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شگفتى سازى ریحانبیشتر مدارس فریدونشهر کانکسى و سنگى استسریال کیانوش عیارى؛ شاید وقتى دیگر!36 میلیون ایرانى زیر خط فقرند! «حرف دل» مهدى امینى و واکنش مدیرعامل ذوب آهن  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مراقب باشید 
کدوسبز

 مسمومتان نکند

سرنوشت نامعلوم خاك هاى آلوده به نفت 
3

کدو سبز باید مزه طبیعى و کمى شیرین داشته و 
نباید به هیچ عنوان تلخ باشد. از جنبه ظاهرى کدو 
سبز باید سفت، داراى پوستى روشن و سالم باشد. 
بهتر است در زمان ذخیره کردن کدو سبز آن را در 

داخل یک پارچه پیچیده و در مکان خنک...

پیکر آیت ا... فقیه ایمانى رهسپار خانه ابدى شدپیکر آیت ا... فقیه ایمانى رهسپار خانه ابدى شد
مراسم تشییع آیت ا... فقیه ایمانى از میدان امام(ره) تا چهارراه شکرشکن برگزار و پیکر این عالم ربانى  مراسم تشییع آیت ا... فقیه ایمانى از میدان امام(ره) تا چهارراه شکرشکن برگزار و پیکر این عالم ربانى  

در کتابخانه امیرالمؤمنین(ع) به خاك سپرده شددر کتابخانه امیرالمؤمنین(ع) به خاك سپرده شد
3

مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان اصفهان توضیح مى دهد

جهانبخش مقتدرانه لژیونر هفته آسیا شد
ستاره ایرانى تیم فاینورد به عنوان بهترین لژیونر آسیا در هفته گذشته انتخاب 

شد.
در جریان پیروزى 5 بــر صفر فاینورد مقابل الفســبورگ در چارچوب مرحله 
انتخابى لیگ کنفرانس اروپا علیرضا جهانبخش باز هم موفق به گلزنى شد. 

این چهارمین بازى ستاره ایرانى فاینورد براى تیم جدیدش بود.
علیرضا جهانبخش که در این تابستان...
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در صفحه 5 بخوانید

سن مرگ و میر 
بیماران کرونایى 
به زیر 50 سال 
رسیده است

عزیمت کاروان هالل احمر اصفهان به سیستان و بلوچستان
8

تخریب شخصیت شهردار آینده
«کابینه بیست نفرى دولت هم مشخص شد ولى 
هنوز معلوم نیســت چه کسى شــهردار اصفهان 
مى شود!» این عبارت، طنز تلخى را در بر دارد که 
در گالیه از حرکت الك پشتى شوراى شهر، نقل 

مجالس و محافل است. 
گروهى از صاحبنظران، عدم وجود انســجام، خط 
مشى مشخص و منش و روش واضح و شفاف در 
شوراى شــهر را به عنوان دالیل تأخیر در تعیین 
ســکاندار شــهر اصفهان مطرح مــى کنند. این 
موضوع در حالى است که تقریبًا همگان باور دارند 
دکتر «على قاســم زاده» از ابتدا به عنوان گزینه 
قطعى شــهردارى اصفهان در نظر گرفته شده و 
این تصمیم، غیر قابل تغییر است. بر اساس برخى 
شنیده ها، وى حتى از حمایت و سفارش تلویحى پدر 

معنوى فهرست انتخاباتى مجمع نیروهاى انقالب 
نیز برخوردار است.

در چنین شــرایطى معلوم نیســت که چرا اعالم 
تصمیم نهایى شوراى شهر با اما و اگر و تأخیر همراه 
است. بر اساس روایت هاى تکذیب نشده موجود 
در فضاى مجازى، ظاهراً در جلســه اى هم که در 
شامگاه عاشورا و به همت یکى از اعضاى شوراى 
شهر و با حضور حدود هشت نفر از آنان برگزار شده، 
بار دیگر بر تصمیم انتخاب «قاسم زاده» تأکید شده 
است. ظاهراً تنها اختالف نظر موجود در این محفل، 
شیوه رسیدن به این گزینه اســت. چرا که برخى 
از آنان اعتقاد دارند که از بیــن 5 کاندیداى فعلى، 

«رضا مختارى» و «على قاسم زاده»...
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى

روایت قالیباف 
از نظر رهبرى 

درباره 
انتخاب وزرا 

نظر فریدونى در خصوص جدایى 
برخى بازیکنان:

با بچه ها 
مذاکره 
مى کنیم

آخرین وضعیت 
سالمتى مجرى 
مبتال به کرونا؛

نیما کرمى:نیما کرمى:
 شرایطم شرایطم

 رو به بهبود است رو به بهبود است

معاون هماهنگى و توزیع 
برق توانیرخبر داد

جداول 
خاموشى ها 

تا پایان شهریور 
برقرارند
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دانشگاه جامع علمى کاربردى
 استان اصفهان

 در 21 مرکز آموزشى استان 
در رشته هاى مهارتى و شغل محور در 
دوره هاى کاردانى و  کارشناسى ناپیوسته
تا 7 شهریور ماه دانشجو مى پذیرد

دانشگاه جامع علمى کاربردى  استان اصفهان

شماره تماسآدرسنام مرکز
مرکز علمى کاربردى هوانیروز شهید 

36680022کیلومتر6 جاده شیراز - مرکز آموزش شهید وطن پور اصفهانوطن پور

36616771پل خواجو ، بلوار آینه خانه ، جنب جمعیت هالل احمرمرکز علمى کاربردى هالل احمر
8-46404656هرند ، بلوار شهداى قهىمرکز علمى کاربردى هرند

4-42726461نجف آباد، میدان آزادگان، انتهاى  بلوار طالقانى، جنب شرکت گازمرکز علمى کاربردى نجف آباد
52670900مبارکه، بلوار خلیج فارس ،محله 1 صفاییه ، میدان فرهنگ، پالك 34667مرکز علمى کاربردى مبارکه

مرکز علمى کاربردى گروه صنعتى 
34475401میدان قدس - ابتداى خیابان مصلىانتخاب

مرکز علمى کاربردى فوالد ماهان 
سپاهان

بعد از پلیس راه اصفهان - شیراز، روبروى شهرك صنعتى مبارکه، ضلع 
2-52374061غربى شرکت فوالد ماهان

خیابان دانشگاه- جنب مرکز آموزش توپخانه و موشک هاى شهید صیاد مرکز علمى کاربردى شهید صیاد نزاجا
36295194شیرازى

مرکز علمى کاربردى شهردارى هاى 
35248880خیابان جى - نبش اتوبان شهید آقا بابایى -جنب تاالر شهرونداستان اصفهان

32278388اصفهان - خیابان عسگریه - خیابان فرسان شمالى -کوچه شماره 29 مرکز مهدقرآن  و  والیت استان اصفهان 
مرکز علمى کاربردى شرکت تولید فرش 

ایران سپهر
اصفهان -میدان آزادى - ابتداى خیابان هزار جریب-کوچه شهید آرش 

36692005سرابچى - پالك 20

مرکز علمى کاربردى دادگسترى کل 
استان اصفهان

خیابان آیت اله کاشانى -روبروى بیمارستان کاشانى- کوچه شهید 
32372674احمدرضا نعمتى -مقابل کوچه امامزاده ستى فاطمه (س)

463223559خور وبیابانک ، بلوار دانشگاه،پالك 161مرکز علمى کاربردى خور و بیابانک
مرکز علمى کاربردى جهاددانشگاهى 

33803972میدان استقالل - کیلومتر یک بزرگراه آزادگان- مجتمع صنعت آب و برقاصفهان

مرکز علمى کاربردى آموزش جامعه 
اسالمى کارگران

خیابان بزرگمهر ، جنب بیمارستان شهید صدوقى، کوى آیت اله 
32679018شهرستانى،پالك 27

آران وبیدگل، میدان حضرت ابوالفضل(ع)مرکز علمى کاربردى آران وبیدگل
54721244خیابان حضرت ابوالفضل (ع)

چهارباغ پایین ،حد فاصل دروازه دولت و چهارراه تختى، بعد از کوچه مرکز علمى کاربردى انصار المهدى
32222295مسجد سرخى

مرکز علمى کاربردى اصفهان 
36516834بزرگراه شهید دستجردى، مجموعه اصفهان سیتى سنتر،طبقه سومسیتى سنتر

مرکز علمى کاربردى خانه کارگر 
372526550بهاران -بلوار خلیج فارس - جنب شرکت شیمیدارویى امینشماره23

مرکز علمى کاربردى
55437700کاشان-بلوار امام رضا(ع)،انتهاى خیابان پاسگاه،جنب خیابان مخابرات خانه کارگر 17

مرکز علمى کاربردى
 نایین

اصفهان - نایین - بلوار جهاد-جنب بوستان مهارت-محل قبلى ساختمان 
46261930جهاد کشاورزى

روش گزینش دانشجو درکاردانى و کارشناسى ناپیوسته:
گزینش دانشجو در هر یک از کدرشــته محل هاي تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه 
معتبر دیپلم، نوع دیپلم و براى کارشناسى ناپیوسته گواهینامه کاردانى، نوع مدرك کاردانى همچنین 
سهمیه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی بودن و با توجه به صالحیت هاي عمومی داوطلبان براساس 

ضوابط دانشگاه جامع علمی - کاربردي و مصوبات مربوط صورت می گیرد. 

ثبت نام بدون آزمون

 # علمى _شو_کاربردى _شو
گروه هاى آموزشى  : صنعت-  مدیریت و خدمات اجتماعى - فرهنگ و هنر - کشاورزى 

www.sanjesh.org :ثبت نام در سایت
آدرس دفتر مرکزى : اصفهان - خیابان کاوه شمالى-جنب خیابان تربیت معلم-نبش سه راه شهردارى 

تلفن:36037

براى دیدن لیست رشته ها و مراکز علمى کاربردى مجرى دوره 
@ esfuast   :یا به آدرس پیج دانشگاه www.es.uast.ac.ir : به سایت

مراجعه نمایید.
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معاون هماهنگى و توزیع برق توانیر در خصوص انتشــار 
جداول خاموشى در کشــور تا پایان تابستان توضیحاتى 

ارائه داد.
غالمعلى رخشــانى مهر در خصوص اینکه انتشار جداول 
خاموشى، در کشور تا چه زمانى ادامه دارد؟ گفت: جداول 
خاموشى در کشور که از سوى توزیع برق ارائه مى شود به 
صورت احتمالى است و قطعى 100 درصدى نیست. او ادامه 
داد: در حال حاضر جداول خاموشى در کشور تا پایان شهریور 
ماه در کشور برقرار هستند و از اول پاییز با خنک شدن هوا 

این جداول احتمالى قطعى برق برداشته مى شوند.
معاون هماهنگى و توزیع بــرق توانیر تصریح کرد: طبق 

پیش بینى هاى هواشناسى افزایش دما در کشور حداقل تا دو 
هفته اول شهریور ادامه خواهد داشت، امیدواریم با کاهش 
شدت دماى هوا شرایط عادى تر شود و محدودیت ها هم به 
تدریج برطرف شوند. رخشانى مهر اضافه کرد: پس باید تا 
نیمه شهریور ماه براى رســیدن به روزهاى پایانى انتشار 
جداول خاموشى و پایان خاموشى هاى پراکنده یک تا دو 

ساعته برق در کشور منتظر بمانیم.
این مقام مسئول در پایان گفت: نگرانى ما از افزایش مصرف 
برق در نیمه اول شهریور ماه است؛ چرا که افزایش دما در 
این مدت مصرف برق را به شدت باال مى برد و امیدواریم 

نیمه دوم شهریور شاهد کاهش محسوس دما باشیم.

رئیس مجلس گفت: بنــده زمانى در خدمت رهبر انقالب 
بودم، ایشان فرمودند؛ من جز در وظایفى که قانون اساسى 
برعهده من گذاشته به امورات دیگر در بخش هاى اجرایى 

و دولتى دخالت نمى کنم.  
محمدباقر قالیباف در نشســت  علنى دیروز (یک شنبه، 
31 مرداد) قوه مقننــه و  در جریان بررســى برنامه هاى 
وزیر پیشــنهادى اطالعات گفت: قانون اساسى وظایفى 
را برعهده شخص رهبرى گذاشــته است، در بندهاى 4 و 
5 اصل 110 قانون اساسى، موضوع صلح و جنگ و امنیت 
از وظایف رهبرى است. وى افزود: آقاى رئیسى نیز گفتند 
که با حضرت آقا براى انتخاب این وزراى مربوطه مشورت 

کردند و تأیید ایشان را گرفتند، این کار به این دلیل است که 
حوزه هاى دفاع، امنیت داخلى و خارجى و سیاست خارجى 
بر اساس قانون اساسى بر دوش رهبرى است البته ممکن 
است یک رئیس دولت محترمى درباره انتخاب مابقى وزرا 

نیز از مقام معظم رهبرى نظر مشورتى بگیرد.
رئیس مجلس شوراى اســالمى ادامه داد: به عنوان مثال 
بســیارى مواقع دیده ام که در حوزه هاى فرهنگى از مقام 
معظم رهبرى نظرمى گیرند، جناب آقاى رئیســى به من 
گفتند در رابطه بــا وزراى فرهنگى نیز نظــر رهبرى را 
گرفته اند، این دیگر خواســته رئیس یک دولت است که 

بخواهد نظرات مشورتى بگیرد.

جداول خاموشى ها 
تا پایان شهریور برقرارند

روایت قالیباف از نظر رهبرى 
درباره انتخاب وزرا 

چطور نمى دانند؟!
رضــا کیانیــان از ســینما به    ایسنا|
عنوان شــغلى یاد مى کند که در دوران کرونا 
تعطیل شده و ادامه مى دهد: ســینما که فقط 
10 بازیگر مشهور نیست! در هر پروژه سینمایى 
دســتکم 40 تا 50 نفر کار مى کنند که کسى 
آنان را نمى شناسد و همین افراد بعد از تعطیلى 
سینما هیچ درآمدى ندارند چراکه در هر پروژه 
سینمایى ممکن است پنج نفر دستمزد باالیى 
داشته باشــند که براى یکسالشان کافى باشد. 
جاى تعجب و تأســف اســت که مســئوالن 
فرهنگى ما بعد از 42 ســال هنوز این مسائل 
را نمى داننــد در حالــى که نشســتن آنان بر 
صندلــى مدیریت فرهنگى، بــراى آگاهى به 
این موضوعات اســت نه اینکه فقط دست به 

سانسور بزنند. 

پرفروش ترین خودرو
بــرآورد صــورت گرفتــه از    ایسنا|
خودروهــاى پرفروش در 104 کشــور جهان 
نشــان مى دهد که تویوتا با کسب رتبه اول در 
41 کشور، پرفروش ترین برند خودرویى جهان 
بوده اســت. در این رتبه بندى که بر اســاس 
میزان فروش تا پایان ســال 2019 تهیه شده، 
پرفروش ترین خودرو در ایران پراید بوده است.

صید کوسه  ممنوع است
مدیرکل شیالت استان بوشهر    تابناك |
از ممنوعیت صید کوسه ماهى در همه ماه هاى 
سال در آب هاى استان بوشهر خبر داد و گفت: 
با صیادان متخلــف برخــورد قانونى صورت 
مى گیــرد. علیرغم تأکید ســازمان هاى ناظر 
بر امر صید در استان بوشــهر، به دلیل قیمت 
زیاد باله و گوشت کوسه، این آبزى در معرض 

انقراض قرار گرفته است.

شانزدهمین محموله 
وارد شد

شانزدهمین محموله واکسن کرونا    ایرنا |
تهیه شده توســط جمعیت هالل احمر حاوى 
یک میلیون و 110 هزار دوز واکسن، دیروز یک 
شنبه 31 مرداد ماه، در فرودگاه امام خمینى (ره) به 
وزارت بهداشت تحویل داده شد. رئیس جمعیت 
هالل احمر گفــت: جمعیــت هالل احمر روند 
واردات هفته اى دوبار واکســن کرونا را به ایران 
همچنان ادامه مى دهد. کریم همتى اعالم کرد: 
در مجموع تاکنون 16 محموله شامل 18 میلیون 
و 170 هزار دوز واکسن کرونا توسط 18 پرواز به 

کشور منتقل شده است.

رشد وحشتناك بیت کوین 
طى حدود 10 ســال گذشــته    ایسنا|
در ایران قیمت بیت کوین به عنوان شــاخص 
بازار ارزهاى دیجیتال رشــد عجیب و غریب 
633 هزار درصدى را به ثبت رســانده و پس 
از آن بــورس، طال، مســکن و دالر به ترتیب 
با رشــد 4700، 1400، 1300 و 1250 درصد 
قرار گرفته اند. قیمت بیت کوین در پایان تیرماه 
1400 با عدد 32300 دالر معادل حدوداً 800 
میلیون تومان رشد 633 هزار درصدى را نسبت 

به فروردین 1391 تجربه کرده است. 

برنج هم الکچرى مى شود!
قیمت هــر کیلوگــرم برنج    تسنیم|
ایرانى بر اساس مشاهدات میدانى در تهران با 
افزایشى رکورد گونه به 38 تا  45 هزار تومان 
رسیده که بیشــتر از یارانه هر فرد است و برنج 
هندى نیز 22 تــا 30 هزار تومــان به فروش 
مى رســد که بر این اساس، این کاالى اساسى 
درحال تبدیل شــدن بــه کاالى لوکس براى 
بسیارى از خانوارهاست و به تدریج از سبد خرید 

آنها خارج مى شود.

توهین عضو طالبان 
به ایرانى ها

سخنگوى دفتر سیاسى طالبان در    برترین ها|
برنامه «جهان آرا» در شــبکه «افق» در واکنش به 
ســئوال مجرى برنامه درباره ترس مردم از طالبان و 
آویزان شدن مردم افغانستان از هواپیماى آمریکایى 
گفت: آمریکایى ها اعالم کردند که ما شما را به آمریکا 
مى بریم؛ هر جاى دنیا این اتفاق بیافتد مردم مى روند. 
اگر آمریکایى ها در ایران هم هواپیما مى آوردند مردم 

شما هم آویزان آن مى شدند!

بنیان، طالبانى است
برخى رهبــران طالبان    روزنامه اطالعات|
بورسیه کشــورهاى غربى از جمله آمریکا بوده اند و 
خوب مى دانند اگر بخواهند اداى دموکراسى دربیاورند 
و عملکردشان، عملکرد نیم بند دولت «اشرف غنى» 
و «حامد کرزى» باشد، هم مردم خواهند گفت که اگر 
شما بخواهید نسخه بدل آنها باشید، که خودشان بهتر 
از شما بودند ثانیًا نیروهاى سخت متعصب و متصلب 
طالبانى، با دیدن چهره دگرگون و مستحیل شده آنها، 
ریزش مى کنند. بنابراین بنیان طالبان در رفتار طالبانى 

خواهد بود...

پالس مثبت به طالبان
پسر «احمد شاه مسعود» اعالم کرد    ایسنا|
که حاضر است براى تحقق امنیت و صلح در افغانستان 
از خون پدرش بگذرد. «احمد مسعود»، پسر احمد شاه 
مسعود، فرمانده نظامى و وزیر دفاع پیشین افغانستان 
در مصاحبه با «الشرق االوســط» گفت: من آماده ام 
در صورتى که شــرایط براى صلح و امنیت در کشور 
فراهم شــود، از خون پدرم که دو روز قبل از حمالت 
11 سپتامبر 2011 ترور شد، بگذرم. وى افزود: ما آماده 
گفتگو با طالبان هســتیم و تماس هایى با این گروه 
داریم. ما خواهان جنگ نیســتیم اما  اگر وارد پنجشیر 

شدند ما آماده جنگ هستیم.

«نورا» به مرحله دوم رسید
  تسنیم|   فرمانــده کل ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمى د ر خصوص آخرین وضعیت واکسن 
«نورا» گفت: این واکسن در مرحله اول تست بالینى 
موفقیت آمیز بود و ان شاءا... وارد فاز دوم آزمایش هاى 
بالینى شده ایم. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمى 
خاطر نشــان کرد: وزارت بهداشــت و درمان مراحل 
طى شده توسط متخصصان دانشــگاه علوم پزشکى 
بقیه ا...(عج) مراحل تولید واکسن را با یک دقت خاص 
و ویژه زیر نظر دارند و تولید واکسن مراحل طبیعى خود 
را طى مى کند که ان شاءا... ظرف چند ماه آینده واکسن 

به مرحله نهایى مى رسد.

قول اینترنت ملى
عیســى زارع پور، وزیر پیشنهادى    انتخاب |
ارتباطات و فناورى اطالعات صبح دیروز (یک شنبه) 
در جلسه رأى اعتماد با بیان اینکه شبکه ملى اطالعات 
را به این معنا که بتوانیم تمام امورات کشــور را به آن 
وابسته کنیم اســتفاده خواهیم کرد و راه اندازى این 
شبکه پرســرعت در پهنه جغرافیایى ایران به معناى 
قطع دسترسى به شبکه جهانى نیست، گفت: در سقف 
زمانى چهار ســال شــبکه ملى اطالعات را براساس 
مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى اجرا خواهیم کرد.

پیام عزل مدیرعامل شستا 
  دیده بان ایران| محمد رضوانى فر، مدیرعامل 
شستا با دستور  مستقیم محمد شــریعتمدارى، وزیر 
کار عزل شــد. دربــاره دالیــل عــزل رضوانى فر 
گمانه زنى هاى رســانه اى وجود دارد اما عزل مدیر 
یکى از صندوق هاى مهم تأمین اجتماعى در روزهاى 
پایانى دولت یک رکورد جدید در روزهاى پایانى یک 
وزیر و همچنین از رقابت سنگین براى تصاحب شستا 
در دولت رئیســى پرده بر مى دارد؛ رقابت ســنگینى 
که از همین حاال یکى از شــواهد آن رسانه اى شده 

است.

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
به عنوان گزینه هاى نهایى مطرح شوند و برخى دیگر نیز 
معتقدند که این دو گانه در بین  «محمدعلى احمدى» و 
«قاسم زاده» ایجاد شود و در نهایت، گزینه انتخاب شده 

قبلى از رأى اکثریت حاصل شود.
اگرچه ممکن اســت براى ســامان دادن این بازى، نام 
«علیرضا قــارى قرآن» به جهت به دســت آوردن دل 
برخى از اعضاى شوراى شهر جایگزین «مختارى» شود 
ولى نکته مهم براى طیف اکثریت پارلمان، مقطع حذف 
«احمدى» است که به واسطه برخى قول و وعده ها، قرار 
بوده گزینه نهایى قلمداد شود و در حال حاضر پارادوکس 
حذف او، مشــکل اصلى این گروه است. موضوعى که 
شــاید دلیل واقعى تأخیر در معرفى شــهردار اصفهان 

تلقى مى شود.
«فرآیندمداران» شــوراى شــهر که خود را به واسطه 
حضور در لیست انتخابات گذشــته مدیون دامنه نفوذ و 
رایزنــى هاى «قاســم زاده» مــى دانند، از یک ســو 
نمى خواهند از نام وى عبور کنند و از سوى دیگر نیز به 
واسطه داشتن اکثریت نســبى، نمى توانند هزینه حذف 
«محمدعلى احمدى» را بر شانه طیف اقلیت حاضر در 

شوراى شهر قرار دهند.
طى یک مسیر طوالنى و گره هاى خلق الساعه با ایجاد 
هیئت «اندیشــه ورز»، دو بار مصاحبه حضورى، دو بار 
امتحان کتبى، دریافت رزومه و برنامه از کاندیداها تحت 
عنوان «فرآیند» انتخاب شــهردار، صرفًا براى عبور از 
مشکالت درون طیفى شوراى شهر اســت و به اعتقاد 
بســیارى از افراد، یک طیف از شــورا براى رسیدن به 
منویات و هدف اصلى خود، طیف دیگر را سر کار گذاشته 

تا مشکلى را حل کند که خود ایجاد کرده است. 
در عالم سیاست نمى توان به آب زد و خیس نشد و طیف 
اکثریت شوراى شــهر، اگر مى خواهد به گزینه مطلوب 
خود برسد، باید جسارت «نه» گفتن به دیگر کاندیداها 
را داشــته باشــد و به جاى «فرآیند» بازى بــى انتها و 

من در آوردى خود، حرف آخر را سریعاً مطرح نماید تا هم 
خود را از فشار افکار عمومى خارج کند و هم اینکه شهر را 

معطل رودربایستى خود نگه ندارد.
تعلل بیش از حد شــوراى شــهر، تخریب شــخصیت 
شهردار آینده اصفهان را هم در پى خواهد داشت. چرا که 
گزینه اى که بخواهد از مصاحبه هاى مکرر و آزمون کتبى 
و دریافت رزومه و شجره نامه کشف شود که دیگر شهردار 
نیست، بلکه فردى قلمداد مى شود که براى رسیدن به 

میز صدارت، عزت نفس خود را نیز بازیچه یک «فرآیند» 
طوالنى بى سر و ته قرار داده است.

شــاید شــوراى شــهر با ذکر این عبارت که: «سعى 
کردیم با حساســیت و دقــت، انتخاب خــود را انجام 
دهیم.» یا مثًال: «در پى بهتریــن انتخاب بودیم و تمام 
ظرفیت هاى ممکن را در نظر گرفتیم.» و... روال و قصور 
خود را توجیه کند؛ ولى تجربه نشان داده است که معموًال 
فردى در منصب شهردارى از وجاهت و شخصیت و اقتدار 

الزم برخوردار خواهد بود که به صورت ســریع و قاطع 
انتخاب شود.

با این توصیف، امیدواریم عقال و مجربین شوراى شهر، 
به جاى آنکه بنشینند و خود را در اســارت لغت بازى و 
توجیهات مثًال علمى برخى از اعضاى جوان پارلمان قرار 
دهند، پایان محفل گرایى ها و زد و بندهاى پشت پرده 
را اعالم نموده و در اسرع زمان و نهایتًا طى هفته جارى، 

شهر و مردم آن را از بالتکلیفى مفرط خارج کنند.   

تخریب شخصیت شهردار آینده

در هفته 78 اپیدمى کرونا در کشــور، شــاهد افزایش 
12/5 درصدى مرگ هاى ناشــى از بیمارى نسبت به 
هفته ماقبل بودیم. همچنین روند کووید تقریبًا در تمام 
استان ها صعودى است و کروناى دلتا همچنان با قدرت 

مى تازد...
طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، همچنان فوتى هایمان 
در مرز 500 و 600 نفر در روز نوســان دارد که نشــان 
از فاجعه اى بزرگ در روند اپیدمى در کشــور اســت و 
جان هاى زیادى را به کام مرگ مى کشاند. در حال حاضر 
359 شهر کشور در وضعیت قرمز، 59 شهر در وضعیت 

نارنجى و 30 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در هفته 78 اپیدمى در 
کشــور، یعنى از تاریخ 22 تا 28 مرداد ماه 1400 نسبت 
به هفته ماقبل شــاهد افزایش 1/2 درصدى در موارد 
ســرپایى مثبت، افزایش 5 درصدى در موارد بسترى 
مثبت و افزایش 12/5درصدى در تعداد فوت شــدگان 

بیمارى در کشور بوده ایم.
در این میان در اصفهان روند بسترى افزایش بارز و فوت 
افزایش داشته است اما بروز موارد بسترى و میزان مرگ 

و میر از متوسط کشورى کمتر است.

گوگل با صدور چهارمین هشــدار ارتقاى فــورى در دو 
ماه گذشــته، به کاربران کروم درباره آسیب پذیرى هاى 

خطرناك این مرورگر هشدار داد.
گوگل کروم بیش از دو میلیارد کاربر در جهان دارد و بازار 
مرورگر وب را در اختیار گرفته شاید به همین دلیل به هدف 

اصلى هکرها تبدیل شده است.
گوگل در یک پست وبالگ رسمى، از شناسایى هفت آسیب 
پذیرى در مرورگر کروم خبر داد که به عنوان تهدیدهاى 

امنیتى باال رتبه بندى شده اند و اپلیکیشن کروم در همه 
سیستم هاى عامل بزرگ شامل ویندوز، مک و لینکوس 

را شامل مى شوند.
گوگل در حال حاضر اطالعات چندانى درباره این حفره هاى 
امنیتى نداده تا مانع بهره بردارى هکرها شده و فرصت کافى 
براى کاربران به منظور حفاظت از دستگاهشان فراهم کند.

کاربران براى مقابله با تهدیدهاى جدید باید به قســمت 
«تنظیمات»، بخش«کمک» و ســپس بخش «درباره 

گوگل کــروم» مراجعه کننــد. اگر نســخه مرورگر آنها 
92.0.4515.159 یا باالتر بود در امنیت هستند. در غیر این 
صورت صفحه «درباره گوگل کروم» کاربران را به آپدیت 

مرورگر هدایت مى کند.
بر اساس گزارش فوربس، کروم مرورگر فوق العاده اى است 
اما حمالت به این مرورگر افزایش یافته و امســال هشت 
مورد بهره بردارى از آسیب پذیرى امنیتى ناشناخته در این 

مرورگر وجود داشته است.

روزنامه «جام جم» نوشت:  اعضاى یک باند که با دسترسى به 
پوکه هاى خالى واکسن آسترازنکا، داخل آن آمپول شل کننده 
عضله و آب مقطر ریخته و به متقاضیان واکســن تزریق 
مى کردند، دستگیر شــدند. متهمان با فروش واکسن هاى 
قالبى به 3000نفــر، درآمد 10میلیاردى کســب کردند. 
متهم 29ساله پرونده اعتراف کرد: از دو سال قبل در بخش 
پسماند جمع آورى زباله هاى یک بیمارستان دولتى در کرج 
کار مى کردم. دو ماه قبل که براى سرکشــى به انبار رفتم 
چشمانم به شیشه هاى خالى واکسن هاى آسترازنکا افتاد. 
شیشه ها را سرقت کرده و به خانه بردم. با همدستى سه نفر 

دیگر که یکى از آنها دکتر بود، واکسن ها را با داروى شل کننده 
عضله و آب مقطر پر کرده و در شــمال تهران به متقاضیان 
تزریق مى کردیم. یک میلیارد و 100میلیون تومان ســهم 
من از فروش واکسن هاى تقلبى بود که با 900 میلیون آن، 
خودروى شاســى بلند خریدم. در ادامه مــردى که تزریق 
واکسن هاى تقلبى را انجام داده بود هم در جریان تحقیقات 
گفت: دو فرزند معلول دارم که باید هزینه درمان آنها را تأمین 
کنم. سال هاست کارم تزریقات است. با شناسایى متقاضیان 
واکسن، شش میلیون تومان از آنها مى گرفتم و واکسن تقلبى 

را تزریق کرده و کارت واکسن به آنها مى دادم.

26 ماه پــس از قتل میترا اســتاد به دســت محمدعلى 
نجفى، درحالى که طبق قانون، آزادى مشــروط شامل 
حال او مى شــود با درخواســتش مخالفت شــد، اما او 
توانست با استفاده از مرخصى از زندان آزاد شود. روزنامه 
«همشــهرى» در گفتگو با حمیدرضا گودرزى، یکى از 
وکالى نجفى از آخرین وضعیت پرونده او گزارشى تهیه 

کرده است.
گودرزى مى گوید: طبق قانون، دادگاه صادر کننده حکم 
مى تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضى اجراى احکام پس 
از گذراندن نصف حبس در مــورد محکومان به حبس 
بیش از 10سال و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم 
مجازات با رعایت شرایطى، حکم آزادى مشروط را صادر 
کند. این شرایط شامل این موارد است: محکوم در مدت 
اجراى مجــازات همواره از خود حســن اخالق و رفتار 
نشــان دهد. حاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس 
از آزادى، دیگر مرتکب جرمى نمى شــود. به تشخیص 

دادگاه محکوم تا آنجا که اســتطاعت دارد ضرر و زیان 
مورد حکم یا مورد موافقــت مدعى خصوصى را بپردازد 
یا قرارى براى پرداخت آن ترتیــب دهد. در این پرونده 
موکلم هر سه شرط را داراست اما وقتى این درخواست را 
به دادسرا تقدیم کردیم با آن مخالفت شد؛ با وجود این، 
باز هم درخواست آزادى مشروط داده ایم که امیدواریم با 

آن موافقت شود.
به رغم مخالفت دادسرا با آزادى مشروط نجفى، او چند 
روز قبل با دریافت مرخصى از زندان خارج شد. گودرزى 
در این باره مى گوید: مرخصى که بــه آقاى نجفى داده 
شده حقى قانونى است که شامل همه زندانیان مى شود.

وکیل مدافع نجفى درباره وضعیت ســالمتى موکلش 
مى گویــد: دکتر نجفى یــک مرتبه به دلیــل گرفتگى 
رگ هاى قلب جراحى شــده اســت. از طرفى او دچار 
بیمارى دیابت اســت و به طور روزانه داروهاى زیادى 

مصرف مى کند و بالغ بر 70سال هم دارد.  

وزارت تعاون، کار و رفاه براى اولین بار گزارش رســمى از 
خط فقر در ایران منتشر کرده است. گزارشى که مى گوید 
در سال 99، خط فقر سرانه هر فرد معادل یک  میلیون و 254 
هزار تومان بوده است. براساس این بررسى خط فقر سرانه 
یک خانوار  ســه نفره، 2  میلیون و 758 هزار تومان و براى 
خانواده هاى چهارنفره این رقم 3 میلیون و 385 هزار تومان 

برآورد شده است.
این البته آمار خط فقر در سال 99 است. سالى که میانگین 
نرخ تورم در آن 36/4 درصد گزارش شده است. اما نکته قابل 
توجه این است که احتماًال این آمار در سال 1400 رشد قابل 
توجهى داشته باشد. چراکه نرخ تورم تیرماه از مرز 44 درصد 

هم گذشته است.
براساس این گزارش، نرخ فقر در سال 98 حدود 32 درصد 
بوده. این یعنى در سال 98 از هر سه ایرانى یک نفر زیر خط 
فقر زندگى مى کرده و بر این اساس از جمعیت 84 میلیونى 

ایران بیش از 26 میلیون نفر زیر خط فقر زندگى مى کردند.

اما این عدد در سال 99 چقدر است؟ این سئوالى است که این 
گزارش به آن جواب نداده است. اما در بخشى از گزارش آمده 
که خط فقر سال 99 نسبت به سال 98، رشد 38 درصدى 
داشته است؛ با این حساب، اگر 38 درصد به تعداد افراد زیر 
خط فقر اضافه شده باشد، تنها ظرف یکسال 9 میلیون و 880 
هزار نفر از مردم ایران به زیر خط فقر رفته اند؛ با این حساب، 
تعداد افراد زیر خط فقر در ایران به 36 میلیون نفر رســیده 
است! این یعنى از جمعیت 84 میلیونى ایران 36 میلیون نفر 
زیر خط فقرند و تنها 48 میلیون نفر  باالى این خط قرار دارند!
اما علت افزایش خط فقر در سال 99 چیست؟ وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى گفته: «مهمتریــن عامل افزایش خط 
فقر در ســال 99 تورم باال در دو بخش خوراکى ها و مسکن 

بوده است.» 
براساس این گزارش، تورم و رکود اقتصادى ناشى از تحریم ها 
و کرونا، باعث سخت تر شدن معیشــت مردم شده است و 

دهک هاى کم درآمد بیشترین فشار را تحمل مى کنند.

افزایش 12/5 درصدى مرگ هاى کرونایى 

هشدار گوگل

کاسبان سالمت

مخالفت با آزادى مشروط محمدعلى نجفى 36 میلیون ایرانى زیر خط فقرند! 
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کتابخانه ها هنوز تعطیل اند
سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان 
اعالم کـرد که تعطیلـى تمامى کتابخانه هـاى عمومى 
شهرى و روستایى اسـتان اصفهان تا پنجم شهریور ماه 
ادامه دارد. امیر هالکویى گفت: کتابداران ما در هفته هاى 
گذشته، خدمات مربوط به تحویل دادن و تحویل گرفتن 
کتاب هاى امانـى را انجـام مى دادند و فقط سـالن هاى 
مطالعه تعطیل بود اما از 23 مردادماه، بخش نامه تعطیلى 
کامـل را دریافـت کردیم. وى خاطر نشـان کـرد: هنوز 
تصمیمى براى چگونگى فعالیت کتابخانه هاى عمومى 
استان اصفهان بعد از پنجم شهریور ماه اتخاذ نشده است.

واکسن براى اصفهان 
تأمین نشده 

آرش نجیمى سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
در صفحه اینسـتاگرام خود نوشـت: وقتى واکسن حتى 
بـراى تزریق نوبـت دوم نداریم چـرا افـراد جدید اعالم 
مى شـود؟! نتیجـه ایـن تصمیمات فقـط ایجـاد توقع و 
نارضایتى بیشتر است. واکسن براى گروه جدید نداریم! 
فقط براى دوز دوم هر هفته 100 هزار واکسن نیاز داریم 

که همین تعداد هم تأمین نمى شود.

آغاز مسابقات نظامى ارتش ها
ششـمین دوره مسـابقات نظامـى ارتش هـاى جهان با 
حضور چهار تیم از کشـورهاى ایران، روسیه، ازبکستان 
و ویتنـام در شاهین شـهر آغاز شـد. ایـن دوره با حضور 
730 شـرکت کننده در حال برگزارى اسـت. ششـمین 
دوره مسـابقات نظامـى ارتش هـاى جهـان در رشـته 
«اربابان سالح» از دیروز تا 12 شـهریور سال جارى در 

شاهین شهر اصفهان برگزار مى شود.

پایان دوران پشت میزنشینى 
على صالحى، سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
با تأکید بـر اینکه دوران پشـت میزنشـینى مدیـران در 
شهردارى به پایان رسیده است، گفت: اولویت با مدیرانى 
است که در دل محالت و از نزدیک با مردم همراه باشند 
و تصمیمات الزم را بگیرند، چراکه سرمایه اجتماعى در 

شهر اصفهان نیاز به حضور چنین مدیرانى دارد.

کمک  مردم به یک بیمارستان 
مدیرعامل مجمع خیرین بیمارستان ساعى خمینى شهر 
گفت: مردم خمینى شـهر بیش از 130 میلیـارد ریال در 
دهـه اول محرم به سـاخت بیمارسـتان سـاعى کمک 
کردند. این مبلغ در محرم سال گذشته 90 میلیارد ریال 
بود. رضا جورکش با بیان اینکه روند کمک هاى مردمى 
به بیمارسـتان همچنـان ادامـه دارد، اظهار کـرد: مردم 
خمینى شهر همچون سال هاى گذشته بخشى از نذورات 
خود را در ایام محرم نذر سـالمت و سـاخت بیمارستان 

بزرگ ساعى کردند.

فضاسازى اداره امور آبفا 
منطقه4

همزمـان بـا فرارسـیدن ماه محـرم الحـرام در راسـتاى 
گرامیداشت ایام سوگوارى حضرت اباعبدا... الحسین (ع) 
و یاران با وفایش فضا سازى امورآبفا منطقه 4 اصفهان در 
دستورکار قرارگرفت. این اقدام با نصب بنر هاى تسلیت در 
بیلبورد و مکان ورودى اداره ،کتیبه هاى ویژه این ایام در 
فضاى بیرونى و مکانهاى پرتردد و پرچم هاى ریسه اى در 
فضاى داخلى ساختمان صورت گرفت . همچنین عملیات 
استقرار بوشن و لوله هاى فلزى با هدف نصب پرچم ساتن 

در سراسر نرده هاى منطقه انجام شد.

مهار 476 حادثه آب و فاضالب 
در یک ماه گذشته 476 حادثه آب و فاضالب توسط واحد 
حوادث آبفا منطقه یک مهار و رفع شده است. به گزارش 
روابط عمومى آبفا منطقه یک، در این مدت همچنین 98 
فقره انشـعاب آب و فاضالب در سـطح آبفا منطقه یک 
توسط پیمانکار واحد نصب و انشعابات آبفا منطقه نصب و 

124 فقره کنتور معیوب نیز تعویض شده است.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
از اول ســال تاکنون 30 مورد حادثه در منابع آبى استان 
اصفهان داشته ایم، گفت: از این تعداد حادثه 17 نفر فوتى 

و بقیه نجات پیدا کردند.
منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه طول رودخانه هاى 
استان اصفهان 3 هزار کیلومتر است و مطالعات حریم بستر 
آن انجام شده است، اظهار داشت: تا پایان سال گذشته 56 
کیلومتر از رودخانه هاى اســتان الیروبى و 80 کیلومتر 

دیوارسازى شده است.
شیشه فروش ادامه داد:  از اول سال تاکنون 30 مورد حادثه 
در منابع آبى استان اصفهان داشتیم که از این تعداد حادثه 

17 نفر فوتى و بقیه نجات پیدا کردند که از این تعداد 15 
مورد در استخرهاى ذخیره آب کشاورزى و باغات و 15 

مورد دیگر سدها، کانال ها و رودخانه ها بوده است.
وى با اشاره به وجود 3500 استخر ذخیره آب کشاورزى در 
استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به وجود رودخانه  هایى 
در شهرستان هاى ســمیرم و فریدونشهر و سدهایى در 
سطح استان، به آب منطقه اى اعالم شده در محل سدها 
حفاظت کند و مالکان استخرهاى ذخیره آب کشاورزى 
نیز نرده گذارى و تابلوى هشدار شنا ممنوع را نصب کنند 
و طناب  نجات در طول و عرض و نردبان فلزى در داخل 

استخرها نصب شود.

مراســم تشــییع و تدفین پیکر آیت ا... سید کمال فقیه 
ایمانى از علما و فقهاى بزرگ حوزه علمیه روز یک شنبه 

در اصفهان برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر آیت ا... فقیه ایمانى از میدان امام(ره) 
تا چهارراه شکرشکن با حضور مردم والیت مدار اصفهان 
برگزار و پیکر ایــن عالم ربانى  بر اســاس وصیتش در 
کتابخانه امیرالمؤمنین(ع) به خاك ســپرده شد. آیت ا...
سید یوســف طباطبایى نژاد نماینده ولى فقیه در استان 

اصفهان بر پیکر این مرحوم نماز خواند.
امام جمعه اصفهان در ابتداى این مراسم گفت: آیت ا... 
فقیه ایمانى مصداق واقعــى روایتى از حضرت على(ع) 

بودند که مى فرماید در زندگى طورى با مردم رفتار کنید 
که همه از شنیدن خبر درگذشت شما ناراحت شوند. وى 
افزود: این مرحوم همواره با مردم بود و در راه تأســیس 

کتابخانه و بیمارستان گام برمى داشت.
 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 گذشــته در بیمارستان عسگریه 
اصفهان به دلیــل بیمارى زمینه اى ریــوى و کلیوى، 
بسترى شــد که در ادامه به کرونا نیز مبتال شد و دعوت 

حق را لبیک گفت. 

پیکر آیت ا... فقیه ایمانى 
رهسپار خانه ابدى شد 

30 حادثه آبى، 17 نفر را
 به کام مرگ کشاند

فرونشســت با نرخ متوسط 15 ســانتیمتر در سال 
در هالل شمالى شــهر اصفهان از منطقه رهنان تا 
فرودگاه، تهدید جدى براى مراکز پر تراکم جمعیت 
این شــهر اســت. طبق اعالم مرکز زمین شناسى، 
فرونشست ها در حال پیشــروى به سوى مرکز این 

کالنشهر است.
طبق اعالم مرکز زمین شناسى و اکتشافات معدنى، 
باالترین نرخ فرونشست در اصفهان 18 سانتى متر 
و در منطقه رهنان اســت. فرونشســت از سال 92 
در شمال اصفهان از منطقه شــاهین شهر تا حبیب 
آباد، دولت آبــاد، گز و برخوار، فــرودگاه بین المللى 

شهید بهشتى اصفهان و کمشچه بسیار شدید شده 
و این روند افزایشى به دلیل تراکم جمعیت در شمال 
اصفهان و همچنین وجود بیشترین المان هاى شهرى 

خطرناك است.
در زمــان حاضر طبــق آخرین برآوردهــاى مرکز 
زمین شناسى و اکتشــافات معدنى، نرخ فرونشست 
در رهنان 18 سانتیمتر، شــاهین شهر 12 سانتیمتر، 
ورزشگاه نقش جهان 12 ســانتیمتر، حبیب آباد 17 
تا 18 سانتیمتر، دولت آباد 17 سانتیمتر، خوراسگان 
18 سانتیمتر و در فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 

اصفهان 12 سانتیمتر در سال است.

اصفهان آهسته آهسته فرو مى رود

مدیر آموزش و پرورش فریدونشهر با بیان اینکه بیشتر 
مدارس این شهرستان کانکسى و سنگى است، گفت: 
سال گذشته با کمک خیران و سازمان نوسازى مدارس 
اســتان اصفهان عملیات احداث 15 واحد آموزشى 

کلنگ زنى شده است.
على نیکخواه با بیان این مطلب، اظهار کرد: 700 نفر 
نیروى انسانى در 127 واحد آموزشى این شهرستان 

مشغول به کار و شش هزار دانش آموز مشغول تحصیل 
هستند. وى با بیان اینکه در سال هاى تحصیلى گذشته 
به دلیل کمبود نیروى انســانى 22 نیروى بازنشسته 
آموزش و پرورش در مقطع ابتدایى به کار گرفته شدند، 
گفت: در سه سال گذشته طبق آئین نامه کشورى و با 
توجه به شرایط منطقه، 16 نیروى جدید حق التدریسى 

استخدام شدند.

بیشتر مدارس فریدونشهر کانکسى و سنگى است 

ســید رحمان دانیالى، مدیرکل ســابق حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با حضور در دفتر خبرگزارى مهر، 
در گفتگویى دو ساعته درباره ابَرچالش هاى محیط زیستى 
اصفهان صحبت کرد. دانیالى از مهر ماه 1396 تا اسفند 
1397 به مدت 17 ماه مدیرکل محیط زیست اصفهان بود. 
یکى از موضوعات مطرح شده در این مصاحبه،  سرنوشت 
طرحى پژوهشى در سال 97 براى جمع آورى لجن هاى 
نفتى بود که در اطراف اصفهان تخلیه مى شد. توضیحات 
دانیالى درباره فرجام این طرح، پرده از چیزى به نام قاچاق 

خاك آلوده به نفت بر مى دارد.

یکــى از اقداماتى که داشــتم پیگیــرى و اجراى طرح 
پژوهشى با همکارى دو استاد دانشگاه براى ساماندهى 
ضایعات و پسماندهاى نفتى رها سازى شده اطراف چاله 
سیاه بود. پاالیشگاه اصفهان مازوت ها و پسماندهاى نفتى 
را از اوایل انقالب از ابتداى دهه 60 مى بُرد در محلى در 
محدوده گندآب قمیشلو «مرز بین جهادآباد و پاالیشگاه» 
تخلیه مى کرد و به مرور در آنجا یک گودال ســیاه رنگى 

ایجاد شد که به چاله سیاه معروف است. دو نفر از اساتید 
دانشگاهى اصفهان روى چاله سیاه از سال ها قبل طرحى 
پژوهشى پیاده کرده بودند که از این خاك هاى آلوده به 
مواد نفتى بتوان استفاده کرد؛ طرح آنها را خواستیم و این 
اساتید دانشگاهى به صورت پایلوت خاك هاى آلوده به 
مواد نفتى را در کارخانه سیمان اردستان استفاده کردند 

و نتیجه داد.
از خاك هاى آلوده به مواد نفتى که از اول انقالب تا سال 
1397 در محیط رها مى شــد براى اولین بار در کشور در 
فرآیند تولید سیمان استفاده شد، نتیجه پژوهش ها در آمد 
و به عنوان یک افتخار ملى اجرایى شد و نتایج را اطالع 
رسانى کرده به ســازمان فرســتادیم که از سازمان هم 
تاییدیه گرفت اما من که رفتم، این پروژه را متوقف کردند 
و نه تنها پیگیرى و زحمات دلسوزانه نخبگان دانشگاهى 
را به هیچ انگاشتند بلکه کل فرآیند به سمت شرکت هاى 
خصوصى سوق داده شــد. با وجود صدور مجوز اجراى 
طرح در مقیاس صنعتى به اساتید دانشگاه توسط مدیرکل 
فعلى، اما فکر کنم پس از انتقال حــدود 500 تن از این 

پسماند به کارخانه سیمان اردستان و استفاده در فرآیند 
تولید سیمان و اجراى موفق، طرح متوقف شده و اکنون 
به اذعان اساتید دانشگاهى طرح، بیش از 2000 تن از این 
پسماند بالتکلیف در محل مانده که قطعاً آلودگى آب هاى 
زیرزمینى، آلودگى هــوا و آلودگى هاى خاك را به دنبال 
خواهد داشت. این موضوع توسط محققان دانشگاهى از 
استاندارى اصفهان و بازرسى استاندارى به جد پیگیرى 

شده و به دنبال حصول نتیجه هستند.
تک تــک مراحل کار با نظــارت کامل کارشناســان و 
آزمایشگاه معتمد و آنالیز و اندازه گیرى هاى متعدد انجام 
شد و موضوع بیش از پنج بار وارد شوراى پژوهشى اداره 
کل شد و مصوبه شوراى پژوهشى را براى اجراى صنعتى 
گرفت. اما برخى مانع شدند و گفتند نه نباید این کار انجام 
شود باید کار دیگرى کرد.  شــاید، خاك آلوده به نفت، 
پسماند ویژه محسوب مى شود که این براى برخى درآمد 
دارد و اینکه نمى خواهند پسماند، ساماندهى پیدا کند براى 
این است که براى عده اى نان دارد یا الاقل درآمد زا است. 

نمى خواهند کارى انجام شود.

مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان اصفهان توضیح مى دهد

سرنوشت نامعلوم 
خاك هاى آلوده به نفت 

رییس گروه برنامه ریزى و آمایش ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزى اصفهان گفت: ســند آمایش سرزمین، راه 
حلى براى معضالت استان به شمار مى آید و تکلیف همه 

بخش ها را در مسیر توسعه مشخص کرده است.
آمایش سرزمین شــامل برنامه ریزى و سازمان دادن به 
نحوه اِشــغال فضاها، تعیین کاربرى مکان ها و مدیریت 
کنش هاى نظام اجتماعى و اقتصــادى با در نظر گرفتن 
ظرفیت هاى اقتصادى، طبیعى و انســانى در هر منطقه 
اســت و توجه به آن براى توســعه اســتان ها ضرورى 

محسوب مى شود.
مجید زمانى افزود: در این ســند مشخص شده  است که 
چه نوع سرمایه گذارى هایى باید انجام شود تا معضالت 
استان اصفهان در آینده کاهش یابد و اشتباهات کمترى 

اتفاق بیفتد.

وى با بیان اینکه فعالیت هاى مبتنى بر فناورى هاى برتر 
و دانش بنیان، زیرســاخت هاى نرم افــزارى و مدیریت 
کالن حوزه مرکزى خدمات لجستیک کشور براى استان 
اصفهان در سند آمایش سرزمین تا چند سال آینده پیش 
بینى شده است، اظهار داشــت: این مسیر توسعه، میزان 
اشتغال و سطح فناورى باالیى دارد و میزان سطح سواد و 

دانش این منطقه را افزایش مى دهد.
این کارشــناس با بیان اینکه در ســند ملى آمایش نیز 
چگونگى توســعه بخش هاى مختلف مانند صنایع آب 
بر مانند ذوب آهن، فلزات اساسى و پتروشیمى مشخص 
شده است، خاطرنشــان کرد: بر اساس این سند، توسعه 
این قبیل صنایع در مناطق مرکزى و شرقى کشور مانند 
اصفهان که با معضل آب و مباحث محیط زیست مواجه 
هستند، مجاز نیست بلکه در کرانه هاى جنوبى کشور پیش 

بینى شده است.
وى با بیان اینکه حتى بانک ها نیز براى پرداخت تسهیالت 
بانکى موظف به اســتعالم در این زمینــه و تخصیص 
تسهیالت به طرح هاى اولویت دار مطابق با سند آمایش 
هســتند، افزود: هرگونه اقدام بر خالف مفاد این ســند، 

تخلف محسوب مى شود.
این کارشناس آمایش سرزمین را به معنى تطبیق فعالیت 
و جمعیت با توان ســرزمین هر منطقه دانست و تصریح 
کرد: به عنوان مثال مطالعاتى در ســال 93 نشان داد که 
بزرگترین معضل آمایشى اســتان اصفهان این است که 
حدود 80 درصد فعالیت ها و جمعیت آن در کمتر از هشت 
درصد مســاحت این خطه، مســتقرند و هدف از اجراى 
مفاد سند آمایش ســرزمین، به حداقل رساندن این عدم 

توازن است.

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
منع ترددها تا 5 شهریورماه ادامه دارد و 12 محور در استان 
اصفهان فعال شد که نیروى انتظامى نظارت شدیدى بر 
این 12 محور دارد. در این مدت با کنترل هاى خوبى که 
انجام شد حجم سفرها 38 درصد به استان کاهش پیدا 
کرد و حجم ســفرهایى که از تهران به اصفهان انجام 
مى شــد به این دلیل که در مبدا سخت گیرى انجام شد 

ســفرها کاهش شــدیدى پیدا کرد و اگر خودرویى هم 
قصد ورود داشــت آن را به ســمت کنارگذرها هدایت 
مى کردیم. حجت ا... غالمى افزود: مصوبه ممنوعیت سفر 
به شهرهاى داراى جاذبه با همکارى خوب شهردارى ها 
و فرماندارى ها به خوبى اجرا شد و مقرر شد با همکارى 
نیروى انتظامى و شــهردارى ها از ورود به تفرجگاه ها و 

پارك  ها تا حد امکان جلوگیرى شود.

کاهش 38 درصدى حجم سفرها به استان 

سند آمایش سرزمین، راه حل معضالت استان اصفهان 

رئیس مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفــت: براى 
واکسیناســیون افراد داراى بیمارى زمینه اى در صورت 
نداشتن پرونده الکترونیک در مراکز سالمت، باید براى 
شرکت در فراخوان واکسیناســیون کووید 19 به مراکز 
خدمات جامع ســالمت نزدیک به محــل زندگى خود 

مراجعه کنند و پرونده سالمت تشکیل دهند.
کمال حیدرى اظهار کرد: بیماران مبتال به دیابت، فشار 

خون باال، ایسکمیک قلبى عروقى (سابقه سکته قلبى یا 
سکته مغزى)، آســم و چاقى مفرط ( BMI باالى 40) 
براى واکسیناســیون باید پرونده الکترونیک ســالمت 

داشته باشند.
وى ادامه داد: با توجه به برنامه آتى مرکز بهداشت استان 
اصفهان در واکسیناسیون افراد داراى بیمارى زمینه اى در 
صورت نداشتن پرونده الکترونیک در مراکز سالمت، باید 

براى شرکت در فراخوان واکسیناسیون کووید 19 به مراکز 
خدمات جامع سالمت نزدیک به محل زندگى خود مراجعه 

کنند و پرونده بیمارى را تشکیل دهند.
رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به مدارك 
الزم براى ثبت نام جهت پرونده الکترونیک، خاطرنشان 
کرد: کارت ملى، آزمایشات و نسخ پیشین از جمله مدارك 

الزم جهت ثبت نام پرونده الکترونیک است.

تکلیف افراد داراى بیمارى زمینه اى براى واکسیناسیون 

بزرگ ترین مسابقه مدل سازى و بهینه سازى کشور 
با هدف آشنایى بیشتر دانشجویان و دانش آموختگان 
با مســائل واقعى صنعت و نیز به چالش کشــیدن 
مهارت هاى آن ها در این حوزه به همت دانشــکده 
مهندســى صنایع و سیستم ها دانشــگاه صنعتى 

اصفهان برگزار مى شود.
مــدل ســازي و بهینه ســازي مجموعــه دانش 
ومهارت هایى اســت که به تصمیم ســازان در اخذ 
تصمیمات بهینه یارى مى رساند. در نتیجه استفاده 
از این ابزارها، مى توان بــه اخذ تصمیماتى پرداخت 
که منجر به استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینه ها، 

کاهش مخاطرات و افزایش سود شد.
دبیر اجرایى بزرگ ترین مسابقه مدل سازى و بهینه 
سازى کشــور در این باره گفت: کار بر روى مسائل 
بهینه  سازى، در قالب یک مســابقه گروهی باعث 
مى شود شرکت  کنندگان عالوه بر محک زدن سطح 
علمى و مهارتى خود، رقابت مهّیجى را در این زمینه 

تجربه کنند.
 دکتر مهدى ایران پور خاطر نشان کرد: این مسابقه با 
همکاري جمعی از اساتید برجسته دانشگاه هاي کشور 
و متخصصانى از صنعت برگزار می شود و صنایع برتر 

کشور نیز حامى این مسابقه هستند. 

برگزارى بزرگ ترین مسابقه مدل سازى
 در دانشگاه صنعتی 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از تامین 
و توزیع بیش از 150 تن علوفه در یک ماه گذشته براى 

وحوش مناطق حفاظت شده این منطقه خبر داد.
ایرج حشمتى افزود: با توجه به خشکسالى بى سابقه 
ســال جارى این مقدار علوفه بر اساس شاخص بوم 
شناختى، شدت خشکســالى و حیات وحش متاثر و 
میزان حساسیت زیستگاه ها تامین  و به مناطق تحت 
مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان منتقل 

شد و به صورت منظم تا پاییز و گذر از  شرایط سخت 
تابستان ادامه دارد.

 وى با بیان اینکه  از این مقــدار بیش از 33 تن علوفه 
از طریق کمک هاى مردمى تامین و توزیع شد، افزود: 
118 تن علوفه نیز از محل اعتبارات استانى توسط اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خریدارى 
و در مناطق تحت مدیریت این ســازمان در اصفهان 

توزیع شد.

150 ُتن علوفه در مناطق حفاظت شده توزیع شد
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سریال «87 متر» ساخته کیانوش عیارى با وجود اعالم شبکه 
یک مبنى بر اینکه هیچ مشــکلى براى پخش ندارد اما باز هم 

راهى آنتن نشد.
بیست و هشتم تیرماه در خبرهاى غیررسمى آمد که قرار است 
سریال «87 متر» ساخته کیانوش عیارى پس از پایان فصل دوم 
«دودکش» به کارگردانى برزو نیک نژاد روى آنتن شبکه یک 
برود که همین امر خبرنگار صبا را بر آن داشت که خبر دقیق تر 
آن را پیگیرى کند که همان موقع شبکه یک اعالم کرد براى 
سریال جدیدى که قرار است به آنتن شبکه برسد گزینه هاى 
دیگرى نیز وجــود دارد و پخش «87 متر» بــا وجود اعالم 

کارگردان سریال، قطعى نیست.
نکته اى که براى قطعى نبودن پخش «87 متر» عنوان شــد، 
ژانر و حال و هواى ناسازگار این سریال با ایام محرم بود اما در 
ادامه شبکه یک اعالم کرد ساخته کیانوش عیارى از این بابت 
مشکلى براى پخش ندارد ولى همچنان سریال هاى دیگرى 
مانند «پس از آزادى» و «افرا» نیز براى رسیدن به آنتن درحال 

بررسى هستند.
درنهایت با وجود اعالم عیارى در سوم مردادماه مبنى بر پخش 
ســریال از دهم مرداد و معرفى بازیگران این ســریال توسط 

صفحه رســمى و مجازى «87 متر» طى هفته هاى گذشته، 
درنهایت روز 29 مرداد طبق اطالع رسانى روابط عمومى شبکه 
یک مشخص شد که قرار است ســریال «افرا» به کارگردانى 
بهرنگ توفیقى و تهیه کنندگى مشــترك مجیــد موالیى و 
محمدکامبیز دارابى از پنجم شــهریورماه راهى آنتن شــبکه 

یک شود.
این تصمیم با توجه به این موضوع گرفته شده است که پنج روز 
پیش از انتشار خبر پخش «افرا»، روابط عمومى این سریال از 

پشت سر گذاشتن آخرین مراحل فنى آن خبر داده بود.
کیانوش عیارى کارگردان «87 متر»، در پاسخ به اینکه اطالعى 
از دالیل نرسیدن این سریال به آنتن تلویزیون دارد یا خیر، گفت: 
عالقه اى به صحبت در این باره ندارم اما همین کافى اســت 
که از 2 هفته گذشــته ما آمادگى کامل را براى پخش سریال 
داشته ایم. او در پایان بیان کرد: اطالعى از تصمیم گرفته شده 
از سوى شبکه یک ندارم چراکه سریال چه از نظر محتوایى و 

چه از دیگر جهات مشکلى براى پخش در این روزها نداشت.
«87 متر» در بیش از چهار سال روند تولید خود، با مشکالت 
زیادى مواجه بوده و به نظر مى رسد سلسله اما و اگرهاى این 

سریال فعال ادامه دارد.

اما و اگرهاى پخش «87 متر» ادامه دارد

سریال کیانوش عیارى؛ شاید وقتى دیگر!

نیما کرمى درباره وضعیت خود و خانواده اش پس از ابتالء به کرونا، اعالم 
کرد که با گذشت 12 روز از دوره درمان و قرنطینه، شرایط مساعدى دارند 

و در منزل دوران بیمارى را سپرى مى کنند.
این مجرى تلویزیون درباره وضعیت خود پــس از ابتالء به کرونا گفت: 
طول درمانم در حال طى شــدن اســت و رو به بهبودى 
هســتم. حدود 12 روز اســت که به کرونا مبتال 
شدم. خانواده هم مبتال شــدند اما همه چیز 

خوب پیش مى رود.
وى گفت: مــردم ویروس دلتــا را خیلى باید 
جدى بگیرند. ما خودمان پروتکل ها را خیلى 
مراعات مى کردیم، ولى این ویروس 
دلتا به هر شــکلى پخش 
مى شــود. مــردم آن را 
شوخى نگیرند و اینکه 
یکــى از راه هــاى 
بهبودى و موفقیت 
این است که سریع 
عمــل کنند و هر 
زمان کــه عالئم 
بروز کرد، به ویروس 
حمله کنند و نگذارند در 

بدنشان جاگیر شود.

نیما کرمى: شرایطم 
رو به بهبود است

در حالى که امروز دوشــنبه فصل جدید «شــب هاى مافیا» ساخته سعید ابوطالب 
منتشر مى شود، از قطعه اى که علیرضا طلیسچى براى زنده یاد ارشا اقدسى خوانده، 

رونمایى شد.
علیرضا طلیسچى خواننده محبوب در فصل اول از سرى جدید «شب هاى مافیا» 
حضور داشت و زنده یاد ارشا اقدســى نیز در فصل سوم این سرى شرکت کرده که 

قسمت اول آن امروز دوشنبه 1 شهریور منتشر مى شود.
بنا بود ارشا اقدســى براى فصل فینال قهرمانان در کنار دیگر بازیگران مجموعه 
«شب هاى مافیا» و علیرضا طلیســچى حضور داشته باشد، اما بروز یک حادثه غم 

انگیز سر صحنه فیلمى خارجى در لبنان، او را از ما گرفت.
طلیسچى ترانه کوتاهى به سفارش گروه کارگردانى «شب هاى مافیا» براى ارشا 
خوانده است که در آستانه پخش فصل تازه این مجموعه پرمخاطب با بازى زنده یاد 

اقدسى از آن رونمایى شده است.
کوروش تهامى، مجید یاسر، على صبورى، امیر کاظمى، امیر غفارمنش، عباس 
جمشیدى فر، شهرام عبدلى، حسین سلیمانى، سیاوش مفیدى، مهدى جهانى 
و ادموند بزیک دیگر شرکت کنندگان فصل جدید «شب هاى مافیا» هستند 

که امروز در فیلیمو منتشر مى شود.

افتتاحیه جهانى «وقتى براى مردن نیست» سه شنبه 28 سپتامبر 2021 در رویال آلبرت 
هال لندن برگزار خواهد شد.

"وقتى براى مردن نیســت" (No Time to Die) یکى از پرشمار فیلم هایى بود که 
اکرانش چند مرتبه در حین پاندمى به تعویق افتاد. در ابتداى سال جارى میالدى، اعالم شد 

که این فیلم در ماه اکتبر روى پرده خواهد رفت، اما با شیوع انواع جدید ویروس 
کرونا این نگرانى وجود داشــت که فیلم در این تاریخ جدید هم اکران 

نشــود و به زمان دیگرى موکول گردد. ماه گذشته تیزر تلویزیونى 
این فیلم به کارگردانى "کرى فوکونــاگا" تأیید کرد که فیلم فقط 
در سالن هاى سینما اکران خواهد شد و تاریخ اکران تغییرى نکرده 
است. جمعه گذشته نیز صفحه رسمى توییتر "جیمز باند" اعالم کرد 

که مراسم فرش قرمز افتتاحیه فیلم به زودى برگزار خواهد شد.
"مایکل جى. ویلســون" که از فیلــم "مونریکر" تاکنون 

تهیه کننده چندگانه بوده، در مصاحبه جدیدى با "توتال 
فیلم" از آینده "جیمز باند" گفته است: "تا وقتى این 

فیلم نگذرد ســخت مى توان به آینده فکر کرد. ما 
فقط مى خواهیم این فیلم و دنیل را گرامى بداریم 
و بعد وقتى که آرامش برقرار شــد، به دورنماى 
چندگانه نگاه کنیم و ببینیم آینده چگونه خواهد 
بود. هرچند ما در طول 18 ماه گذشــته متوجه 
شــده ایم که آینده را نمى توان پیش بینى کرد. 

بنابراین باید آرام گرفت و اندیشید."
"وقتى براى مردن نیست" 8 اکتبر 2021 (16 
مهر ماه 1400) در ســالن هاى سینما اکران 

خواهد شد.

طلسم «جیمز باند 25» 
شکسته مى شود

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 اشــخاصى 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 140060302027005483 مــورخ 1400/05/06 رقیه محمدى فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 8 صادره از خمین بشماره ملى 0559676832 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 8448 فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 186/10 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/06/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16 - م الف: 1178706 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/354

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

راى شــماره 139960302026023496 مــورخ 1399/11/15 هیــات دو 
خانم ســتاره جاللى به شناســنامه و کدملــى 5100008301 صــادره اصفهان 
فرزند محمد على بصورت ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 61 مترمربع 
از پــالك شــماره 78 فرعــى از 14915 اصلــى واقــع در اصفهــان بخــش 
5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان کــه خود متقاضى مالک رســمى

 میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 

در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 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 تســلیم 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 شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/01 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/06/16 - م الف: 1178676 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /5/356

محمد فیلى که در سریال هاى «مختارنامه»، «روزى روزگاى»، «تفنگ سرپر»، 
«پشت کوه هاى بلند»، «جالل الدین»، «دولت مخفى»، «هشت و نیم دقیقه»، 
«گسل»، «بانوى عمارت»، «دنگ و فنگ روزگار» و «چاردیوارى»، ایفاى نقش 
داشته است، در پاسخ به این پرسش که کاراکترهاى جدى را ترجیح مى دهد یا 
طنز گفت: برایم فرق نمى  کند؛ اگر سریال، قصه درستى داشته باشد و درست 

اجرا شود، قطعا جذاب خواهد شد.
او در عین حال یادآور شد: البته کمدى با لودگى فرق مى  کند. نباید براى خنداندن 
مخاطب به هر کارى دســت زد. طنز ریشــه در فرهنگ ما دارد و اصوال مردم 
طنازى داریم که طنز زیبا و خاص خودشــان را دارند. فیلى درباره فعالیت هاى 
اخیرش در تلویزیون گفت: در حال بازى در سریال «گیلدخت» به کارگردانى 
مجید اسماعیلى هســتم. قبل از آن هم در سریال «رعد و برق» بهروز افخمى 

بازى داشتم.
این بازیگر که در سریال «چاردیوارى»ـ  ساخته سیروس مقدمـ  نقش کاراکترى 
به نام حسن زاده را عهده دار بود که دخترش به مشکلى ناخواسته برخورد کرده و 
درگیر ماجراهایى مى شود، این سریال را داراى قصه اى تازه و جذاب دانست و 
گفت: وقتى قصه تازه و جذاب باشد و سریال هم خوش فرم، مردم دوست دارند 

تماشایش کنند.
او دلیل ادامه پیدا نکردن همکارى اش با سیروس مقدم، کارگردان «چاردیوارى» 
را اینگونه عنوان کرد: آقاى مقدم در سریال «روزى روزگارى» دستیار کارگردان 
و برنامه ریز بودند و آشنایى قبلى با هم داشتیم. بعد از «چاردیوارى» هم قسمت 
نشــد با هم کار کنیم. پیشــنهاد همکارى ندادند. البته خودم هم ژانر سریال 

«پایتخت» را هیچ وقت دوست نداشتم.

بازیگر پیشکسوت تلویزیون درباره ابتالى به کرونا و سرطان 
خون و بازى در سریال «جیران» حسن فتحى صحبت کرد.

محمد شیرى درباره وضعیت سالمتى خود گفت: فروردین ماه 
امسال دچار بیمارى کرونا شدم، اما خوشبختانه کروناى من 
ضعیف بــود. 23 روز در قرنطینه خانگى بــودم و پس از آن 

مشغول فعالیت بازیگرى شدم.
وى در همین راســتا افزود: اینکه کرونــاى من ضعیف بود 
دلیل داشت. با شیوع گســترده ویروس کرونا، دکتر به من 
گفته بود که اگر واکســن آنفلوآنزا نزنم، در صورت ابتال به 
کرونا مرگم حتمى اســت. یک روز مصاحبه رادیویى داشتم 
و پیرامون این موضوع صحبت کردم. ســه روز بعد از پخش 
این مصاحبه رادیویى شخص ناشناسى با من تماس گرفت 
و گفت که بــرادرزاده من مصاحبه رادیویى شــما را از نروژ 
شنیده و براى شما سوغاتى فرستاده اســت و از من آدرس 

خواست.
بازیگر مجموعه تلویزیونى «گنج مظفر» در همین راستا ادامه 
داد: پس از چندى بسته اى به در خانه من رسید که متوجه شدم 
برادرزاده آن شخص براى من واکسن آنفلوآنزا فرستاده است. 

محبت آن جوان که پس از 27 سال زندگى در خارج از کشور 
هنوز فرهنگ و منش ایرانى خــود را حفظ کرده بود و به فکر 
هموطن خود بود، اشــک مرا در آورد و تا آخر عمرم شرمنده 
لطف او هســتم. نمى دانم اگر این واکســن را نمى زدم چه 

سرنوشتى پیدا مى کردم. 
بازیگر مجموعه تلویزیونى «شــب هاى برره» با اشــاره به 
سالمتى جمشید هاشم پور اظهار کرد: من با دوست هنرمندم 
جمشید هاشم پور واکسن کرونا را زدیم و او کرونا گرفت اما دو 

سه روزى است که حال هاشم پور بهتر شده است.

این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون عنوان کرد: بعد 
از تزریق واکسن عوارضى نداشتم. اما به دلیل بیمارى سرطان 
خون مقاومت بدنم پایین اســت به همیــن دلیل یک طرف 
صورتم درد خیلى زیاد و غیرقابل تحملى گرفت و خوشبختانه 
برطرف شد. 2 سال پیش سر سریال «دو قلوها» به طور اتفاقى 
متوجه این موضوع شدم. صبح قبل از رفتن سر فیلمبردارى 
از خواب بیدار شدم و دیدم پاهاى من تاول زده است. پس از 
آن به بیمارستان و متخصص پوست مراجعه کردم که دکتر 
به من گفت تاول به دلیل بیمارى زونا است و با مصرف پماد 
برطرف مى شود، اما گلبول هاى سفید تو باال است و حتما باید 
پیش دکتر خون بروى، سپس پیش یکى از دوستان پزشک و 
متخصص خون رفتم و با انجام آزمایش مشخص شد سرطان 

خون دارم.
شیرى با اشــاره به فعالیت خود در عرصه بازیگرى گفت: در 
سریال نمایش خانگى «جیران» به کارگردانى حسن فتحى 
و همینطور در چهار قسمت سریال «خاتون» به کارگردانى 
تینا پاکروان بازى دارم که با دو جلسه شب کارى بازى من در 

«خاتون» تمام مى شود.
بازیگر سریال «شب هاى برره» با اشاره به توقف فیلمبردارى 
مجموعه «جیران» اظهار کرد: به دلیل فوت پدر حسن فتحى 
فیلمبردارى این مجموعه متوقف شــده است. همانطور که 
مى دانید این سریال درباره جیران، همسر ناصرالدین شاه است 
و من هم یکى از شخصیت هاى دربار را بازى مى کنم که با از 
ســرگیرى این مجموعه بازى من تا انتها که فکر مى کنم دو 

سالى طول بکشد ادامه خواهد داشت.

نشــد با هم کار کنیم. پیشــنهاد همکارى ندادند. البته خودم هم ژانر سریال 
«پایتخت» را هیچ وقت دوست نداشتم.
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ده خواهد رفت، اما با شیوع انواع جدید ویروس 
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ى سینما اکران 

محمد فیلى :

ژانر سریال «پایتخت» را 
هیچ وقت دوست نداشتم

فیلم ســینمایى «ارادتمند؛ نازنیــن، بهاره و تینا» به نویســندگى، 
کارگردانى عبدالرضا کاهانى تهیه کنندگى ســعید خانى و عبدالرضا 
کاهانى که در سال 1395 ساخته شده است پس از پنج سال توقیف 

به زودى پخش مى شود.
کاهانى در صفحه اینســتاگرام خود با اعالم این خبر نوشت: «فیلم 

«ارادتمند؛ نازنین، بهاره و تینا» را پخش مى کنم. به زودى...
مهناز افشار، طناز طباطبایى، آیدا ماهیانى، مهران غفوریان، امیررضا 

رنجبران و سحر دولتشاهى بازیگران این فیلم سینمایى هستند.
در خالصه داستان «ارادتمند؛ بهاره، نازنین و تینا» آمده است: «در این 
فیلم زندگى سه دختر با خاستگاه هاى فکرى متفاوت روایت مى شود 
که هر سه از درد بى شوهرى رنج مى برند و همین مى شود که به دل 
خیابان زده و با حضور در مهمانى ها و دورهمى هاى مختلف از مردان 

انتقام مى گیرند.»

شهره لرستانى و حمید لوالیى از بهبود وضعیتشان پس از ابتال به کرونا خبر دادند. 
این دو بازیگر و برخى دیگر از عوامل مجموعه «خوشنام» از جمله کارگردان این 
مجموعه به کرونا مبتال شده اند و در پى ابتالى عوامل این سریال به کووید 19، 

ساخت این مجموعه در شبکه یک فعال متوقف شده است.
شهره لرســتانى که چند روزى اســت پس از ابتال به کرونا، با بهبود نسبى از 
بیمارستان مرخص شــده، درباره وضعیت فعلى خود بیان کرد: در بیمارستان 
8 روزى در بخش مراقبت هاى ویژه بســترى بودم که پــس از بهبود حالم و با 
نظر پزشکان به خانه آمدم و 10 روز در خانه و در قرنطینه بودم. اما به تازگى بود 
که دوباره همان عالئم کروناى دلتا در من بروز کرده بود و عصر روز شــنبه به 
بیمارستان رفتم و از ریه ام اسکن گرفتم و پزشکم در جواب گفت که ریه ام پاك 

شده و در وضعیت خوبى است و دیگر خطرى من را تهدید نمى کند.
این بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما خاطرنشــان کرد: در این مدتى که در خانه 
بودم به دلیل اینکه تنها زندگى مى کنم، بستگانم غذا مى فرستادند و خرید لوازم 
ضرورى را هم تلفنى انجام مى دادم و در قرنطینه کامل بودم و با کسى نشست 
و برخاست و دیدارى نداشتم. البته پزشک متخصص به من گفته که باید 10 روز 

دیگر نیز در قرنطینه بمانم.
حمید لوالیى بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون هم که نزدیک به 10 روز است 
با بیمارى کرونا گرفتار است، حال بهترى دارد و درمان را در منزل ادامه مى دهد.
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون که طى روزهاى گذشته اخبارى مبنى 
بر ابتالیش به کرونا منتشر شده بود، گفت: خوشبختانه حالم نسبت به روزهاى 
گذشته بهتر است اما به هر صورت تحمل سه هفته قرنطینه در خانه و گذراندن 

دوران نقاهت کمى کالفه کننده است.
او افزود: طى دو هفته گذشــته چند نفر از بازیگرانى که در یک سریال جدید به 
نام «خوشنام» حضور داریم به کرونا مبتال شده ایم از جمله فریده سپاه منصور، 
شهره لرستانى و … که درحال حاضر آن ها نیز حال بهترى دارند و همه ما باید 

این قرنطینه سه هفته اى را پشت سر بگذاریم.
این بازیگر پیشکسوت در پایان بیان کرد: از علیرضا نجف زاده کارگردان عزیز 
بسیار سپاســگزارم چراکه براى سالمتى من بســیار زحمت کشید و یک تیم 
پزشکى براى مداواى من در منزل درنظر گرفت و من از ابتداى ابتالیم به کرونا 

به بیمارستان نرفتم و در خانه پیگیر مداوا بودم.

تازه ترین خبر از وضعیت جسمى
 2 بازیگر«خوشنام»

«ارادتمند؛ نازنین، بهاره و تینا» پس 
از 5 سال توقیف منتشر مى شود

محمد شیرى، بازیگر پیشکسوت «شب هاى 
برره» از این روزهایش مى گوید

کرونا، سرطان خون و 
یک سوغاتى از نروژ
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آقاى گل فصل بیستم باالخره ســکوت خود را شکست 
و درباره شــایعاتى که حول نامش شــکل گرفته واکنش 

نشان داد.
سجاد شهباززاده فصل گذشته در قامت ستاره شماره یک 
سپاهان ظاهر شد و با گلزنى هاى خود توانست تا روز پایانى 
لیگ طالیى پوشان را در یکى از ماراتن هاى جالب در مسیر 
قهرمانى، در کورس با پرسپولیس نگه دارد و در نهایت اما به 

عنوان فردى آقاى گلى رضایت داد.
این نمایش باعث شــد در قامت ســتاره نقل و انتقاالت 
فصل بیست و یکم ظاهر شود و تیم هاى زیادى را از جمله 
پرسپولیسى که شهریار مغانلو را از دست داده و این بازیکن را 
در اردوگاه رقیب مى بیند، قرار گیرد. شایعات از همان روزى 
که بحث انتقال شــهریار مغانلو به سپاهان شکل گرفت، 
اطراف سجاد شهباززاده نیز اوج گرفت. ابتدا بحث مربوط به 
ناراحتى او بابت جذب مغانلو توسط پرسپولیس و تمایل به 
پایان همکارى و عدم تمدید قرارداد و در ادامه ارقام نجومى 
درخواستى اش از پرســپولیس و دیگر تیم هاى خواهانش. 

بارها او به پرسپولیس لینک شد و هر بار شایعات بیشترى 
مبنى بر اینکه پاى مذاکره بابت بحث مالى این انتقال شکل 

نگرفته افزایش یافت.
آخرین بــار بعد از وعده یحیــى گل محمدى در خصوص 
انتقال قریب الوقوع یک ستاره به پرسپولیس، بحث جذب و 
مذاکره با سجاد شهباززاده دوباره بر سر زبان ها افتاد. سجاد 
شهباززاده اما مثل هر بار با سکوت خود ناخواسته به رشد 

این شایعات بیشتر کمک مى کرد.
گل محمــدى عالقه زیــادى به ســبک بــازى او دارد 
اگرچه شاید پیش از این به نظر مى رســید تنها مانع براى 
پرسپولیسى شدن سجاد شهباززاده سابقه استقاللى او باشد. 
اما در حالى که به نظر مى رسید انتقال او به پرسپولیس نهایى 
شده و قرار است جاى خالى شهریار مغانلو در خط حمله تیم 
یحیى گل محمدى را پر کند به ناگاه خبر رســید که رقم 
باالى درخواستى از سوى شهباززاده، مذاکره با پرسپولیس 

را به بن بست کشانده اما ظاهرا سپاهان با آن موافق است.
امروز یا فردا قرار است تکلیف سجاد شهباززاده مشخص 

شود و جلسه با محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان 
اصفهان تعیین کننده است.

در مورد این باشــگاه صنعتى گفته مى شود، سپاهان آرام و 
بى ســروصدا با گزینه هاى مد نظرش به توافق رسیده یا 
قرارداد امضاء کرده اما سیاست کارى تیم اصفهانى برمال 
کردن اسامى بازیکنان جدید پس از پایان نقل و انتقاالت 

خود است.
شــهباززاده اکنون خود را خســته و دلگیر از این ماجراها 
مى داند و در جمالتى کوتاه به آن واکنش نشان داد و وعده 
روزهاى آتى درباره آینده اش را مى دهد: پیشنهاداتى دارم 
و همه آنها از ایران نیســت. اما موضوع اینطور نیست که 
طى روزهاى اخیر در صفحات مجازى و رسانه ها مى بینم. 
راستش را بگویم خیلى از این بابت ناراحت و دلگیرم بابت 
این شــایعات. اصال دنبال بازارگرمى نیستم و شاید با هر 
تیمى دو سه بار حرف زده باشم اما اینطور نبوده که دنبال 
بازارگرمى باشم و طبیعى اســت که به دنبال این هستم تا 

بهترین تصمیم را براى آینده ام از جهات مختلف بگیرم. 

 مدیرعامل باشگاه ذوب آهن بعد از روز شلوغ انتقاالتى ذوب آهن در مورد تغییرات در این 
باشگاه گفت: ما طبق لیستى که به آقاى تارتار دادیم خریدهایى را انجام دادیم و در نقاطى 
مثل دروازه بان، دفاع وسط و فوروارد ضعف داشتیم و بازیکن جذب کردیم. لیست آقاى 
تارتار بلند باال بود و گفتند از بین هفت هشت نفر به چهار نفر قطعاً نیاز دارند که تا جایى 

که مى شد جذب شدند.
مجتبى فریدونى در خصوص جدایى برخى بازیکنانشان مثل محمدزاده و محمدى مهر 

است. شاید آنها به صورت غیر رسمى گفت: هیچکس هنوز جدا نشــده 
آن ها صحبت کنیــم. بازى ها خداحافظى کردنــد ولى باید با 
به دلیل فشار روحى روانى دو که تمام شد به بچه هاى مان 
با بچه ها مذاکره مى کنیم. هفته اى را استراحت دادیم ولى 
بیدوف یــا دیگــر بازیکن وى در مــورد اینکه بــا دارکو 
یــا خیــر خارجى تیم تمدیــد مى کنند 

گفت: باید آقاى تارتار 
تصمیــم بگیرند و 
اگر او بخواهد وارد 

مذاکره مى شویم.

هافبــک تیــم پورتیموننــزه پرتغــال در خصوص 
شایعه حضورش در اســتقالل واکنش نشان

 داد.
جعفر ســلمانى هافبک تیم پورتیموننزه 
پرتغال در خصوص اینکه گفته مى شود 
در فهرست خرید اســتقالل قرار دارد 
اظهار کرد: باشگاه استقالل نامه اى را 
به باشگاه پرتغالى ارسال کرده و خواهان 
جذب من شده اســت من از جزئیات این 

درخواست اطالعى ندارم.
وى ادامه داد: براى حضورم در استقالل باید باشگاه 
پرتغالى تصمیــم بگیرد زیرا که ما با این تیم یک ســال دیگر 

قرارداد دارم و تحت اختیار آنها مى باشم. 
سلمانى در پاسخ به اینکه آیا خودش تمایل دارد به لیگ ایران بازگردد گفت: خودم 
دوســت دارم همچنان در لیگ اروپایى به میدان بروم براى رسیدن به این جایگاه 
تالش زیادى کردم و به نظرم در یک سن خوب به تیم هاى اروپایى پیوسته ام اما باز 

هم مى گویم هر چه باشگاه تصمیم بگیرد من هم پیروى خواهم کرد.

شهباززاده:  خسته و ناراحتم! 

سروش رفیعى مهندس لیگ بیستم با رد پیشنهاد تیم هاى استقالل 
و گل گهر، در جمع سپاهانى ها ماندگار است.

رفیعى یکى از بهترین بازیکنان لیگ گذشته بود. بازیکنى که عنوان 
بهترین پاسور لیگ بیستم را از آن خود کرد و پس از پایان قراردادش 
با زردپوشان اصفهانى در فصل گذشته، بازیکن آزاد است و به همین 
دلیل چندین تیم از جمله اســتقالل خواهان بــه خدمت گیرى این 

بازیکن شدند.
فرهاد مجیدى که براى تقویت خط میانى تیم خود دست روى این 
بازیکن سابق پرسپولیس گذاشته اســت، از مدیران باشگاه خواستار 
جذب هافبک سپاهانى ها شــد و حتى مدیران استقالل به صورت 
تلفنى نیز با رفیعى وارد مذاکره شدند ولى این بازیکن به پیشنهاد آبى 

پوشان جواب منفى داد.
ظاهرا طى صحبت هایى که رفیعى با محرم نویدکیا داشته، به سرمربى 
سپاهان قول داده است که قراردادش را تمدید کند و بهترین پاسور 
لیگ گذشته نیز به همین دلیل با رد پیشنهادات سایر تیم ها از جمله 
اســتقالل، طى روزهاى آینده قراردادش را بــا اصفهانى ها تمدید 

مى کند.
یکى دیگر از تیم هایى که خواهان به خدمت گیرى رفیعى بود، گل گهر 
است. امیر قلعه نویى تمایل داشت تا یکبار دیگر با شاگرد قدیمى اش 
و این بار در سیرجان همکارى کند اما رفیعى با رد پیشنهاد این تیم، 
فعال ترجیح داده است تا به مذاکراتش با سپاهان پرداخته و قراردادش 

را با این تیم تمدید کند. 
چنانچه اتفاق غیرمنتظره اى رخ ندهد، سروش رفیعى طى روزهاى 
آتى با مدیران سپاهان سر میز مذاکره نشسته و قراردادش را با این تیم 
تمدید مى کند. بدین ترتیب پرونده حضور این هافبک خالق و توانمند 

در استقالل بسته شده است.

 پرســپولیس در حالى احمد نوراللهى را از دســت داد که یکى از 
بازیکنان ســپاهان قراردادى ســنگین تر از مبلغ پیشنهادى این 

بازیکن دارد.
احمد نوراللهى در شرایطى به شــباب االهلى امارات پیوست که 
باشگاه پرسپولیس حاضر شــده بود، قرارداد این بازیکن را 3 برابر 
افزایش دهد و به مبلغ 15 میلیارد برساند اما با پیشنهاد سنگینى که 
اماراتى ها به نوراللهى دادند، او راهى این کشور شد تا فوتبالش را در 

شباب االهلى دنبال کند.
نکته جالب در خصوص نوراللهى این اســت که یکى از بازیکنان 
هم پست او در لیگ ایران، قراردادى سنگین تر نسبت به پیشنهاد 

پرسپولیسى ها به او دارد.
امید نورافکن بازیکن ســپاهان یکى از بازیکنانى است که هم در 
پســت هافبک دفاعى و هم دفاع چپ توانایى بازى دارد و یکى از 

بازیکنان مؤثر اصفهانى ها به شمار مى رود.
این بازیکن پس از جدایى از استقالل راهى لیگ فوتبال بلژیک شد 
تا در شارلروا به میدان برود ولى پس از مدتى حضور در بلژیک، در 
لیگ نوزدهم به صورت قرضى راهى ســپاهان شد ولى در نهایت 
پس از مذاکرات باشگاه سپاهان با تیم بلژیکى شارلروا با جدایى او 
موافقت کرد تا نورافکن سال گذشته در نهایت با قراردادى 3 ساله 

در سپاهان ماندنى شود.
نکته جالب در این میان این اســت که طبق خبرهاى رســیده او 
قراردادى 16 میلیاردى با سپاهان دارد که یک میلیارد بیشتر از پولى 

است که قرار بود پرسپولیسى ها به نوراللهى بدهند!

حضور فرعباسى در ذوب آهن  واکنش تندى را از سوى مهدى امینى 
دروازه بان دیگر تیم اصفهانى در پى داشت. امینى که در هفته هاى 
آخر لیگ سال گذشته به جاى شــهاب گردان محروم در ترکیب 
تیمش بازى کرد وعملکرد خوبى هم داشت حاال از حضور فرعباسى 
دلخور شده و در اینســتاگرامش به این موضوع واکنش نشان داد. 
طعنه تند مهدى امینى بــه ذوب آهنى ها در پایان متنش اســت: 
«فوتبالیست اصفهانى تو شهر خودش اینقدر غریبه که هیچ کجاى 

دنیا ندیدم(حرف دل)»
اما مدیرعامل ذوب آهن معتقد اســت واکنش امینى، گلر این تیم 
نسبت به جذب فرعباسى به عنوان دروازه بان جدید، حرفه اى نیست 
چرا که اگر به این حرف ها باشد هرکس باید از محل خودش بازیکن 

انتخاب کند!
مجتبى فریدونى در مورد واکنش مهدى امینى گلر این تیم نسبت به 
جذب حبیب فرعباسى، دروازه بان سابق تراکتور به عنوان دروازه بان 
جدید گفت: این صحبت ها حرفه اى نیست. اگر به این حرف ها باشد 
هرکس باید از محل خودش بازیکن انتخاب کند! فوتبال حرفه اى 

است و هر باشگاهى طبق نیازش از هر جایى خرید مى کند.
واکنش امینى به حضور فرعباسى درشرایطى اتفاق افتاده که روابط 
او و مهدى تارتار از سال گذشته تیره و تار شده بود. امینى پارسال در 
پیکان حضور داشت و در هفته هاى پایانى لیگ نوزدهم هم براى 
این تیم به میدان رفته بود اما با حضور مهدى تارتار دیگر در ترکیب 
خودروسازان قرار نگرفت. در نهایت نیم فصل هم امینى این تیم را 

ابتدا به مقصد ماشین سازى و بعد به مقصد ذوب آهن ترك کرد.
حاال که امینى در ذوب آهن حضور دارد بــار دیگر مهدى تارتار به 
اصفهان رفته وجذب فرعباسى نیز باعث ناراحتى کاپیتان و دروازه بان 
سابق تیم امید ایران شده است. با این شرایط به نظر مى رسد جدایى 

امینى از ذوب آهن قطعى است.

فرشاد احمدزاده هافبک اسبق پرســپولیس و فصل گذشته فوالد 
خوزستان با باشگاه سپاهان به توافق رسید. شنیده مى شود ارزش 

مالى این قرارداد براى 2 سال حدود 18 میلیارد تومان است.
فرشاد احمدزاده پس از قهرمانى فوالد خوزســتان در فینال جام 
حذفى کشور در این رابطه و اینکه گفته مى شود با باشگاه سپاهان 
براى فصل بعد لیگ برتر به توافق رسیده است، عنوان کرده بود:  
هنوز جشن تمام نشده، ان شاءا... هر چه خدا بخواهد همان مى شود 
از همه تیم ها پیشنهاد دارم. باید بررسى کنم و ببینم بازى در کدام 
تیم بیشتر باعث پیشــرفتم مى شود. ان شــاءا... در آینده تصمیم 

مى گیرم.
اما خیلى طول نکشید تا مدیربرنامه هاى هافبک سابق پرسپولیس 
با مدیران باشگاه سپاهان اصفهان مذاکره و این قرارداد را نهایى 

کند.
محرم نویدکیا اعتقاد زیادى به ســبک بازى فرشاد احمدزاده دارد 
و بعید نیســت پس از جدایى محمد محبى شماره 10 تیمش را به 

او بدهد.

دست رد مهندس سپاهان 
بر سینه فرهاد

هافبکى گران تر از احمد نور 
در سپاهان

«حرف دل» مهدى امینى و 
واکنش مدیرعامل ذوب آهن 

جهانبخش مقتدرانه لژیونر هفته آسیا شد

توافق هافبک پرسپولیسى 
پایان سکوت آقاى گل درباره شایعات و موافقت سپاهان با رقم باالى پیشنهادى اوبا سپاهان

ستاره ایرانى تیم فاینورد به عنوان بهترین لژیونر آسیا در 
هفته گذشته انتخاب شد.

در جریان پیــروزى 5 بر صفر فاینورد مقابل الفســبورگ 
در چارچوب مرحله انتخابى لیگ کنفرانس اروپا علیرضا 
جهانبخش باز هم موفق به گلزنى شد. این چهارمین بازى 

ستاره ایرانى فاینورد براى تیم جدیدش بود.
علیرضا جهانبخش کــه در این تابســتان از برایتون به 
فاینورد آمده، پس از 61 دقیقه حضور برابر دریتا، در دومین 
تجربه اش مقابل لوتســرن یک پاس گل داد. او در بازى 
برگشــت برابر همین تیم 2 گل به ثمر رساند و پنج شنبه 
شب نیز دروازه الفســبورگ را باز کرد تا در 4 دیدار رسمى 
براى فاینورد موفق به زدن 3 گل شده و یک پاس گل نیز 

بدهد. 
به واســطه این عملکرد قابــل توجه، 
کنفدراســیون فوتبال آســیا، علیرضا 
جهانبخــش را در میــان 10 کاندیداى 

کسب عنوان بهترین لژیونر هفته قرار داد. در 
پایان این نظرسنجى علیرضا با کسب 65 درصد 
آراء، قاطعانه در رتبه نخست قرار گرفت. بعد از او 
سوِن کره اى که تک گل تیمش مقابل سیتى را در 
هفته اول لیگ جزیره به ثمر رسانده بود با کسب 
15 درصد آراء دوم شــد. رتبه هاى سوم و چهارم 
این نظرســنجى هم به ترتیب به محمد نادرى و 

اللهیار صیادمنش تعلق یافت.

بهترین تصمیم را براى آینده ام از جهات مختلف بگیرم. ززاده مشخص 

ا شد

وجه، 
یرضا 
یداى

داد. در رار
65 درصد 5سب

گرفت. بعد از او 
بل سیتى را در 
ده بود با کسب 
ى سوم و چهارم 
 محمد نادرى و 

با بچه ها 
مذاکره مى کنیم

واکنش هم تیمى نیازمند به 
حضورش در  استقالل

جذب شدند.
دونى در خصوص جدایى برخى بازیکنانشان مثل محمدزاده و محمدى مهر 

است. شاید آنها به صورت غیر رسمى کسهنوز جدا نشــده 
آن ها صحبت کنیــم. بازى ها کردنــد ولى باید با 
به دلیل فشار روحى روانى دو د به بچه هاى مان 
با بچه ها مذاکره مى کنیم.  ستراحت دادیم ولى 
بیدوف یــا دیگــر بازیکن ورد اینکه بــا دارکو 
تمدیــد مى کنند  یــا خیــر م

آقاى تارتار 
بگیرند و
هد وارد

 شویم.
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آگهى تغییرات
شرکت تام کاوان ســبا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 2183 و شناســه ملى 
10260605018 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى ســالیانه مورخ 
1400/04/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : - سیداحمد ملکوتى به شماره ملى 
5659067433 ، محمدرضــا فروزان 
به شماره ملى 1249476364 و شعله 
فروزان به شماره ملى 1249471753 
بسمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - على 
مالکى به شــماره ملى 1290504334 
و حمیدرضــا قاضــى به شــماره ملى 
1286795524 به ترتیب بسمت بازرس 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1177763)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى گالوانیــزه تجهیزات 
فلزى صفاهان فراست شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 19689 و شناسه 
ملــى 10260405740 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/03/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : محمد شــهاب صدوق به شماره 
ملى 1271969297 و حمید صدوق به 
شــماره ملى 1281704342 و علیرضا 
صدوق به شــماره ملى 1273024346 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند . تجارت 
موسسه حسابرســى رازدار به شناسه 
10100129086 به سمت بازرس اصلى 
و محسن ابوطالبى عمروآبادى به کد ملى 
1199659517 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 (1177785)

آگهى تغییرات
شــرکت مهربد تدبیر زرین ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 3079 و شناسه 
ملــى 14007063662 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/04/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - آرمان ســلیمیان ریزى به شماره 
ملــى 1160039097 بعنــوان رئیس 
هیئت مدیره، فرزانه موذنى به شــماره 
ملى 1170719554 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و عبداله ســلیمیان 
ریزى به شــماره ملى 1170699812 
بســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان 

(1177796)

آگهى تغییرات
شــرکت کشــاورزى مرغداران و سایر 
ماکیــان نجف آبــاد و حومه شــرکت 
تعاونى به شــماره ثبت 231 و شناسه 
ملــى 10861192224 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العــاده مــورخ 1399/11/25 و 
نامــه 205/3/184/779/888 مورخ 
1400/12/30 اداره تعــاون نجف اباد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حســاب 
ســود و زیان ســال مالى 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت . ســرمایه شرکت 
از مبلــغ 61072700000 ریــال به 
مبلــغ 154620900000 ریال معادل 
1546209 ســهم 100000 ریالى از 
محل مازاد تجدید ارزیابى هاى شرکت 
افزایــش یافت . محمد تقــى جهانیان 
کــد ملــى 1091078815و مجتبى 
اســماعیلى کد ملى 5499969000 به 
عنوان بازرسان شرکت براى مدت یک 
ســال مالى انتخاب گردیدنــد. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1177828)

آگهى تغییرات
شرکت پایا انرژى کاوه ایرانیان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 62609 و 
شناسه ملى 14008426459 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/08 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : محمد جواد معمارى به شماره ملى 
0480508992 و زهرا رجبى به شماره 
ملى 5269464179و مریم اللى دهقى 
به شماره ملى 1289015481 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند مهسا نبئى به 
شــماره ملى 1270995601 به سمت 
بازرس اصلى و اســماعیل نوروزى چم 
یوسفعى به شماره ملى 1160004099 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال 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 

(1177856)

آگهى تغییرات
شــرکت پــارس کار فــوالد آریــا ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 4624 و شناســه ملى 
10260257741 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه شرکت از 
مبلغ 6000000000 ریال به 12000000000 
ریــال از طریق تبدیــل مطالبات حال شــده و 
صدور ســهام جدیــد افزایش یافــت و ماده 5 
اساسنامه بشرح زیراصالح شد سرمایه شرکت 
مبلغ12000000000ریال نقدى اســت که به 
120000سهم با نام عادى100000ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1177770)

آگهى تغییرات
شرکت تجهیز و توسعه کاوشــگران فرداى جى 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 56475 
و شناســه ملــى 14005969571 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 
1400/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس 
مرکز اصلى شــرکت در اصفهان به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله فرح آباد ، کوچه شــهیدحمیدرضا 
صابرى [38] ، میدان ارتش ، پالك 0 ، ســاختمان 
زاینده رود ، طبقه همکف ، کدپستى 8174754189 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1177628)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى کیا خودرو آپادانا ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 23106 و شناســه ملى 
10260439236 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى مــورخ 1400/04/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مجید اســماعیلى 
کدملــى 1291479813 و محمــود میرمحمد 
صادقى کدملى 1285621417 به ترتیب بسمت 
بازرســان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهــت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1177738)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیــدى گالوانیــزه تجهیــزات فلزى 
صفاهان فراســت ســهامى خاص به شــماره 
ثبت 19689 و شناســه ملــى 10260405740 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حمید 
صــدوق 1281704342 به ســمت مدیر عامل 
ونائب رئیس هیات مدیره و محمد شــهاب صدوق 
1271969297به ســمت رئیس هیات مدیره و 
علیرضا صدوق 1273024346به ســمت عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل 
ورئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1177768)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى پرتو صنعت نســیم 
سهامى خاص به شــماره ثبت 28584 و 
شناســه ملى 10260492729 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخ 1400/04/01 کلیه سرمایه تعهدى 
شــرکت (طى گواهى شــماره 256/83 
مورخ 1400/03/31 بانک صادرات شعبه 
میدان حکیم نظامى) توسط صاحبان سهام 
پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1177801)

آگهى تغییرات
شرکت آروین صنعت جى سهامى خاص به شماره 
ثبت 2282 و شناســه ملى 14008442323 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/04/31 ســرمایه شــرکت از مبلغ 
100000000ریال بــه 20000000000ریال 
از طریق مطالبات حال شــده ســهامداران و باال 
بردن مبلغ اســمى ســهام افزایــش یافت که 
تماما پرداخت گردید و ماده 4 اساســنامه بشرح 
زیراصالح شد : ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلغ 20000000000 ریال نقدى اســت که به 
100000 ســهم با نام عــادى 200000 ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1177774)

آگهى تغییرات
شرکت احیا ســدید اسپادانا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1814 و شناســه ملى 
14005913383 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/04/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : حمیدرضا چیت سازبه کدملى 
2300420023 و سید امیر حسین پاك روان به 
کدملى 1272990397بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج اگهى هاى شــرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1177814)

آگهى تغییرات
شرکت اصفهان صنعت ابریشم شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1436 و شناســه ملى 
10980058147 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/03/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مهران لنبانى بارانى به شماره ملى 
1270534548 به سمت بازرس اصلى و میثم 
اسحاقى فر به کد ملى 1100182179 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1177803)

آگهى تغییرات
شرکت اسپرلوس پایدار ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 42099 و شناسه 
ملى 10260598792 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1400/05/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نویــد نوروزى 
اصفهانى به شــماره ملى 1288279124 به 
ســمت بازرس اصلى آقاى سجاد صالحى به 
شماره ملى 1150043504 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1177829)

آگهى تغییرات
شــرکت توان افزون آیریک شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 41494 و شناســه ملى 
10260592160 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/05/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه از مبلغ 18 میلیارد ریال به 
مبلغ 94640000000 ریال از محل تجدید ارزیابى 
دارائیهاى شــرکت افزایش یافت و ماده مربوط به 
اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: سرمایه شرکت 
مبلغ 94640000000 ریال منقسم به 9464000 
سهم با نام عادى 10000ریالى که تماما پرداخت 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1177844)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آشیان بى پناهان مهر درتاریخ 1399/02/29 به شماره ثبت 64643 به شناسه ملى 14009150605 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :نگهدارى 
سگ هاى آسیب دیده، آزار دیده، بیمار و بى سرپرست در محیط پناهگاه – درمان و واکسیناسیون به منظور جلوگیرى از شیوع مسرى، انگل زدایى و عقیم سازى حیوانات مذکور توسط دامپزشکان و متخصصان – ترویج فرهنگ حمایت و حفاظت از حیوانات 
و محبت به آنها – تهیه و تامین، توزیع و خرید و فروش تجهیزات حیوانات – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب و 
نمایندگى در داخل و خارج از کشور – واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر بهارستان، محله سهند 1 ، بلوار بهشت ، خیابان زیتون ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8143154564 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه 
هر یک از شرکا خانم شیرین بابایى فرد وطن به شماره ملى 0073718270 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه آقاى بهنام شمســى پور دهکردى به شماره ملى 1271129558 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه آقاى على ابراهیمى به شماره ملى 
1271239711 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه خانم نازنین ابراهیمى به شماره ملى 1271741350 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى پویان جانى قربان به شماره ملى 1271909200 دارنده 50000 ریال سهم الشرکه آقاى داوود توسل 
به شماره ملى 1281872946 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه آقاى محمدرضا ابراهیمى به شماره ملى 1282359207 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم شیرین بابایى فرد وطن به شماره ملى 0073718270 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى على ابراهیمى به شماره ملى 1271239711 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نازنین ابراهیمى به شماره ملى 1271741350 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى داوود 
توسل به شماره ملى 1281872946 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمدرضا ابراهیمى به شماره ملى 1282359207 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 

االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1177846)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مانا توسعه اسپادانا درتاریخ 1400/05/12 به شماره ثبت 68445 به شناسه ملى 14010193866 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : بازرگانى - خرید و فروش - صادرات و واردات - پخش و توزیع - تولیدى تجهیزات 
بهداشتى ، ساختمانى ، شیرآالت بهداشتى شرکت در مناقصات و مزایدات موسسات و شرکت هاى دولتى و غیردولتى اخذ وام و اعتبارات از بانکهاى دولتى و خصوصى در راستاى موضوع شرکت درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله ملک ، کوچه درفش 
، خیابان بزرگمهر ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8154814931 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1400387249 مورخ 1400/04/20 نزد بانک صادرات شعبه چهار راه نور باران با کد 1902283 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا احمدى به شماره ملى 1287349072 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى میثم سمساریلر به شماره ملى 1288330677 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نازیال نقش به شماره ملى 1292248769 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى بیژن بابلیان به شماره ملى 1282271393 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم رعنا 
بهنام فر به شماره ملى 1285179625 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 (1177865)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل رهسپار سهامى خاص به شماره 
ثبت 8797 و شناســه ملــى 10260298886 
بــه اســتناد نامــه شــماره 21/28325 مورخ 
1400/05/04 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى اســتان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مــورخ 1400/02/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله امیر کبیر ، خیابان قائم مقام فراهانى ، خیابان 
پرتو ، پالك 50 ، ســاختمان ترمینال ، طبقه همکف 
و کدپســتى 8195973637 انتقال یافت و ماده 4 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1177853)

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 تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 انتشــار 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 
آراى شــماره 1103 و 1104  مورخه 1400/02/26 خانم جمیله قائدى  فرزند مردان    
نســبت به  دو دانگ و آقاى محمد على قائدى فرزند اســکندر نسبت به چهار دانگ از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 62/34 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 9  فرعى 
از 1531 اصلى   واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى داراى 
قولنامه عادى از مالک رســمى خانم عزت انتشارى احدى از ورثه یوسف  انتشارى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/17 - تاریخ انتشــار دوم: 1400/06/01 - 
1172367 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/275

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 تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 انتشــار 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 
آراى شــماره 1802 و 1801  مورخه 1400/4/6 آقاى محمود برخوردار نجف آبادى  

فرزند مهدى    نسبت به سه دانگ مشاع و خانم صدیقه معینى نجف آبادى فرزند کاظم 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 117/41 مترمربع مجزى 
شده از پالك شــماره 2   فرعى  از 1291 اصلى   واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/17 - تاریخ انتشــار دوم: 1400/06/01 - 1172355 / م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین 

میر عباسى /5/277

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 اشــخاصى 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 شماره 140060302027003661 مورخ 1400/03/18 فاطمه السادات طباطبائى 
فرزند سیدمحمد بشــماره شناســنامه 1271430886 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1271430886 در 6 یکباب مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9 واقع 
در 18 ثبت اصفهان به مساحت 208/21 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.  تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/05/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/01 - م الف: 1173559 - 

مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/283

فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 16176 فرعى از 1 اصلى واقع 
در بخش 17 اصفهان امالك به نام حســن فدوى صادر و تسلیم گردیده است شماره 

دفتر الکترونیک 13982032032000619 سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده 32002388 مورخه 1400/05/20 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره : 20982- 1400/5/19 به گواهى دفترخانه 51 اردستان 
رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 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 کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد 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: 1178409 - ذبیح اله 

فدائى - مدیرواحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /5/351

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 اشــخاصى 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 شماره 140060302027000004 مورخ 1400/01/07 آیت اله ناظم شهرضا 
فرزند خسرو بشماره شناسنامه 541 صادره از شهرضا بشماره ملى 1199025631 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 3 و 2 و 1 فرعى 
از اصلى 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 79/90 مترمربع. خریدارى 

مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى حسن صغیرزاده دارکى فرزند رضا. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1400/06/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16 - م الف: 
1178636 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان /5/352

آگهى مفاد آراء هیأت «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى» مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالك زواره
آگهى مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى» که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك زواره صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ى 15 
روز از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار و محلى آگهى مى شود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهى ، رأى هیئت باحضور نماینده شــوراى اسالمى روستا در محل الصاق مى 
گردد تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار 
اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند. در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد یا معترض، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ، اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مى نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست:
1- رأى شماره 140060302021000040 مورخ 1400/04/16 - آقاى امیر سالمه 
زاده زواره فرزند حســن بشــماره ملى 1189939576 تمامت ششــدانگ یکبابخانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 2338 فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 200 متر مربع مالک رسمى تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16 - م الف: 1177185 - خیراله 

عصارى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زواره /5/349
(به دلیل شــرایط اضطرار ناشــى از کرونــا و تعطیلــى؛ تاریخ چاپ آگهــى از تاریخ 

1400/05/25 به تاریخ 1400/06/01 تغییر یافته است)



سالمتسالمت 07074111 سال هجدهمدوشنبه  1 شهریور  ماه   1400

به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط به 
امالکى که در سه ماهه چهارم سال 1399 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراى هیات نظارت آگهى آنها باید تجدید 

گردد مربوط به حوزه ثبتى میمه را به شرح ذیل آگهى مینماید.
شماره هاى فرعى از شماره یک اصلى میمه

712- آقاى رضا زاهدى فرزند منصور تمامى هفت ســهم و نیم مشاع از 60 سهم 
ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 3375/20متر مربع در دشت لتیان .

6142- مرتضى هاشــمیان فرزند عباس تمامت دو سهم و یک دوم سهم از هفت 
سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 458/40 متر مربع در دشت سنجد 

آستانه . 
-12961- خانم کشور نژادنیکفرزند مرتضى شناســنامه شماره 41 میمه  تمامت 

ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 4009 متر مربع در میمه .
شماره هاى فرعى از 57 اصلى دولت آباد . 

 10- آقاى غالمرضا پاکزاده شناسنامه شــماره1 میمه فرزند حاجى خان نسبت به 
یک دانگ و نیم مشاع و آقاى فرزاد پاکزاده فرزند خدارحم شناسنامه شماره 42 میمه 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 4281/80 
متر مربع در مزرعه دولت اباد 

15- آ قاى غالمرضا پاکزاده شناسنامه شماره1 میمه فرزند حاجى خان نسبت به دو 
دانگ مشاع و آقاى فرزاد پاکزاده فرزند خدارحم شناسنامه شماره 42 میمه نسبت 
به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 5040/30 متر 

مربع در مزرعه دولت اباد 
57- آقاى غالمرضا پاکزاده شناسنامه شماره1 میمه فرزند حاجى خان نسبت به دو 
دانگ مشاع و آقاى فرزاد پاکزاده فرزند خدارحم شناسنامه شماره 42 میمه نسبت 
به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 3042/80 متر 

مربع در مزرعه دولت اباد. 
63- آقاى غالمرضا پاکزاده شناسنامه شــماره1 میمه فرزند حاجى خان نسبت به 
یک دانگ و نیم مشاع و آقاى فرزاد پاکزاده فرزند خدارحم شناسنامه شماره 42 میمه 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 1817/10 

مترمربع در مزرعه دولت اباد. 
شماره هاى فرعى از 67اصلى حسن رباط.

1028- آقایان سعید یاورى و مهدى یاورى شناسنامه ها به ترتیب 10و1036 میمه 
فرزندان حسن بالمناصفه و مشاعا تمامى سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 466 متر مربع در حسن رباط
 شماره هاى فرعى از شماره 89 اصلى جقدوى الى بید. 

63- آقاى علیرضا توکلى فرزند محمد على تمامى یک ســهم مشاع از چهار سهم 
ششدانگ یکدرب باغ موستان به مساحت 2584/45 متر مربع . 

شماره هاى فرعى از شماره 151 اصلى . 
18- آقایان على وحســین و رضا ومحمد و خانم فاطمه شــهرت همگى عابدى 
فرزندان حسن کما فرض اهللا تمامت ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 

9907/53 متر مربع در ونداده 
شماره هاى فرعى از 152 اصلى مراوند

10- آقاى مجتبى بانى ابیانه تمامت ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 76/49 متر 
مربع در مراوند . 

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه کسى نسبت به امالك 
مندرج در این آگهى اعتراض (واخواهى ) داشــته باشــد نســبت به آن هایى که 

تقاضاى ثبت پذیرفته شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهى ظرف مدت90روز 
دادخواست واخواهى (اعتراض ) خود را تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت دارد 
ضمنا معترض بایســتى از تاریخ تســلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضائى نموده و گواهى طرح دعوى اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید در صورتى که قبل از انتشــار این آگهى دعوایى اقامه شده باشد طرف 
دعوا بایستى گواهى دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضاى مدت مرقوم واصل شــود 
بال اثر اســت و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا 
طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقــوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود و صورت 
مجلس تحدید قید و واخواهى صاحبان امالك ومجاورین نسبت به حقوق ارتفاقى 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت و اصالحى آن پذیرفته خواهد شــد این آگهى در دو 
نوبت و به فاصله (30)روز از تاریخ اولین نوبت انتشــار در روز نامه درج و منتشــر 
مى شــود .تاریخ انتشــار نوبت اول : 1400/05/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1400/06/01 - م الــف: 1165766 - رییس اداره ثبت اســناد و امالك میمه -

 مهدى ذکاوتمند جزى /4/291

آگهى نوبتى مربوط به سه ماهه اول سال 1400

به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و مــاده 59   اصالحى  آیین نامه  
مربوط به امالکى که در سه ماهه اول سال 1400 تقاضاى ثبت آنهاپذیرفته شده 
و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه که به موجب آراى هیات نظارت و 
اختیارات تفویضى باید آگهى  نوبتى  آن تجدید شود به شرح ذیل آگهى مى شود :

ردیف الف )  امالکى که تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده یا در آگهى هاى قبلى از از قلم 
افتاده است و مدت اعتراض نسبت به آنها نود روز از تاریخ اولین انتشار این آگهى میباشد

13943/7 سید اصغر شیردلى فرزند ماشا اله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/74 
متر مربع تحت  پالك 13943/7  مجزى شــده از 13943/1  واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان 
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك چنانچه کسى نسبت به ملک مندرج 
در این آگهى اعتراضى داشته باشدباید نسبت به تقاضاى مندرج در ردیف الف ازتاریخ 
انتشار اولین آگهى نوبتى تا 90 روز و نســبت  به ردیف  ب ازتاریخ انتشار آگهى نوبتى 

تا 30 روز اعتراض خود را به این اداره تســلیم نماید  ودر صورتیکه قبل از انتشار این 
اگهى اقامه  دعوى شده باشــد طرف دعوى  باید گواهى مشــعر به جریان دعوى را  
ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید گواهى یا اعتراضات طرح دعــوى که بعد از انقضاء 
مدت مذکــور واصل گردد بال اثر و مطابق قســمت اخیر مــاده 16 و 17 قانون ثبت 
حقوق ارتفاقى و حدود ملک را هنگام تحدید حــدود و در صوتمجلس تحدیدى قید 
و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى این امالك 

مطابق با مــاده 20 قانون ثبت و تبصــره 2 ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده 
هاى معترضه ثبت پذیرفته خواهد شــد  این اگهى نســبت به ردیف الف در دو نوبت 
به فاصله 30 روز و نســبت به امالك ردیف ب در یک نوبت منتشــر مى شود .تاریخ 
اولین نوبت انتشــار: 1400/05/02 -تاریخ دومین نوبت انتشــار:  1400/06/01 -

 م الف: 1168216 - رییس ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان - سید اسداله 
موسوى/4/427 

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1400 اداره ثبت اسناد و امالك  شمال اصفهان

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 تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات 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 انتشــار 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 اصالحى شــماره 1923مورخــه1400/04/10 پیرو راى شــماره 1108 مورخه 
1400/02/26 خانم اشــرف عنایتى نجف آبادى فرزند مرتضى نســبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 128/04مترمربع مجزى شده از پالك شــماره 358   واقع در 
قطعه 7 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى از طریق انتقال قطعى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/01 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/06/16 - 1177514 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میرعباسى /5/361

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  موضــوع قانون 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 تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 1864 و 1865 مورخه 1400/04/08 آقاى محمد رضا حاجى اســماعیلى 
نجف آبادى فرزند محمد حسین نسبت به سه دانگ مشاع و خانم زهرا حاجى اسماعیلى 
نجف آبادى فرزند عبداله  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
196/10مترمربع مجزى شده از پالك شماره 1233  اصلى واقع در قطعه 10 از بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى از طریق انتقال قطعى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/01- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16 - 1177497 
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

از طرف آفرین میرعباسى /5/363

آگهى تغییرات
شرکت کاال آوران میثاق ســهامى خاص به شماره ثبت 818 و 
شناسه ملى 10260141779 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/03/17 حسین اکبرى عسگر آباد 
تپه بشماره ملى 2752329921 و حسام اکبرى عسگر آباد تپه 
بشماره ملى 2740089627 و رقیه ملکى عسگر آباد تپه بشماره 
ملى 2752331681 بعنــوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسى الرضا یکانى بشماره ملى 
1583029915 بسمت بازرس اصلى و پیروز انتخابى بشماره 
ملى 0011125268 بسمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیها 
و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شــد . تراز و صورتهاى مالى 
منتهى به ســالهاى 1399-1398-1397-1396-1395 
تصویب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1177864)

آگهى تغییرات
شرکت آروین صنعت جى سهامى خاص به شــماره ثبت 2282 و شناسه ملى 
14008442323 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/05/02 محل شرکت در واحد ثبتى فالورجان بنشانى : استان اصفهان ، 
شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، دهستان اشترجان ، روستا منطقه صنعتى 
اشــترجان، محله ندارد ، خیابان فرعى 2 ، خیابان دوازدهم ، پالك 155 ، طبقه 
همکف - کدپســتى8465196955 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1177979)

ریحان یک گیاه معطر رایج است که خواص مختلفى براى سالمتى دارد که 
آن را به دلیل خواص تقویت کننده سیستم ایمنى اش مشهور مى کند.

 گیاه ریحان حاوى ویتامین هاىA ،C ،E ، K و اُمگا 3 است. همچنین حاوى 
مواد معدنى مانند مس، کلسیم، منگنز، فسفر، روى و پتاسیم است. این گیاه 
داراى مزایاى اثبات شده مختلفى از جمله ضد التهاب، آنتى اکسیدان، تقویت 

کننده سیستم ایمنى، کاهش دهنده درد و محافظ رگ هاى خونى است.
اثبات شده اســت که دانه هاى ریحان یا اســانس ریحان مى توانند از طیف 
گســترده اى از بیمارى ها جلوگیرى کنند و همین مســئله آن را به یکى از 

ضرورى ترین گیاهان دارویى شناخته شده امروزه تبدیل کرده است.
این گیاه همچنین داراى خواص خنک کننده است بنابراین براى تابستان ها 

بسیار مفید است. بدن را سم زدایى کرده و دماى بدن را حفظ مى کند.
به عالوه ریحان حاوى اسانس هاى فرار غنى از آنتى اکسیدان است که آبگریز 
محسوب مى شوند، به این معنى که در آب حل نمى شوند و به قدرى سبک و 

کوچک هستند که از طریق هوا و منافذ پوست عبور مى کنند.
تخم ریحان از سالمت روده  ها حمایت مى کند، قند خون را کاهش مى دهد، به 

کاهش وزن کمک کرده و همچنین کلسترول را کاهش مى دهد.

کدو ســبز باید مزه طبیعى و 
کمى شیرین داشته و نباید به هیچ 

عنوان تلخ باشد. از جنبه ظاهرى کدو سبز باید 
سفت، داراى پوستى روشن و سالم باشــد. بهتر است در زمان ذخیره 

کردن کدو سبز آن را در داخل یک پارچه پیچیده و در مکان خنک مانند 
یخچال قرار دهید. محیط تاریک براى جلوگیرى از خراب شدن کدو سبز 

ضرورى است.
کدو سبز یکى از گیاهانى است که در فصل تابستان به صورت گسترده 
کشت مى شود. با این حال، این گیاه که به صورت پخته شده و خام استفاده 

مى شود ممکن است منجر به بروز مسمومیت در انسان شود.
در حقیقت گرماى زیاد هوا و نیز وجود تنش هاى محیطى مانند خشکى، 
شــورى یا ســرما مى تواند باعث تولید کوکوربیتاســین در کدو شود. 
کوکوربیتاسین همان ماده اى است که باعث تلخى انتهاى خیار مى شود. 
به طور عمومى توصیه مى شود براى جلوگیرى از سمى شدن کدو سبز از 

کشت آن در کنار کدو تنبل خوددارى شود.
در کنار هم کشــت دادن برخى اقالم کشــاورزى مانند کدو سبز و کدو 
تنبل باعث تشدید تولید کوکوربیتاسین در گیاه مى شود. به طور معمول 
دانه هایى که براى کشاورزى صنعتى از بازار تهیه و براى کشت محصول 
استفاده مى شود ایمن است، اما کاشت دوباره دانه هاى کشت شده مى تواند 

خطر سمى شدن محصول را افزایش دهد.

ســاده ترین راهکار براى 
تشخیص سمى شدن کدو سبز 
و انواع مختلف صیفى جات مزه تلخ آن است. 
در صورت تماس با این گیاهان، بهتر است پیش از دست زدن به 
سایر اقالم غذایى دستان خود را بشویید. کوکوربیتاسین به طور عمومى 

باعث تحریک مخاط معده و ناراحتى هاى گوارشى مى شود.
بسته به اینکه چه میزان کوکوربیتاسین وارد دستگاه گوارش شده است، 
عالئم مختلفى در بدن بیمار بروز مى کند. در بدترین حالت که مى تواند 
جان فرد را به مخاطره بیاندازد اســهال خونى یکى از اصلى ترین عالئم 
است. براى مثال، در سال 2015 یک مرد آلمانى پس از مصرف کدو سبز 

خام جان خود را از دست داد.
کدو سبز باید مزه طبیعى و کمى شیرین داشته و نباید به هیچ عنوان تلخ 
باشد. از جنبه ظاهرى کدو سبز باید سفت، داراى پوستى روشن و سالم 
باشد. بهتر است در زمان ذخیره کردن کدو سبز آن را در داخل یک پارچه 
پیچیده و در مکان خنک مانند یخچال قــرار دهید. محیط تاریک براى 

جلوگیرى از خراب شدن کدو سبز ضرورى است.
با این حال، گرچه درباره خطر مسمومیت با کدو سبز هشدار دادیم، اما نباید 
این گیاه پرخواص را از رژیم غذایى خود حذف کنید. کدو سبز سرشار از 
 ،A، B1 کلسیم، منیزیم، آهن، و فسفات است. همچنین ویتامین هاى
B6 ،B2، فولیک اسید، ویتامین C، و E به وفور در کدو سبز وجود دارد.

مراقب باشید کدوسبز 
مسمومتان نکند

یک مطالعه علمى ثابت کرده است که مصرف مســتمر گوجه فرنگى 59 درصد خطر سکته مغزى را کاهش 
مى دهد.

این مطالعه تأکید مى کند در افرادى که باالترین میزان "لیکوپن" در خون را دارند، ماده اى که توسط "رنگ 
قرمز موجود در گوجه فرنگى" تأمین مى شود، خطر سکته مغزى ناشى از لخته شدن خون در 12 سال آینده به 

طور قابل توجهى کمتر خواهد بود.
این مطالعه بر نقش لیکوپن در معالجه بیمارى هاى قلبى عروقى تأکید کرده و نشان مى دهد که داراى اثرات 

آنتى اکسیدانى و ضدالتهابى است.
در این مطالعه گفته شده است که پخت گوجه فرنگى با استفاده از روغن باعث افزایش جذب لیکوپن در بدن 

مى شود، بنابراین سوپ و باساتا گزینه هاى خوبى هستند.

ـبز باید مزه طبیعى و 
یرین داشته و نباید به هیچ 

لخ باشد. از جنبه ظاهرى کدو سبز باید 

ســاده ترین راهک
ک سمى شدن تشخیص
و انواع مختلف صیفى جات مزه تلخآ

فایده بى نظیر گوجه فرنگى

شگفتى سازى ریحان 
فوق تخصص روماتولوژى گفت: روماتیسم فقط یک نوع 
بیمارى نیست بلکه در صورت عدم بهبود بیمارى باعث 

از دست رفتن عملکرد بخش هاى مختلف بدن مى شود.
ثریا شادمان فر با حضور در برنامه ضربان شبکه سالمت 
اظهار کرد: روماتولوژى در رابطه با بیمارى هاى مفصلى 

است که ریشه از ضربه یا تروما نداشته باشد.
او با اشاره به اینکه اختالالت روماتیک موجب درد مزمن 
و اغلب متناوب مى شــود که بــر روى مفاصل یا بافت 
همبند اثرمى گذارد افزود: روماتیســم نمایانگر اختالل 
به خصوصى نیست، اما بیش از دویست نوع بیمارى هاى 

مختلف را موجب مى شود. شــادمان فر با اشاره به اینکه 
روماتیسم غیر مفصلى نشــانگر درد ناحیه اى روماتیسم 
بافت نرم است ادامه داد: رایج ترین عالئم روماتیسم سر 
درد، گردن درد، کاهش اشتها و تب است، همچنین ضعف 
عضالت، اشکال در خواب، کاهش دامنه حرکتى، سوزش، 
تیرکشیدن، ضعف و خستگى مزمن از جمله عالئم دیگر 
روماتیسم است. این فوق تخصص روماتولوژى با بیان 
اینکه روماتیسم عالئمى شــبیه آنفوالنزا مانند احساس 

داغى و تعریق دارد خاطرنشــان کرد: سفتى و خشکى 
صبحگاهى که بیش از 30 دقیقه طول مى کشد از عالئم 
روماتیسم است، روماتیسم فقط یک نوع بیمارى نیست 
در صورت عدم بهبود این بیمارى باعث از دســت رفتن 

عملکرد بخش هاى مختلف بدن مى شود.
او اظهار کرد: آرتریت یا آرتروز به معناى التهاب مفصل 
است که خود شــامل بیش از 100 نوع اختالل متفاوت 
است، عوامل افزایش دهنده احتمال ابتال به روماتیسم 
شامل سابقه خانوادگى، سن و جنسیت است، در صورت 
ابتالى یکى از افراد خانواده به آرتریت روماتوئید احتمال 
ابتالى دیگر اعضاى خانواده افزایش 

پیدا مى کند.
شــادمان فر با اشــاره بــه اینکه 
روماتیسم مفصلى در زنان شایع تر از 
مردان است تصریح کرد: شایع ترین 
ســن ابتال به این بیمارى در زنان 
بعد از دوران یائســگى و دهه سوم 
و چهارم زندگى است، لذاروماتیسم 
مفصلى در همه سنین مى تواند اتفاق 
بیفتد، اما در سنین 35 تا 60 سالگى 
بیشتر بروز پیدا مى کند. او افزود: در 
حال حاضر هیچ درمانى براى روماتیســم مفصلى وجود 
ندارد، اما تشــخیص به موقع و درمان سریع مى تواند در 
هنگام بروز درد، به تســکین آن کمک کند، متاســفانه 
برخى این عارضه را با آرتروز اشتباه مى گیرند و به آن توجه 
نمى کنند. در حالى که در این بیمارى به تدریج با تغییرات 
فرم مفصلى مواجه مى شویم که باید آن را جدى گرفت، 
البته نباید واهمه و ترس از این بیمارى با درد هاى کوتاه 

مدت موجب نگرانى شود.

روماتیسم، آرتروز نیست!

فقدان مدارك
برگ ســبز یک دســتگاه موتور سیکلت سیســتم رایکا 
تیــپ CDI 125 مــدل 1389 بنزینــى بــه شــماره 
موتــور  CG125NB1A3046247 و شــماره تنــه  
NB1***125C8964480 به شماره پالك 619/81284 
ایــران متعلق بــه حیدرعلــى اســتکى به شــماره ملى 
1287731457 فرزند على مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.
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مدیر درمان تـــامین اجتماعى اســتان اصفهان با بیان اینکه ســن 
مرگ و میر بیماران کووید به زیر 50 ســال رســیده است، گفت: در 
بیمارستان هاى تامین اجتماعى استان کمبود دارو نداریم و داروها به 

دلیل عوارض شان کمتر استفاده مى شوند.
على اعتصام پور با اشاره به انتشــار خبر توزیع و فروش واکسن هاى 
تقلبى، اظهار کرد: مردم فقط به کلینیک هاى تخصصى بیمارستان ها 
اعتماد کنند. وى اعالم کرد: بیمارســتان هاى شریعتى و غرضى با دو 
کلینیک تخصصى حاد تنفسى به صورت شبانه روزى در خدمت بیماران 

و افراد مشکوك به ابتال به کرونا است.
مدیر درمان تـــامین اجتماعى استان اصفهان با اشــاره به انتشار برخى 
تصاویر از تجمع بیماران پشت درهاى بیمارستان در فضاى مجازى، گفت: 

ما هیچ صف انتظارى در دو بیمارستان تامین اجتماعى اصفهان نداریم.
وى با بیان اینکه به دلیل رعایت نشدن شــیوه نامه هاى بهداشتى در 
جامعه، سن مرگ و میر بیماران به زیر 50 ســال رسیده است، گفت: 
در حال حاضر کمبود دارو بــراى بیماران نداریــم و داروها به خاطر 

عوارض شان، کمتر استفاده مى شوند.
اعتصام پور ادامه داد: بسیارى از داروهاى ضد کرونا تاثیر بسیار اندکى 
در درمان دارند و بیماران حاد فقط باید با استفاده از اکسیژن، قرص هاى 

استامینوفن و استراحت در منزل با این بیمارى مقابله کنند.
وى همچنین از راه اندازى بخش جراحى قلب بیمارستان دکتر شریعتى  
خبر داد و گفت: ســاختار فیزیکى مورد نیاز بخش در حال آماده سازى 
اســت که با تامین نقدینگى براى پرداخت به پیمانکار پروژه مذکور، 
اقدامات تکمیلى آماده ســازى ســاختار تا پایان مهرماه 1400 انجام 
خواهد شد. تجهیز و راه اندازى بخش قلب بیمارستان شریعتى نیازمند 
تخصیص اعتبارات مربوط به تجهیزات پزشــکى مــورد نیاز بخش 
جراحى قلب، اتاق عمل قلب و ICU قلب است که مکاتبات مربوط 

به آن انجام شده است.

مدیــر درمان تامیــن اجتماعى اصفهــان در خصــوص نوبت دهى 
درمانگاه ها و بیمارستان گفت: در شرایط شیوع کرونا و به لحاظ رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى تالش شــده که نوبت دهى بیشتر به صورت 
تلفنى باشد و براى افزایش دسترســى بیماران و اشغال نبودن خطوط 
تلفن با روش هاى مختلــف، تعداد خطوط تلفــن اختصاص یافته به 
نوبت دهى تلفنى مراکز و نیز خطوط E1 آن و تجهیزات مرتبط در تمام 

مراکز توسعه یافته است.
به گزارش روابط عمومــى مدیریت درمان تامین اجتماعى اســتان 
اصفهان، اعتصام پور اضافه کرد: با استقرار سیستم نوبت دهى تلفنى 
مرکزى، ظرفیت هاى پذیرش تمام بیمارســتان هــا و درمانگاه هاى 
تأمین اجتماعى استان در سیستم مذکور با هدف استفاده حداکثرى از 

ظرفیت ها توزیع شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان:

سن مرگ و میر بیماران کرونایى
 به زیر 50 سال رسیده است

  استاندارد سازى شرایط محیطى آزمایشگاه کنترل کیفیت کنتور 
آبفاى اصفهان به منظور استقرار استاندارد  17025 در دستور کار 

قرارگرفت.
مدیر دفتر بهره بردارى و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون 
درآمد آبفاى استان اصفهان گفت: افزایش تراز فنى و استاندارد 
سازى بیش از پیش کنترل کیفیت کنتور آب، ارتقاء فرایند تست 
کنتور و ایجاد تنوع در آزمون هاى عملکرد کنتورها از مهمترین 
اقداماتى اســت که در زمینه استاندارد ســازى شرایط محیطى 

آزمایشگاه کنترل کیفیت کنتور انجام شده است.
سید محمد حسین صالح افزود: استانداردسازي فرآیند تست کنتور، 
کاهش مقدار هدررفت ظاهري ناشی از دقت پایین اندازه گیري 

کنتور در حجم هاي مختلف را به همراه دارد. 
وى گفت: بررسی عملکرد کنتورها در شرایط مختلف فشار شبکه 
توزیع آب به منظور محاسبه دقیق آب ورودى به انشعابات از دیگر 
اهداف استاندارد سازى شرایط محیطى آزمایشگاه کنترل کیفیت 

کنتور آبفاى اصفهان است.
صالح تصریح کرد: در سال هاى اخیر ارتقاء فنی و کیفی فرآیندهاي 

مختلف تست، موجب شد تا آزمایشگاه کنترل کیفیت کنتور آبفاى 
اصفهان به عنوان مرجع ارزیابی عملکرد کنتورهاى آب در کل 

کشور معرفى شود.
مدیر دفتر بهره بردارى و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون 
آبفاى اســتان اصفهان گفت: روزانه بیش از 220 کنتور آب در 
آزمایشگاه کنترل کیفیت آبفاى اصفهان مطابق استانداردهاى 

تعریف شده مورد آزمایش و ارزیابى قرار مى گیرند.

گام بزرگ آزمایشگاه کنترل کیفیت کنتورآب 
براى کسب گواهینامه استاندارد 17025

مخزن نفت خام نیم میلیون بشــکه اى (T2) مرکز انتقال نفت شهید جابر آل خمیس 
(شماره 1 مارونـ  اصفهان) پس از تعمیرات اساسى، در مدار بهره بردارى قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومى شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، 
مهندس سیاوش اورنگى مدیر منطقه در این باره گفت: این تعمیرات اساسى با هزینه اى 
در حدود 70 میلیارد ریال توسط شرکت پیمانکار و نظارت حوزه معاونت فنى و بازرسى 

فنى منطقه انجام شد.

وى افزود: در این پروژه اقداماتى همچون الیروبى به روش مدار بسته، تعمیرات کف با 
تعویض بیش از 30 درصد از ورق ها، ترمیم خطوط جوش و نصب پچ هاى تقویتى بر روى 
سایر ورق ها با نظارت واحد مکانیک منطقه و در ادامه انواع تست هاى ضرورى و مکمل 
جهت اطمینان از عدم وجود کوچکترین منفذ در کف، سقف و دیواره مخزن تحت نظارت 

واحد بازرسى فنى انجام شده است.
مدیر منطقه اصفهان اضافه کرد: در این عملیات همچنین تعمیر اساسى کلیه ولوها، ادوات 
اندازه گیرى، ابزار دقیقى مخزن، بهسازى میکسرها، رنگ آمیزى مخزن و جابجایى سیل 
سقف شناور با قابلیت جلوگیرى از خروج بخارات نفتى از دیگر اقدامات انجام شده به شمار 
مى آید. وى به ساخت حوضچه هاى جدید اشاره کرد و افزود: تخریب حوضچه هاى قبلى 
و ساخت حوضچه هاى جدید همراه با تعویض لوله هاى آبگیرى مدفون به طول تقریبى 
300 متر با همکارى و نظارت واحدهاى مکانیک، خوردگى، بازرسى فنى، ابزار دقیق، برق، 

ساختمان ، HSE و بهره بردارى عملیات آن مرکز با موفقیت به پایان رسید.
اورنگى در پایان بیان داشت: با در ســرویس قرار گرفتن این مخزن تعادلى حجم قابل 
توجه اى از نفت دریافتى از مناطق نفتخیز ذخیره شده و در مواقع توقف و یا پیشگیرانه به 

عنوان ضریب اطمینان در فرآیند عملیات مورد استفاده قرار مى گیرد.

بهره بردارى از مخزن نیم میلیون بشکه اى نفت خام

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان از تمدید مجدد 
مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى اشخاص حقوقى و صاحبان 
درآمد امالك اجارى به اســتناد مصوبه اخیر ستاد ملى 

مدیریت کرونا، به مدت یک هفته دیگر خبر داد.
بهروز مهدلو با بیان اینکه مطابــق قانون مالیات  هاى 
مستقیم، 31 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى 
اشخاص حقوقى و صاحبان امالك اجارى است، اما به 
اســتناد مصوبه ســتاد ملى مدیریت کرونا، مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتى اشــخاص حقوقى و صاحبان درآمد 
امالك اجارى تا پایان مردادماه تمدید شده بود، اظهار 

کرد: با توجه به تعطیالت روزهاى اخیر، به استناد مصوبه 
روز شنبه مورخ 30 مردادماه ستاد ملى مدیریت کرونا، 
این مهلت به مدت یک هفته دیگر تمدید شد تا مودیان 
مالیاتى فرصت بیشــترى براى انجام تکالیف مالیاتى 

داشته باشند.
وى تاکید کرد: روز یکشــنبه هفتم شهریور ماه، آخرین 

مهلت براى ارائه اظهارنامه مالیاتى خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان بــا تاکید بر اینکه 
برخوردارى از هر نوع تســهیالت و معافیت هاى مالیاتى، 
منوط به تســلیم اظهارنامه مالیاتى در موعد مقرر قانونى 

اســت، گفت: فعاالن اقتصادى به منظــور بهره مندى از 
مشوق هاى قانونى نرخ صفر و یا هر نوع تسهیالت دیگر باید 
اظهارنامه مالیاتى خود را تا روز یکشنبه هفتم شهریورماه 
ســال جارى به صورت الکترونیکى از طریق درگاه ملى 
 WWW.INTAMEDIA.IR مالیات به آدرس

ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.
وى تاکید کــرد: مؤدیان مالیاتــى، در صورت پرداخت 
نکردن مالیات و یا حسب مورد تسلیم نکردن اظهارنامه 
مالیاتى در مهلت مقرر، مشــمول جرایم قانونى خواهند 

شد.

تمدید مجدد مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى 

جلسه گروه کارشناسى فنى طرحهاى هادى و کمیسیون تغییر 
کاربرى و اصالح محدوده اراضى روســتایى شهرســتان نائین 

برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومى بنیادمســکن انقالب اسالمى استان 
اصفهان، در این جلسه که با حضور مهندس خاکیان کارشناس 
دفتر تهیه طرحهاى بنیاد مسکن استان، مهندس سلیمى مدیر 
بنیاد مسکن  شهرستان نائین و دیگر اعضا در محل سالن جلسات 
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان تشکیل گردید، تغییر 
کاربري و اصالح محدوده 43درخواست از روستاهاى چوپانان، 
مزرعه امام، سپرو، سهیل، کجان، فیض آباد حاج کاظم، گلستان، 
نیستانک، جالل آباد، حسن آباد عاشق، اسد آباد، بالن، آشنا آباد، 
دولت آباد شــیخ، نوجوك ، ا... آباد، اوشن علیا، جزالن، سرشک، 

فوداز، کدنوئیه از بخش مرکزى شهرستان نائین مورد بررسى و 
تبادل نظر قرارگرفت.

تشکیل جلسه گروه کارشناسى فنى طرح هاى هادى 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم
تاریخ انتشار:  1400/06/01
مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونى مصرف کارکنان صنایع کاشى اصفهان با رعایت کلیه 
پروتکل هاى بهداشتى در ساعت 9:30 روز جمعه مورخه 1400/06/12 در محل جلسه به آدرس: جاده 
اصفهان نجف آبادـ  کهریزسنگـ  خیابان ولى عصر(عج)ـ  حسینیه چهارده معصوم(ع) برگزار مى شود. 
از کلیه اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه 

حضور به هم رسانند. 
* ضمناً به اطالع مى رســاند تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 راى و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رأى خواهد بود. و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
1400/06/11 در محل تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت 

دارند. 
دستور جلسه: 

ـ طرح و تصویب استعفاء اعضاى هیأت مدیره 
بازرس/ بازرسان تعاونى مصرف 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت دوم
تاریخ انتشار:  1400/06/01
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى مصرف کارکنان صنایع کاشى اصفهان با رعایت کلیه پروتکل هاى بهداشتى در ساعت 10 روز جمعه 
مورخه 1400/06/12 در محل جلسه به آدرس: جاده اصفهان نجف آبادـ  کهریزسنگـ  خیابان ولى عصر(عج)ـ  حسینیه چهارده معصوم(ع) برگزار مى شود. از کلیه 

اعضاء دعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. 
با توجه به شیوع بیمارى کرونا همراه داشتن ماسک و رعایت اصول بهداشتى الزامى است. 

* ضمناً به اطالع مى رساند تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود. و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست 
به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1400/06/11 در محل تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 

دستور جلسه: 
ـ گزارش هیأت مدیره، بازرسان و حسابرس

ـ ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیرمالى 
ـ طرح و تصویب صورت هاى مالى سال 1398 و 1399 و نحوه تقسیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاى هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرسان و کارکنان و 

بودجه سال جارى شرکت. 
ـ ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى. 

ـ انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هیأت مدیره و بازرسان 
ـ تصویب اخراج عضو / اعضاء 

ـ تغییر و تصویب بندهایى از آیین نامه معامالت 
ـ طرح و تصویب آیین نامه تبصره 5 ماده 36 قانون بخش تعاونى (مصوب 1379/06/13) 

ـ طرح و تصویب آیین نامه ادارى و استخدامى شرکت تعاونى 
ـ طرح و تصویب آیین نامه نحوه ارزیابى سهام شرکت تعاونى 

ـ طرح و تصویب آیین نامه وظایف، اختیارات و حقوق و مزایاى مدیرعامل 
ـ تصمیم گیرى در رابطه با ارزیابى زمین و لیفتراك و سایر اموال تعاونى و نحوه تقسیم آن بین اعضاء 

- تعیین روزنامه کثیراالنتشار اصلى و على البدل 
ـ طرح و بررسى عضوگیرى جدید 

داوطلبان تصدى سمت هاى هیأت مدیره و بازرسى به موجب ماده (2) دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تکمیل 
همراه با کپى شناسنامه و کارت ملى تحویل دفتر تعاونى نمایند. 

بازرس/ بازرسان تعاونى مصرف 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان با کاروان سالمت در قالب «نذر آب»  به یارى مردم 

سیستان و بلوچستان مى رود.
على محمدهاشمى مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
کمبود امکانات بهداشــتى و درمانى در استان سیستان و بلوچســتان، کاروان سالمت 

داوطلبان استان اصفهان شامل پزشکان عمومى و متخصص، عفونى، دندان پزشک، زنان، 
کودکان، مغز و اعصاب، روان پزشکى، توان بخشى، بهداشت خانواده و... امروز به منظور 

ارائه خدمات پزشکى به شهرستان دشتیارى استان سیستان و بلوچستان اعزام مى شود.
وى با بیان اینکه سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر کمپین «نذر آب» را براى کمک 
به مردم استان سیستان و بلوچستان راه اندازى کرده است، افزود: مردم نوعدوست استان 
مى توانند کمک هاى نقدى و غیرنقدى خود را به شعبه هاى این جمعیت در استان ارائه 

کنند تابراى رفع نیاز مردم سیستان و بلوچستان هزینه شود.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: اقدامات شاخص کاروان سالمت 
اعزامى جمعیت هالل احمر اصفهان به سیســتان و بلوچســتان در این طرح همکارى 
در تامین آب شــرب ســالم باتوجه به تنش هاى آبــى موجود در منطقــه، برنامه هاى 
بهداشت محیط و بهداشت فردى، غربالگرى فشــار و تست قند خون، ویزیت رایگان و 
تجویز دارو با حضور کادر پزشــکى، ویژه برنامه هاى فرهنگى، ورزشى براى کودکان و 
نوجوانان، آموزش امداد و کمک هاى اولیه، مشــاوره و روان شناسى و خدمات معیشتى 

خواهد بود.

عزیمت کاروان هالل احمر اصفهان به سیستان و بلوچستان


