیلى» این روزها در شــمال کشــور فیلم بردارى مى شود و قرار است 
به زودى و به صورت اختصاصى از نماوا پخش شود. حمید فرخ نژاد نیز به عنوان 

نخستین بازیگر این سریال مقابل دوربین این کارگردان قرار گرفته است.
بنا بر اعالم، «نوبت  لیلى» عاشقانه اى در سبکى جدید است که این روزها در 

حال فیلم بردارى است. 
«نوبت لیلى» اولین سریال روح ا... حجازى پس از فیلم هاى «در میان ابرها»، 
«زندگى خصوصى آقا و خانم میم»، «زندگى مشترك آقاى محمودى و بانو»، 

«مرگ ماهى»، «اتاق تاریک» و «روشن» است.

ویشکا آسایش بازیگر بکرى اســت، به این معنا که هم چهره طبیعى و دست 
نخورده اى دارد و هم در لحن و شیوه بازى صاحب ویژگى هاى منحصر به فردى 

است. او درباره راز سرزندگى و طبیعى بودن و شاد زیستن مى گوید:
من معتقدم باید از درون زیبا بود، همینطور گذر عمر هم باید روندى طبیعى و 
زیبا داشته باشد. به نظرم باید با باال رفتن سن کنار بیاییم، چون زندگى تجربه اى 
تکرار نشدنى و خاص براى تک تک ماست. به گمان من، این نگاه و چشم ها ى 
آدم هاست که تغییر مى کند. شــما هر چقدر هم چهره را دستکارى کنید مدل 
نگاه را نمى توانید کارى کنید. به یاد مى آورم از کودکى وقتى به چشم هاى افراد 
مسنى که مثال پوستشان را کشــیده بودند یا جراحى هاى زیبایى کرده بودند 
نگاه مى کردم، به خودم مى گفتم این نگاه به این قیافه نمى آید، زیبا نیســت 

و تناسبى ندارد.
زندگى براى همه ما رنج ها و سختى ها و درعین حال لحظات لذت بخشى دارد، 
شاید عجیب باشد اما من سفید شدن موهایم را دوست دارم، هر کدام از این چین 
و چروك هایى که پاى چشم یا روى پیشانى ماست زیباست و هر کدام راوى 
قصه ها و غصه هاى بسیارى ا ست . شاید به نظر تکرارى برسد اما من واقعا از 
ورزش کردن معجزه هاى زیادى دیدم و فکر مى کنم همه ما باید براى سالمت 

جسمى و روحى خودمان وقت بیشترى صرف کنیم.

مجرى معروف
درگیر کرونا و عفونت پا

مریال زارعى 
به «نوبت لیلى» پیوست

ویشکا آسایش:  سفید شدن 
موهایم را دوست دارم

محمدرضا شریفى نیا:

«مختارنامه» باید هر سال پخش شود! 
مجرى «سمت خدا»: 

از کالیفرنیا هم مخاطب داریم 
عروف برنامه «سمت خدا» با حضور در برنامه «شب 
، تحصیلى و شخصى خود با عبدالرضا امیراحمدى 

 درباره ســوابق کارى  خود گفت: از 
یو و تلویزیون را خیلى دوســت 
 تالش کردم اما نمى شــد و به 
ندگى رفتم و عزمم را براى درس 
ه روزى در محله امامزاده یحیى

رگردان هاى تلویزیون آمده بود تا 
ــن ببیند و وقتى مرا دید، به من 

لى نداشتم چون به
ك کرده بودم 

کارگردان، 
ذیرفتم.
 برنامه
دم که 
راى 
بعد 
که 
م» 
 من

ت جور 
 کار را نکن اما 

 مى دیدم به من 

مى گفت که در جایگاه درستىا
مجرى ســمت خدا خاطره اى
ب داد: جمعیت زیادى از کالیفرنیا
خدا را به عنوان خطیب یک بر
مى کنند که این بار مرا خیل
در اختیار شرکت هاى بازر
شــد و ما هم باید به همان

بهمخاطب بدهیم.
وى درباره نحوه ارتباط گرفتن

قرائتى در روزهاى اول ســخت
چون خودشان درس ها
اعتماد پیدا کردند
مقابلم برخورد
مى بینم و اول
نقشى مهم د
شــریعتىع
مخاطبان م
از ادیان فــ
مســیحیا
کسى به م

حب و بغض
اهل بیت
وقتى مس
مشخص
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مدیر تیم فوتبال تراکتور گفت: حبیب فرعباسى با باشگاه 
تراکتور قرارداد دارد و حق فسخ آن را نداشت.

حبیب  فرعباسى دروازه بان فصل گذشــته تیم تراکتور 
با عقد قراردادى دو ســاله به ذوب آهن پیوست. این در 
شرایطى است که مدیران باشــگاه تراکتور اعتقاد دارند 
وى حق فســخ قرارداد خود و حضــور در تیمى دیگر را 

ندارد.
فرعباسى که در تراکتور زیر سایه اخبارى ماند و فرصت 
چندانى براى نمایش توانایى اش پیدا نکرد، در روزهاى 
اخیر تمام تالش خود را انجام داد تا به صورت یک طرفه 
با تراکتور فسخ کند و موفق به این کار شد. او پس از فسخ 
قرارداد، مذاکرات نهایى اش را با ذوب آهن انجام داد و به 
این تیم ملحق شد تا شاگرد مهدى تارتار در این تیم شود.

فرعباسى در نفت مسجدسلیمان نمایش هاى درخشانى 
داشــت و حاال باید دید در ذوب آهن چه مى کند. باتوجه 
به فهرست ذوب آهن، او احتماال گلر شماره یک این تیم 

خواهد بود.
اما فرهاد صداقت، مدیر تیم تراکتور در خصوص فســخ 
قرارداد فرعباسى با تراکتور و عقد قرارداد این دروازه بان 
با ذوب آهن اظهار کرد: فرعباسى سال گذشته در چهار 
دیدار تراکتور به زمین رفت و طبق قانون وى نمى تواند 
قراردادش را با باشــگاه ما فســخ کنــد. از طرفى مبلغ 
قراردادش هم به میزانى پرداخت شــده که اجازه فسخ 

قرارداد را به این دروازه بان نمى دهد.
وى افزود: هفته گذشته به فرعباسى اعالم کردیم با توجه 
به باقى ماندن قراردادش با تراکتور و غیرقانونى بودن فسخ 

قراردادش باید در تمرینات شرکت کند اما دیدیم با ذوب 
آهن قرارداد بسته است. قطعًا باشگاه تراکتور این موضوع 
را از طریق قانونى پیگیرى مى کند و فرعباسى باید منتظر 

تبعات اقدام خودش باشد.
گفته شــده باشــگاه تراکتور قصد دارد به طور رسمى از 
ذوب آهن و همچنین فرعباسى به کمیته تعیین وضعیت 
شکایت کند تا ارکان قضایى فدراســیون این مسئله را 

پیگیرى کنند.
در همین حال باشــگاه ذوب آهن نیز در خصوص جذب 
فرعباسى اعالم  کرد: بعد از انجام اســتعالمات الزم از 
کمیته تعیین وضعیــت، با این دروازه بــان عقد قرارداد 
شــده و مشــکل خاصى در این رابطه وجــود نخواهد 

داشت.

محمدرضا مهدى زاده با مدیران باشگاه سپاهان به توافق 
رسید و 2 فصل دیگر در این تیم حضور خواهد داشت.

این روزها که تیم هاى مدعى لیگ برترى به شدت درحال 
مذاکره با بازیکنان با کیفیت فوتبال ایران و همینطور رصد 

کردن بازیکنان خارجى براى  تقویت هر چه بیشــتر خود 
براى قهرمانى در لیگ بیســتم هستند، سپاهان نیز از این 
ماجرا عقب نمانده و تاکنون توانسته 2 تمدید بسیار مهم 
در قلب خط دفاعى خود داشته باشد تا محرم نویدکیا مانند 

لیگ بیستم در پست دفاع میانى 4 بازیکن 
آماده در اختیار داشته باشد.

عزت پورقاز و محمد نژادمهدى دو بازیکنى 
به شمار مى روند که ادامه حضورشان در جمع 

طالیى پوشــان اصفهانى قطعى بود و حاال 
مدیران باشگاه سپاهان پس از تمدید قرارداد 

با گئورگى ولسیانى توانستند با محمدرضا مهدى 
زاده مدافع سابق تراکتور نیز به توافق برسند.

مهدى زاده که پیشــنهاداتى از برخى تیم هاى لیگ 
برترى و همینطور یک تیم قطرى دریافت کرده بود، در 
شرایطى که تمدید قراردادش به مشکل خورده بود، پس 

از چند روز فکر کردن و از سر گیرى مذاکرات، سرانجام 
با مدیران باشگاه سپاهان براى تمدید 2 ساله قرارداد 
به توافق رسید و تا پایان لیگ بیست و دوم در اردوى 

طالیى پوشان حضور خواهد داشت.
سپاهان از جمله تیم هایى به شــمار مى رود که هنوز 
به صورت جدى از کار خــود  در فصل نقل و انتقاالت 
رونمایى نکرده است، اما هفته اى پرخبر پیش روى این 
تیم قرار دارد و در این هفته به نظر مى رسد چند خرید 

این تیم که نهایى  شده اند، معرفى شوند.

قرارداد دروازه بان جدید 
ذوب آهن جنجالى شد

باشگاه سپاهان در تالش است تا قرارداد سجاد شهباززاده را تمدید 
کند.

باشگاه سپاهان چند ماه قبل از اتمام مســابقات لیگ برتر به سجاد 
شهباززاده پیغام داد تا این بازیکن قراردادش را تمدید کند، ولى او همه 

چیز را به پایان فصل موکول کرد.
با اینکه مسابقات لیگ برتر به پایان رسیده است، ولى شهباززاده هنوز 
قراردادش را با سپاهان تمدید نکرده و این در حالى است که باشگاه 
پرسپولیس هم به شکل جدى خواهان جذب مهاجم سپاهان است. 
شهباززاده در چند روز گذشته مذاکرات جدى با پرسپولیس انجام داد و 
حتى با این باشگاه به توافقات ابتدایى نیز دست پیدا کرد، ولى قراردادى 

با پرسپولیس امضا نکرد.
آخرین اخبار حاکى از آن اســت که مســئوالن باشــگاه سپاهان 
پیشنهاد مالى شان را براى جذب شــهباززاده نسبت به گذشته 
باالتر برده اند و مشغول مذاکره با این مهاجم هستند. از طرفى 
باشگاه پرسپولیس هم در تالش است تا در یکى دو روز آینده با 
این بازیکن قرارداد امضا کند. باید منتظر ماند و دید که در نهایت 

شهباززاده چه تصمیمى براى فصل آینده خواهد گرفت.

مدافع راست ذوب آهن براى تمدید قرارداد با این باشگاه به توافق 
نرسید.

فرشــاد محمدى مهر، مدافع راست فصل گذشــته ذوب آهن که 
قراردادش با این باشگاه به پایان رســیده براى تمدید قراردادش 

به توافق نرسید. 
محمدى مهر مذاکراتى با مســئوالن ذوب آهن داشــت ولى در 
نهایت طرفین به توافق نرسیدند تا این بازیکن به فکر بررسى سایر 

پیشنهاداتش باشد.

باشگاه استقالل مذاکره با ســروش رفیعى را تأیید کرده 
است.

یکى از مسئوالن باشگاه استقالل مذاکره با سروش 
رفیعى هافبک تأثیرگذار سپاهان در فصل گذشته 
را تایید کــرد و گفت ما مذاکــرات مثبتى 
داشــته ایــم و ممکــن اســت به 

توافق هاى خوبى دست پیدا کنیم. 
این طور که این مســئول اســتقالل 
مى گفت آنها منتظر توافق مالى با 
رفیعى هستند و این بازیکن هم 
براى حضور در استقالل ابراز 
تمایل کرده تا با این شرایط 
احتماال یکــى از خریدهاى 

استقالل سروش رفیعى باشد.

در شرایطى که شایعاتى درباره بازگشت فرشاد احمدزاده به پرسپولیس 
شکل گرفته، این بازیکن مدنظر سرخپوشان قرار ندارد.

فرشــاد احمدزاده که در بازگشت از لیگ لهســتان بار دیگر به جمع 
پرسپولیسى ها پیوست، در ادامه با نظر یحیى گل محمدى قراردادش را 

با این تیم فسخ کرد و راهى فوالد خوزستان شد.
فوالد اما یک بازگشت فنى فوق العاده براى این بازیکن محسوب شد 
و او توانســت بار دیگر با نمایش فنى و کیفى خود توجه لیگ را جلب 
کرده و حتى تا یکقدمى حضور در استقالل نیز پیش برود اما در ادامه 
کار را با خوزستانى ها ادامه داد تا با قهرمانى حذفى لیگ بیستم را به 

پایان برساند. 
طــى روزهــاى اخیــر اما 
شــایعاتى درباره بازگشت 
این بازیکن به پرسپولیس 

بار دیگر شدت گرفته 
اما در شرایط کنونى وبا 
توجه بــه ترافیک خط 

نــى  میا

سرخ ها 
بعید است این اتفاق 
نهایى شود. احمدزاده 
کــه قــراردادش بــا 
فوالد به پایان رســیده، 
پیشــنهادى از پرسپولیس 
نــدارد و بایــد او را یکــى از 
بازیکنــان قطعى ســپاهان و 
محرم نویدکیــا در فصل آتى 
دانســت که قرار اســت راهى 

اصفهان شود.

آخرین وضعیت آسیب دیدگى مدافع ایرانى تیم آاِك آتن مشخص 
شد. گفته شده آسیب دیدگى احســان حاج صفى از ناحیه ران پاى 
چپش چندان جدى نیســت و با حداقل ســه هفته دوره درمانى 

مى تواند به میدان بازگردد.
احسان حاج صفى، کاپیتان تیم ملى ایران روز پنج شنبه در جریان 
تمرینات آ.ا.ك آتن در قسمت ران پاى چپ خود احساس ناراحتى 
مى کرد که پس از معاینات پزشکى و آزمایشــات به عمل آمده، 
مشخص شــد که این بازیکن دچار شکستگى خفیف از ناحیه ران 
پاى چپ شده و انتظار مى رود براى فصل جدید سوپرلیگ یونان 
که از سه هفته دیگر آغاز خواهد شــد بتواند در ترکیب تیم آاِك به 

کار گرفته شود.
بنا بر این کاپیتان اول تیم ملى ایران بازى با ســوریه و عراق را از 
دست داد تا نتواند در جمع شــاگردان دراگان اسکوچیچ در شروع 
بازى هاى مرحله نهایى انتخابى جــام جهانى قطر قرار گیرد. تیم 
ملى فوتبال ایران 11 شــهریور با سوریه و 16 شــهریور با عراق 

بازى مى کند.

سپاهان و باال بردن 
پیشنهاد مالى به شهباززاده

محمدى مهر از ذوب آهن 
جدا شد

مهندس سپاهان در 
آستانه استقاللى شدن

پرسپولیس- فرشاد؛ 
پیشنهادى داده نشد

شعبه دوم پیکان در اصفهان تأسیس شد!

تکلیف مصدومیت حاج صفى 
روشن شد

مهدى زاده تا پایان لیگ 22 در سپاهان مى ماند

تراکتورسازى: فرعباسى حق حضور در هیچ تیمى را ندارد

پایان برساند. 
طــى روزهــاى اخیــر اما 
شــایعاتى درباره بازگشت 
این بازیکنبه پرسپولیس
بار دیگر شدت گرفته 
اما در شرایط کنونى وبا 
توجه بــه ترافیک خط 

نــى میا

سرخ ها 
بعید است این اتفاق 
نهایى شود. احمدزاده 
کــه قــراردادش بــا 
فوالد به پایان رســیده، 
پیشــنهادى از پرسپولیس 
را یکــى از و بایــد او نــدارد

بازیکنــان قطعى ســپاهان و 
محرم نویدکیــا در فصل آتى 
دانســت که قرار اســت راهى 

اصفهان شود.

4ر پست دفاع میانى 4 بازیکن 
 داشته باشد.

محمد نژادمهدى دو بازیکنى 
ند که ادامه حضورشان در جمع 

ان اصفهانى قطعى بود و حاال 
قرارداد  ه سپاهان پس از تمدید
یانى توانستند با محمدرضا مهدى

ق تراکتور نیز به توافق برسند.
ه پیشــنهاداتى از برخى تیم هاى لیگ 

طور یک تیم قطرى دریافت کرده بود، در 
مدید قراردادش به مشکل خورده بود، پس 

 کردن و از سر گیرى مذاکرات، سرانجام 
2گاه سپاهان براى تمدید 2 ساله قرارداد 
 و تا پایان لیگ بیست و دوم در اردوى 

 حضور خواهد داشت.
له تیم هایى به شــمار مى رود که هنوز 
انتقاالت  خــود  در فصل نقل و کار ى از
ه است، اما هفته اى پرخبرپیشروىاین
اینهفته بهنظرمى رسد چند خرید  در

یى  شده اند، معرفى شوند.

ر یس پو پر ب
آآآآآآآخخخخخرخرین اخبار حاکىاز آن اســت که مســئوالنباشــ

پپیشنهاد مالى شان را براى جذب شــهباززاده نسبت
باالتر برده اند و مشغول مذاکره با این مهاجم هست
باشگاه پرسپولیس هم در تالش است تا در یکى دو
این بازیکن قرارداد امضا کند. باید منتظر ماند و دیدک
شهباززاده چه تصمیمى براى فصل آینده خواهد گرفت

باشگاه استقالل مذاکره با ســروشرفیعى ر
است.

یکى از مسئوالن باشگاه استقالل مذاکر
رفیعى هافبک تأثیرگذار سپاهان در فص
را تایید کــرد و گفت ما مذاکــ
داشــته ایــم و ممکــن
توافق هاى خوبى دستپ
این طور که این مســئول
مى گفت آنها منتظر تو
رفیعى هستند و این
براى حضور در اس
تمایل کرده تا با
احتماال یکــى از
استقالل سروش رفی

مهندس سپاهان د
آستانه استقاللى ش

اند

تعداد زیادى از اعضاى فصل گذشته تیم پیکان تهران 
لیگ بیست و یکم را در ذوب آهن سپرى خواهند کرد.
یکى از اتفاقات جالب در نقل و انتقاالت تابســتانى 
هجوم پیکانى هاى پیشین به سمت اصفهان و حضور 
در ذوب آهن است. بعد از آنکه مهدى تارتار سرمربى 
فصل گذشته پیکان با مسئوالن باشگاه تهرانى بر سر 
مسائل مالى به توافق نرسید و راهى ذوب آهن شد، او 
در اولین اقدام سه دستیار خود در پیکان را همراهش 

به اصفهان برد.
ماجراى حضور پیکانى هاى ســابق در ذوب آهن اما 
به همینجا ختم نشــد؛ روز گذشته  باشگاه ذوب آهن 
از تعداد کثیــرى از خریدهاى جدید خــود رونمایى 
کرد که در بین آنها دو بازیکن پیشــین پیکان دیده

 مى شود.
دانیال ماهینى و محمــد خدابنده لو دو بازیکن فصل 
گذشته پیکان بودند که راهى ذوب آهن شدند. نکته 
قابل توجه این است که دانیال ماهینى با توجه به تعداد 
دقایق بازى اندك خود در پیکان سهمیه لیگ برترى 
هم محسوب نمى شود اما از جمع خودروسازان جدا 
شــد و به ذوب آهن رفت. ماهینى قابلیت بازى در دو 
پست مدافع راست و مدافع میانى را داراست و در دوره 
کارلوس کى روش نیز مقطعى تجربه حضور در اردوى 

تیم ملى را نیز به دست آورده بود. 
حاال ذوب آهن دو ســهمیه لیگ برتــرى دیگر هم 
مى تواند جــذب کند که البته گفته مى شــود این دو 
بازیکن هم از پیکان خواهند بود! شــنیده ها حکایت 

از آن دارد که نادر محمدى و آرمان قاسمى دو مدافع 
فصل گذشته پیکان هم با مســئوالن ذوب آهن به 
توافق کامل رسیدند و احتماال قراردادشان طى یکى 

دو روز آینده نهایى مى شود.
اگر حضور نــادر محمدى و آرمان قاســمى هم در 
ذوب آهن نهایى شود، آن وقت سرمربى، سه مربى و 
چهار بازیکن فصل پیش پیکان به اصفهان رفته اند تا 
به نوعى شعبه دوم خودروسازان در اصفهان تشکیل 

بشــود و یکى از اتفاقات جالب در لیگ برتر 
فوتبال ایران رقم 

بخورد.



0606آگهىآگهى 4110 سال هجدهمیک شنبه  31 مرداد  ماه   1400

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

راى شــماره 140060302026003475 مورخ 1400/03/12 هیات ســه آقاى ابولفضل 
عبداللهى محموابادى به شناسنامه شماره 1459 کدملى 5110260753 صادره شاهین شهر 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 223,38 مترمربع پالك شماره 
411 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى عبدالحسین ابدال محمودابادى

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت 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: 1400/05/10 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/31 - م الف: 1171125 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى/5/212
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 

به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شماره 1486 مورخه 1400/03/20 آقاى حسنعلى قیصرى قلعه شاهى  فرزند عباسعلى     
نسبت به ششدانگ یکبابخانه   سفتکارى  به مساحت 163/30 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 606   اصلى  واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10- تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171364 / م الف -حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/216 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 
به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراء  شماره 1815 و 1814  مورخه 1400/04/07 آقاى مجید امیر خانى نجف آبادى  فرزند 
رجبعلى   نسبت به چهار و سى و هفت - شصت و چهارم دانگ مشاع و خانم نرگس طیبى 
نائینى فرزند حبیب اله نســبت به یک و بیست و هفت - شــصت و چهارم دانگ مشاع از  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 189/35  مترمربع مجزى شده از پالك شماره  0   فرعى 
از 517 اصلى  واقع در قطعه5  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  

مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171368/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/218 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 
به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراء  شماره  205 و 204  مورخه 1400/01/18 آقاى ازاد درویش بیگى  فرزند قلى    نسبت به 
سه دانگ مشاع و خانم فاطمه یزدانى فرزند زلفعلى نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 200/01 مترمربع مجزى شده از پالك شــماره 6   اصلى  واقع در  
بخش9 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى از طریق قولنامه عــادى خریدارى از مالک 

رسمى لطفعلى هارونى به صورت مع الواسطه   
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171372/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/220 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 
به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شــماره 635 مورخه 1400/02/11  آقاى حمید مهدیه نجف آبادى  فرزند حسینعلى   
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 113/83 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
314   اصلى  واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  

مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171376 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/222 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 
به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شــماره 1705 مورخه 1400/03/28 آقاى احمد رضا عباســى  فرزند اکبر نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان   به مســاحت 46/56 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 7 
فرعى از 116 اصلى   واقع در قطعه5  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10- تاریخ انتشار دوم :1400/05/31

1171380 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/224 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 
به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراى شماره 1863 و 1862  مورخه 1400/04/8 خانم مهناز سلطانى  فرزند ناصر    نسبت 
به سه دانگ مشــاع و آقاى محمد مظاهرى تهرانى فرزند عبدالحسین نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به مســاحت 174/34 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
1194   اصلى  واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  

مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171384/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/226 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 
به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراى شماره 1778 و 1779 مورخه 1400/4/6 خانم فروغ پورزمانى دهکردى  فرزند محمد 
على     نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى مهدى حسناتى نجف آبادى  فرزند عباس نسبت  به 
چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 217/12 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 397   اصلى  واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171389 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/228 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 
به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شماره 10436 مورخه 1397/11/09 آقاى عبدالکریم لسانى  فرزند محمد على نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 112 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 683   اصلى  واقع 
در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى  از طریق قولنامه عادى از طرف 
مالک رسمى آقاى فتح اله حمیدى نجف آبادى و غیره مالک  شده و بموجب سند عادى از 

طرف زهرا فیروزى و آغا بیگم فیروزى . 
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171393 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/230

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 
به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شــماره 1824 مورخه 1400/04/7 خانم عصمت مراد نجف آبادى  فرزند غالمعباس    
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  سفتکارى به مساحت 112/50 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 39   اصلى  واقع در قطعه9   بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171397/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/232

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 

به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شماره 1850 مورخه 1400/04/08 آقاى ســید محمود موسوى  فرزند سید اسماعیل   
نسبت به ششدانگ یکبابخانه   مسکونى به مساحت 121/35 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 8  فرعى از 1531 اصلى واقع در  قطعه10  بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى از طریق مبایعه نامه عادى خریدارى شده از مالک رسمى البرز نامداریان بصورت 

مع الواسطه  .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171401 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/234 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 
به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شماره 1596 مورخه 1400/03/26 آقاى مهدى شکرالهى یانچشمه  فرزند قربانعلى     
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 170 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 934  
فرعى از 859 اصلى   واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171408 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/236 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 
به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراء شــماره 1742 و 1743 مورخه 1400/03/31 آقاى مهدى سلیمانى نجف آبادى  فرزند 
محمود    نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى عباسعلى سلیمانى آبادى فرزند محمود نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 154/50 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 114   اصلى  واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى  از طریق 
سهم االرث از قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى از طریق سهم االرث 

از مالک رسمى عابدین حاجى صادقى به صورت مع الواسطه .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171412/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/238 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 به 
تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراء شماره 992 و 993  مورخه 1400/02/21 خانم معصومه محمدى نجف آبادى  فرزند على     
نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى مرتضى صفرى جالل آبادى فرزند حسینعلى نسبت به چهار 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 161 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
279/6 و 4 /280   اصلى  واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171416 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/240

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 به 
تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراء شماره 1745 و 1744مورخه 1400/03/31 آقاى مصطفى سلیمانى نجف ابادى فرزند 
محمود     نسبت به  سه دانگ مشاع و آقاى رسول سلیمانى آبادى  فرزند محمود نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 160/55 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
114   اصلى  واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى  از طریق ســهم 

االرث از مالک رسمى   عابدین حاجى صادقى به صورت مع الواسطه .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171420/ م الف -حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 
آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/242 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 به 

تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراء شماره 1746 و 1747  مورخه 1400/03/31 آقاى مرتضى سلیمانى نجف آبادى فرزند 
محمود نسبت به سه دانگ مشــاع و آقاى ابوطالب سلیمانى آبادى  فرزند محمود    نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 150 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
114   اصلى  واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى از طریق ســهم 

االرث از مالک رسمى عابدین حاجى صادقى به صورت مع الواسطه .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/31

1171424 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/244 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 به 
تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1000 مورخه 1400/02/21 آقاى محمد اســحق توکلى نجف آبادى  فرزند 
غالمحسین    نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 340/45 مترمربع مجزى شده از 
پالك شماره 6   اصلى  واقع در  بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  

مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 05/31/  1400

1171428 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/246 

(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 به 
تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1804 مورخه 1400/04/06 آقاى امیر رضا قیصرى  فرزند حسن     نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 148 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 5   فرعى  از 897 
اصلى واقع در قطعه9  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 

مى باشد .  
تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/05/10 - تاریــخ انتشــار دوم : 1400/05/31
 1171755/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/248 
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 به 

تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1759 مورخه 1400/04/1 آقاى رسول قورئیان نجف آبادى  فرزند محمد     نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 91/01 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 404   
اصلى  واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 

مى باشد .  
تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/05/10 - تاریــخ انتشــار دوم : 1400/05/31 
1171771 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/250 
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 به 

تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026003478 مورخ 1400/03/12 هیات سه آقاى محسن عزیزى 
به شناسنامه شــماره 722 کدملى 1291171827 صادره اصفهان فرزند رجب نسبت به پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنا بها ثمنیه اعیانى ان به مساحت 79,50 
مترمربع پالك شماره 15134 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد 
راى شماره 140060302026003479 مورخ 1400/03/12 هیات سه خانم نجمه شایسته 
به شناسنامه شماره 621 کدملى 1286003695 صادره اصفهان فرزند اسداله نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به اســتثنا بها ثمنیه اعیانى ان به مساحت 79,50 
مترمربع پالك شماره 15134 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/11 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/31 - م الف: 1171816 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى/5/252
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/26 به 

تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)



آگهىآگهى 07074110 سال هجدهمیک شنبه  31 مرداد  ماه   1400

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 یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 1ـ راى شــماره 140060302027005024 مورخ 1400/04/21 حسن قربانى صادق 
آبادى فرزند یوسف بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291330259 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10348 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 140/48 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى
2ـ راى شــماره 140060302027005023 مورخ 1400/04/21 طوبى توکلى دارگانى 
فرزند مصطفى بشماره شناسنامه 12 صادره از مبارکه بشماره ملى 5419496097 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10348 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 140/48 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31 - م الف: 

1171821 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان/5/254
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/26 

به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)
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 یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 1ـ راى شماره 140060302027004606 مورخ 1400/04/12 مجید پارساپور فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه 558 صادره از آبادان بشماره ملى 1818376148 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

176/70 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/31 - م الف: 
1171871 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان/5/256 
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/26 

به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026003159 مورخ 1400/03/06 هیات یک آقاى محمد رفیع 
رفیعى پور به شناسنامه شماره 3947 کدملى 4678989471 صادره فارسان فرزند هیبت اله 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 98,21 مترمربع از پالك شماره 59 فرعى از 
14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى و وکالتنامه رسمى مع الواسطه از مالکیت محمد صدیقى مورنانى. که 
متقاضى برابر گواهى حصر وراثت اصفهان فوت شده و وراث عبارتند از: 1ـ شهین السادات 
جزائرى ف سید مصطفى ش ش 575 (زوجه) 2ـ شهره رفیعى پور ش ش 2127 (دختر) 3ـ 
امیر حسین رفیعى پور ك م 1271929082 و علیرضا رفیعى پور ش ش 2007 (پسران) کما 
فرض اله ارث میبرند مضافاً همسر متوفى برابر قباله عادى تمامت سهم االرث خود از مغازه 

مرقوم را بقدر السهم به وراث واگذار نموده است 
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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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: 1400/05/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31 

- م الف: 1171898 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/258 
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/26 

به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026001108 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى عباس نریمانى 
زمان آبادى به شناسنامه شــماره 328 کدملى 1285852451 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,49 مترمربع پالك شماره 
17 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شماره 140060302026001109 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى على قاسمى 
نیسیانى به شناسنامه شماره 2094 کدملى 1289028591 صادره اصفهان فرزند محمدرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195,49 مترمربع پالك شماره 
17 فرعى از 15177 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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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: 1400/05/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31 

- م الف: 1172061 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/264
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/26 

به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026004227 مورخ 1400/03/22 هیــات چهار آقاى محمد 
ظهیرى به شناسنامه شــماره 1824 کدملى 1286033969 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 97,92 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد 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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 

الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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: 1400/05/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31 

- م الف: 1173456 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/279 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026002998 مورخ 1400/03/04 هیات چهار خانم ناهید پروانه 
به شناســنامه شــماره 235 کدملى 6609255199 صادره برخوار فرزند منوچهر نسبت به 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84,29 مترمربع پالك شماره 44 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شماره 140060302026003000 مورخ 1400/03/04 هیات چهار آقاى اسداله امیرى 
باغبادرانى به شناسنامه شماره 221 کدملى 1286798221 صادره اصفهان فرزند براتعلى 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84,29 مترمربع پالك شماره 44 
فرعى از 15177 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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده 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: 1400/05/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31 

- م الف: 1168506 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/5/281 
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 140060302016000515- 1400/04/19 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم کیوان نصیرى مطلق فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1322 صادره از تهران نسبت به 25 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یک قطعه باغ شماره 62 فرعى از 8 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان به مساحت 10507,60 
مترمربع خریدارى از مالک رسمى مهین دخت صانعى خوانسارى و خاور سلطان زاینده رود 
محرز گردیده است. 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 انتشــار نوبت اول: 1400/05/16 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/31- م الف: 1174236- سید محمدحسن مصطفوى - رئیس ثبت اسناد و 

امالك تیران /5/290
تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 798/11 فرعى از 798  واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احسان نوراهللا نجف آبادى فرزند 
اکبر در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 1400/6/23 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب 

این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/05/31  -  1175988/ م 

الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد  – حجت اهللا کاظم زاده /5/321
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 به 

تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026006593 مورخ 1400/05/18 هیات چهار آقاى حسین مارانى 
به شناسنامه شــماره 70 کدملى 1290282064 صادره اصفهان فرزند غالمعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95,97  مترمربع پالك شماره 59 فرعى از 14458 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه 

عادى از مالکیت مالک رسمى غالمعلى مارانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/31 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/06/15 - م الف: 1177229 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /5/346
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 

به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008001410- تاریخ ارسال نامه: 1400/05/03 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت چهار سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 290 فرعى 
از 2- اصلى که در دفتر 159 صفحه 28 شماره بنام مهدى تقوى ثبت و سند صادر گردیده 
سپس بموجب سند شماره 48581- 17/1/2537 دفتر سه شهرضا مقدار یک سهم و یکسوم 
سهم و بموجب سند شماره 11104- 29/1/72 دفتر سه شهرضا مقدار یک سهم و یکسوم 
سهم و بموجب سند شماره 149608 – 27/12/80 دفتر سه شهرضا مقدار یکسهم از مالکیت 
خود را بغیر انتقال نموده و بموجب سند شماره 175428- 28/11/86 دفتر سه شهرضا مقدار 
یکسهم مشاع از 18 سهم ششدانگ پالك فوق به مالکیت شرکت تعاونى مهردرمان شهرضا 
در آمده اینک آقاى سیدمهدى کهنگى بعنوان نماینده آن شرکت با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده: 140021702008003303- 1400/3/4 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 19574- 1400/2/28 به گواهى دفترخانه شماره 
سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 1177479- مرتضى قدیرى – سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /5/348
(به دلیل شرایط اضطرار ناشى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهى از تاریخ 1400/05/25 

به تاریخ 1400/05/31 تغییر یافته است)

آگهى تغییرات
شــرکت تام کاوان سبا ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 2183 و شناســه ملى 
10260605018 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/04/26 
ســیداحمد ملکوتــى بــه شــماره ملى 
5659067433 بسمت نایب رئیس هیات 
مدیره ، محمدرضا فروزان به شــماره ملى 
1249476364 بســمت رئیــس هیات 
مدیره ، شــعله فــروزان به شــماره ملى 
1249471753 بسمت عضو اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و مجید 
رضایى به شــماره ملى 1270637770 
بســمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات 
مدیره و ســهامداران) براى مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
ورئیس هیئت مدیره متفقاٌ با مهر شــرکت 
معتبر است. ســایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره متفقاٌ با مهر شرکت معتبر مى باشد. 
ضمناً مدیرعامل مجــرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1177603)

آگهى تغییرات
شــرکت دریا رنگ اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 12231 
و شناســه ملى 10260332613 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/03/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : عطا محمد بابااحمدى 
به کدملى 1970962852 و شــعله 
مقربى به کدملــى 1818811456 
و عبد محمد بابااحمــدى به کدملى 
1970556633 بعنــوان اعضــاى 
اصلى هیــات مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. گیتى مردانى 
به کدملــى 1818474069 و بهرام 
مردانى به کدملــى 1290567697 
بترتیب بســمت بازرســان اصلى 
و على البدل شــرکت بــراى مدت 
یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1177611)

آگهى تغییرات
شرکت تجهیز و توسعه کاوشگران فرداى 
جى شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
56475 و شناسه ملى 14005969571 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/03/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : علیرضا عرفانى جزى به 
کدملى 1288963149 بسمت مدیر عامل 
و عضو هیات مدیره ، فرهاد عرفانى به کدملى 
1288735375 بسمت رئیس هیات مدیره 
و فخرى فیاض به کدملى 1288530293 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. محمد ابراهیمى 
به کدملى 1270716069 و پوریا شــمس 
به کدملى 127290022 بترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عــادى و ادارى با امضــاء مدیر عامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 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 (1177616)

آگهى تغییرات
شــرکت دریا رنگ اصفهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 12231 
و شناســه ملــى 10260332613 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/03/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : عطا محمــد بابااحمدى به 
شــماره ملى1970962852 به سمت 
مدیرعامل و شــعله مقربى به شــماره 
ملى1818811456 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و عبــد محمد بابااحمدى به 
شماره ملى1970556633به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و منوچهر بابااحمدى 
به شماره ملى1972116487 به سمت 
معاون مدیرعامل براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یا 
معاون مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است . مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1177618)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى پایدار ســازان نویان 
ابنیه همسازه ســهامى خاص به شــماره ثبت 
51190 و شناســه ملــى 10260697992 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى 
رضا رحیمى مقدم به شماره ملى 0063988658 
و آقاى بهزاد فالحى ســیچانى به شــماره ملى 
1284825752 و آقاى على جاویدى به شــماره 
ملى 2752676387 و آقاى عباســعلى سمنانى 
به شــماره ملى 1288630077 و آقــاى اکبر 
تقدسى زاده به شــماره ملى 1285593146 و 
آقاى ســیدمحمدصادق مصطفوى به شماره ملى 
1141468360 و آقاى مسعود نصیرى به شماره 
ملى 5759132571 و آقاى حســین جودى به 
شــماره ملى 1381417892 و آقاى رسول شیخ 
زاده به شماره ملى 1292360224 و آقاى محسن 
زائرى به کدملى 1280275286 و آقاى منوچهر 
کیانى فالورجانى به شماره ملى 1110707576 و 
آقاى عباس دیباجى به شماره ملى 1141532603 
بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - خانم زهرا شریعتى به شماره 
ملى 1270608215 بسمت بازرس اصلى و خانم 
بیتا فرهودى به شماره ملى 4650697166 بسمت 
بازرس علــى البدل براى مدت یکســال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها 
و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1177620)

آگهى تغییرات
شرکت توســعه قدرت اسپادان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 50333 
و شناســه ملــى 10260688250 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/05/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سیدمجتبى 
پورســعید اصفهانــى به شــماره ملى 
1280800909 و سیدحسام پورسعید 
اصفهانى به شماره ملى 1292067497 
و محبوبه سادات پور ســعید اصفهانى 
به شــماره ملــى 1285837983 به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. نوید 
ضیاء به شــماره ملى 1288458010 
به ســمت بازرس اصلــى و محمد جواد 
عابدینى عاشــق آبادى به شــماره ملى 
1290838062 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1177625)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آریا راد فلز صائب درتاریخ 1400/05/10 به شماره ثبت 68434 به شناسه ملى 14010191256 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش آهن االت، 
خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و توزیع سایر کاالهاى مجاز بازرگانى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى از و به شرکتهاى 
معتبر داخلى و خارجى -گشایش اعتبارات اسنادى و ال سى براى شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى - دریافت ضمانت نامه بانکى و اخذ وام و اعتبارات و تسهیالت ریالى و ارزى 
از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
لنبان ، کوچه مادى فدن [9] ، بن بست شهید خلیل بصیرنژاد ، پالك - 104 ، ساختمان نیما ، طبقه دوم کدپستى 8184734315 
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 268984 مورخ 1400/04/23 نزد بانک صادرات 
ایران شعبه مقداد با کد 2689 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم لیال منتظر 
القائم به شماره ملى 1292093358 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم 
مهسا شیرانى به شماره ملى 1292329718 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهین سلمانى دهکردى به شماره 
ملى 4620136751 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 مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم حاج هاشم خانى به شماره ملى 1272787990 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محمد رضا حاج هاشم خانى به شماره ملى 1273906357 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 

(1177617)

تاسیس
شرکت سهامى خاص شیمى قطران مدرن پارتاك درتاریخ 1400/04/08 به شماره ثبت 68192 به شناسه ملى 14010128246 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید آب رادیاتور 
و آب مقطر ، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ و اعطاى نمایندگى به اشخاص حقیقى و حقوقى 
، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از بانکها و موسســات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت ، 
شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمانها و نهادها و موسسات و شرکتهاى 
دولتى و خصوصى ، تامین نیروى انسانى موقت ، شرکت و مشارکت در سایر شرکتهاى داخلى و خارجى با خرید سهام انعقاد قرارداد 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیرکیبر ، خیابان پردیس ، خیابان جهادگران ، پالك 97 ، طبقه 
همکف کدپستى 8195113916 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 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 260/76 مورخ 
1400/03/23 نزد بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى حمید تیمورى جروکانى 
به شماره ملى 1271165716 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى 
تیمورى جروکانى به شماره ملى 1272901688 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مرتضى تیمورى جروکانى 
به شماره ملى 1290220042 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره 
منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقاى احسان سهرابى به شماره ملى 
1289063249 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى على تیمورى جروکانى به شماره ملى 1289894280 به سمت 
بازرس اصلى 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 (1177808)

آگهى تغییرات
شــرکت کاال آوران میثاق سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 818 و 
شناســه ملى 10260141779 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/03/17 حســین 
اکبــرى عســگرآباد تپه بشــماره 
ملى2752329921 بسمت رئیس 
هیات مدیره - حسام اکبرى عسگر 
آباد تپه بشماره ملى2740089627 
بســمت نایب رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل - رقیه ملکى عسگر آباد تپه 
بشماره ملى2752331681 بسمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاى 
مدیرعامل و یکــى از اعضاى هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
اســت اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1177610)
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خداونــد، پیامبران خــود را مبعوث فرمــود هر چندگاه، متناســب با 
خواســته هاى انســان ها، رســوالن خود را پــى در پى اعــزام کرد 
تا وفادارى بــه پیمــان فطــرت را از آنــان بازجوینــد و نعمت هاى 
فراموش شــده را به یــاد آورند و بــا ابالغ احــکام الهــى، حجت را 
بر آنها تمام کنند و توانمندى هاى پنهان شده عقل ها را آشکار سازند و 

موال على (ع)نشانه هاى قدرت خدا را معرفى کنند. 
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به گزارش روابط عمومى شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، رئیس گروه توسعه مدیریت 
و آموزش بیان کرد: اولین کنفرانس نظام جامع مدیریت دانش ضمن رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى با ارائه مهندس سجاد روشن روان با حضور  مدیران ارشد نیروگاه و داورانى به 

منظور ارزیابى کیفیت مقاله در محل آموزش نیروگاه اصفهان برگزار گردید.

مهندس حســین عالمه در ادامه گفت: در این کنفرانس مسئله برنامه نویسى بردهاى 
توکار به صورت مبتنى بر مدل، مورد بررسى قرار گرفت. براى این منظور، در ابتدا انواع 
بردهاى توکار به عنوان بســتر پیاد ه ســازى و اجراى برنامه معرفى شدند. سپس انواع
 رویکرد هاى برنامه ریزى موجود براى بردهاى پردازنده بیان شد. انواع این رویکردها 
برحســب چگونگى فرموله کردن مسئله طراحى، به اشــتراك گذارى اطالعات بین 
گروه هاى مختلف و تولید کد به دو دسته طراحى مبتنى بر گزارش و مدل، تقسیم بندى 
شــد. ویژگى ها و قابلیت هاى هر یک از این دو دسته تشریح شد و دالیل و برترى هاى 
انتخاب رویکرد مبتنى بر مدل جهت نسبت به دســته دیگر عنوان گردید.از این روش 
چندین نمونه از سیستم هاى صنعتى پیاده سازى شــده، از جمله سیستم کنترل پرواز 
 A380  شرکت الکهید مارتین، سیستم مدیریت سوخت هواپیما ایرباس F35 هواپیما

و سیستم تهویه هواى مطبوع ماشین هاى جنرال موتور بیان شد. 
وى در ادامه اظهار داشت: همچنین بازخورد و ویژگى هاى استفاده از این روش، که توسط 

مدیران این پروژه ها عنوان شده بود مورد بررسى قرار گرفت. 

برگزارى اولین کنفرانس نظام جامع مدیریت دانش

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان ازاجراى پویش 
نذرخون در 11 پایگاه انتقال خون در اصفهان خبر داد.

على فتوحى بیان داشــت:11 پایگاه در استان اصفهان 
پذیراى اهداکنندگان خون در پویش نذر خون در تاسوعا 

و عاشوراى حسینى در اصفهان بودند.
وى افزود: پایگاه هاى انتقال خون شــهر اصفهان واقع 
در خیابان کمال اسماعیل، کاشان، شهرضا، گلپایگان، 
خوانسار، نجف آباد، شاهین شــهر، زرین شهر، نائین و 
خمینى شهر آماده ارائه خدمت به افراد اهداکننده خون 

بودند. مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اظهار کرد: 
پایگاه انتقال خون خواجو همه روزه از ساعت 7:30 صبح 
تا ساعت 18:30 و روز پنجشنبه از ساعت 7:30 صبح تا 
17:40، آماده خدمت رســانى به همشهریان اصفهانى 

هستند.
فتوحى با اشــاره به  نوبت دهى اینترنتى  براى اهداى 
خون گفت: افراد مى توانند بــراى ثبت نوبت به بخش 
نوبت دهى پایگاه اینترنتى سازمان انتقال خون به نشانى 

www.ibto.ir مراجعه کنند.

پویش نذرخون در 11 پایگاه انتقال خون در اصفهان

مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: در سال گذشته 
سنگ بناى استراتژیک ترین ابرپروژه کشور 
یعنى انتقــال نفت خام گوره به جاســک در 
شرکت فوالد مبارکه به درستى بنیان گذاشته 
شد و پس از آزمایشات الزم به تولید انبوه 400 
هزار تن تختال مورد نیاز این پروژه ملى دست 
یافتیم؛ در حال حاضر هم اگر محدودیت انرژى 
برداشته شود این شرکت مى تواند به کمبود 
نیاز داخلى به عنوان تامین کننده نیمى از فوالد 

کشور پاسخ دهد.
غالمرضا سلیمى اظهار کرد: در کلیه صنایع 
کشور و به ویژه صنایع فوالدى، استراتژى هاى 
بلندمدت و کوتاه مدت تدوین و اهداف سال آتى 
و افق آینده برنامه ریزى مى شــود که شرکت 
فوالد مبارکه همواره در این زمینه پیشگام بوده 
است؛ این شــرکت به منزله سازمان متعالى، 
استراتژى «توسعه محصول» و «بومى سازى» 

را در دستور کار خود قرار داده است.
وى افزود: شــرکت فوالد مبارکه همواره در 
تیررس تحریم هاى ظالمانه قرار داشته و در 
سال گذشــته هم دو مرتبه تحریم شد و نیاز 
بود که رویکرد تکیه بــر توانمندى داخلى را 
تقویت کند؛ اقدامى که نتایــج آن خودش را 
در تولید محصــوالت و گریدهاى فوالدى 

جدید نشان داد.
مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: شرکت 
فوالد مبارکه با عزم فوالدمردان خود گریدهاى 

مختلف فــوالدى را تولید کــرده و با تجهیز 
ماشین آالت و ارتقاى دانش و اراده کارکنانش 
به ســمت تولید محصوالت مورد نیاز داخلى 

گام برداشت.
وى با تأکید بر عزم و توانمندى فوالدمردان 
در تولید تختال API مخصوص انتقال نفت 
خام، اذعان داشت: تا سال گذشته، لوله هاى 
مورد نیاز براى انتقال نفت خام به کشور وارد 
مى شدند و این دغدغه در شرکت فوالد مبارکه 
وجود داشت که چرا نباید این محصول در داخل 
کشور تولید شــود تا مانع از خروج ارز شویم؟ 

نهایتًا این دغدغه با یک کار تیمى در ســطح 
ملى به سرانجام رسید و شرکت فوالد مبارکه 
توانست با انسجام مدیریتى، تختال هاى مورد 
نیاز انتقال نفت خام از گوره به جاسک را براى 

نخستین بار در کشور تولید کند.
سلیمى با اشاره به برگزارى جلسات متعدد و 
تعامل ســازنده با وزارت نفت، شرکت فوالد 
اکسین و شرکت هاى لوله سازى در ابرپروژه 
انتقال نفت خام گوره به جاسک گفت: تولید 
تختال هاى API به معنــاى واقعى کلمه، 
تجلى کار گروهى در سطح کالن کشور بود 

و شرکت فوالد مبارکه به عنوان پایه و اساس 
تولید این نوع تختال به نیــاز وزارت نفت به 

خوبى پاسخ داد.
وى تأکید کرد: اگرچه در ســال هاى گذشته، 
تولیــد تختال هاى مــورد نیــاز انتقال نفت 
ترش مطرح شــده بود اما امــکان آن فراهم 
نبود تا این که در سال گذشــته سنگ بناى 
استراتژیک ترین ابرپروژه کشور یعنى انتقال 
نفت خام گوره به جاســک در شرکت فوالد 
مبارکه به درســتى بنیان گذاشته شد و پس 
از آزمایشات الزم به تولید انبوه 400 هزار تن 

تختال مورد نیاز این پروژه ملى دست یافتیم.
مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم 
شــرکت فوالد مبارکه بیان داشت: این بستر 
علمى در شــرکت فوالد مبارکه براى تولید 
تختال هاى مورد نیاز انتقال نفت ترش سبک و 
سنگین فراهم شد و امروز قادر هستیم انواع و 
اقسام گریدهاى مورد نیاز فوالدى انتقال نفت 

یا API را تولید کنیم.
 API وى با اشــاره به ویژگى هــاى تختال
تولیدشده در شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
نفت خام خاصیت خورندگى دارد و تختال مورد 
نیاز بایستى از اســتانداردهاى الزم برخوردار 
باشــد؛ تولید این گونه گریدهاى فوالدى در 
انحصار چند کشور است و اکنون ایران با همت 
شــرکت فوالد مبارکه در زمره این کشورها 

قرار دارد.
ســلیمى به عناصر آلیــاژى و عملیات تولید 
این تختال ها اشــاره کرد و یادآور شد: عناصر 
آلیاژى به کاررفته در تختال هاى API متنوع 
است و با کنترل عناصر آلیاژى و ترکیب هاى 
شــیمیایى این گرید فوالدى تولید مى شود و 
شرکت فوالد مبارکه با مجهز بودن به پلنت 
گاززدایى امکان تولید این گریدهاى فوالدى را 
دارد؛ این گرید فوالدى هم در ترکیب شیمیایى 
و هم عملیــات تولید، گرید ویژه اى اســت و 
شرایط خاص و زمان بندى شده براى تولید آن 
مورد نیاز است، پس از آن سیکل خنک کارى 
متفاوتى نیازمند اســت که بایستى مدیریت

 شود.

سنگ بناى استراتژیک ترین ابرپروژه کشور 
در فوالد مبارکه گذاشته شد

منصور یزدى زاده مدیرعامل و مهــرداد توالییان 
معاون بهره بردارى شــرکت ذوب آهن اصفهان با 
حضور در خط تولید این شــرکت از روند بازسازى 
کنورتور شماره 2 فوالدســازى و نورد 350 بازدید 

کردند.
یزدى زاده در حاشــیه این بازدیــد گفت: همکاران 
تالشــگر حوزه بهره بردارى در این روزهاى سخت 
کرونایى در دو جبهه تولید و تعمیرات با تمام توان در 
حال فعالیت هستند بنابراین الزم دانستم با حضور در 

خط تولید به آنها خسته نباشید بگویم.
مدیرعامل ذوب آهن با بیان این که در این شــرایط 
رعایت شیوه نامه هاى بهداشــتى از اولویت خاصى 
برخوردار است گفت: ســالمتى همکاران و تامین 
ملزومات بهداشتى براى پیشگیرى از  شدت شیوع 
کرونا در اولویت برنامه هاى شــرکت قرار دارد. وى 
ابراز امیــدوارى نمود بــا برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته همه کارکنان ذوب آهن اصفهان واکســن 

کرونا را دریافت نمایند.
مهــرداد توالئیان معاون بهره بــردارى ذوب آهن 
اصفهان نیز تولیــد مطابق برنامه طــى 4 ماه اول 

سال با وجود مشکالت مختلف را حاصل مجاهدت 
تالشگران این شرکت دانست و گفت : خوشبختانه 
با وجود بومى ســازى هاى صورت گرفته ، هرگونه 
تعمیرات و بازسازى در  ذوب آهن با استفاده از توان 
و دانش کارکنان این شــرکت صورت مى گیرد که 

اهمیت بسیارى دارد .
ســیاوش خواجوى مدیر فوالد ســازى شرکت نیز 
در این بازدید به تشریح تعمیرات کنورتور شماره 2 
فوالدسازى پرداخت و گفت: تعمیرات این کنورتور 
براى 6 شبانه روز برنامه ریزى شده که از 24 مردادماه 

آغاز شده و بر اساس برنامه ادامه دارد.

بازدید مدیرعامل ذوب آهن از روند تولید و 
تعمیرات کارخانه

دفتر امور فرهنگى و دینى آبفاى اســتان اصفهان، رتبه 
«شایسته تقدیر ویژه»  سال 1399 در بین دستگاه هاى 
اجرایى استان  را به دلیل تالش در جهت توسعه و ترویج 

فرهنگ نماز به خود اختصاص داد.
بر اساس نظر هیئت داوران و ارزیابى انجام شده توسط 
ستاد اقامه نمازدر سال 1399در مورد برنامه ها و عملکرد 

ادارات اســتان در توســعه فرهنگ نماز ، شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با کســب 100 امتیاز  عنوان 

((شایسته  تقدیر ویژه)) را به خود اختصاص داد .
ابراهیــم رنجبــر مدیر ســتاد اقامــه نماز اســتان و 
مشاوراستاندار با ارســال لوح تقدیر  ضمن قدردانى از 
تالش ها و پیگیرى هاى صورت گرفته ، کســب این 
توفیق را تبریک گفت و ابراز امیدوارى کرد تالش هاى 
به عمل آمده ، مقبول درگاه الهى واقع شــده و ذخیره 
روزى باشــد که جز عمل صالح هیچ مدال و عنوانى ، 

کارایى ندارد.
مدیر دفتر امور فرهنگى و دینى آبفاى اســتان اصفهان 
هم با اشاره به کسب این موفقیت اظهار داشت:  درجامعه 
اسالمى باید نهایت تالش در  اجراى دستورات  اسالم 

انجام گیرد  و پاداش اخروى بهترین تقدیر است.
سید اکبر هاشمى افزود: کسب این توفیق مدیون توجه 
و تالش مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان در جهت اقامه نماز و  شعائر دینى است.

کسب رتبه ویژه امور فرهنگى دینى آبفاى اصفهان در توسعه و ترویج فرهنگ نماز


