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هیئت مدیره
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اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، محله دستگرده، خیابان رباط، میدان 
جمهورى، پالك 34، طبقه سوم، واحد 20 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید. 
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چرا دچار نوسان قند خون مى شویم؟شناسایى124 سازه پرخطر در رودخانه هاى اصفهانآخرین وضعیت معرفى فیلم ایرانى به اسکارایران براى «پراید» جایگزین پیدا کرد؟ رونمایى از  سپاهاِن جدید سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کاهش شدت  
بیمارى ها

با مصرف پیاز

نجات جان 400 مسافر قطار در اردستان
3

اصفهان یکى از 5
کم بارش ترین 
نقاط کشور  بود

پیاز پرکاربردترین ماده اولیه براى پخت غذاست و نام آن در 
بسیارى از دستور غذاهاى خوش طعم به چشم مى خورد. 

مصرف مداوم پیاز باعث بهبود کیفیت زندگى انسان ها 
مى شود و تأثیر چشمگیرى در کاهش خطر ابتال به بیمارى ها 

دارد. پیاز داراى ترکیبات آلى گوگرد است که ...

معاون توســعه پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اســتان اصفهان گفت: ســال زراعى گذشــته 
شــهر اصفهان بعد از زاهدان و کرمان به عنوان 
کم بارش ترین کالنشهر کشــور گزارش شده 
است.نوید حاج بابایى با اشاره به اینکه مهرپارسال 
تا امسال کل کشور بارش خوبى نداشت، گفت: 
بارش استان اصفهان در سال زراعى 108 میلیمتر 
بود که نسبت به سال قبل آن 30 درصد کاهش 
داشت. وى با اشاره به اینکه دبى تأمین کننده آب 

و نیز رودخانه هاى...

کشت پاییزه در اصفهان متوقف نمى شودکشت پاییزه در اصفهان متوقف نمى شود
معاون جهاد کشاورزى استان اصفهان خبر دادمعاون جهاد کشاورزى استان اصفهان خبر داد

3

3 نفر سارق قطعات ریل راه آهن بازداشت شدند

مردم اصفهان دلخوش به 
سپاهان و زاینده رود هستند

بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: به عنوان یک اصفهانى مى دانم که 
بعد از هر برد سپاهان، اصفهان غرق در شادى مى شود و مردم دلخوش 

به سپاهان و زاینده رود هستند.
رضا میرزایى در حاشیه مراسم معارفه کادر فنى و بازیکنان تیم فوتبال 

سپاهان و آغاز رسمى تمرینات این تیم...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سال زراعى گذشته؛

اورژانس اصفهان 
در 150 هزار عملیات 

شرکت کرد

در 6 ماه نخست امسال؛

تعامل ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه 
براى ارزش آفرینى بیشتر
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4ذوب آهنذوب آهن
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رئیس سازمان زمین شناسى رئیس سازمان زمین شناسى 
و اکتشافات معدنى مطرح کرد:و اکتشافات معدنى مطرح کرد:

هشدار هشدار 
فرونشست فرونشست 

زمین زمین 
در ایراندر ایران

روزهاى پرفروغ 
شهاب حسینى

فرمانده  انتظامى استان فرمانده  انتظامى استان 
اصفهان خبر داد؛اصفهان خبر داد؛

کاهش کاهش 
جرائم خشن جرائم خشن 

در در 66 ماهه امسال  ماهه امسال 
در اصفهاندر اصفهان

بازیک
بعد از
به سپ
م رضا
سپاه
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با حضور معاون تولید و تعدادى از مدیران و مســئولین و 
کارکنان اداره H.S.E شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
مراسم پاسداشــت هفتم مهر روز آتش نشانى و ایمنى 
با هدف ترویج فرهنگ ایمنى و پیشــگیرى از حوادث 
و ســوانح، در محل ایستگاه آتش نشــانى این شرکت 

برگزار شد.
در ابتداى این مراســم پس از قرائت قرآن و سرود ملى 
پیام مرتضى ابراهیمى مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 

اصفهان به مناسبت روز آتش نشانى و ایمنى براى حضار 
قرائت شد.

معاون تولید شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیز ضمن 
تجلیل از آتش نشانان و دلیرانى همچون جوان ایذه اى 
که اخیرا در زمان نجات دو هموطــن دچار حادثه آتش 
سوزى شده بودند، به شهادت رسید و همچنین شهیدان 
معزز شرکت پاالیش نفت اصفهان در دوران دفاع مقدس 
و جبهه صنعت، آتش نشــانى را قبل از یک شــغل یک 

مفهوم وسیع و عمیق توصیف کرد و اظهار داشت: علت 
نامگذارى روزآتش نشانى و ایمنى به 7 مهرماه سال 59 
باز مى گردد؛ روزى که آتش نشانان براى مهار آتش ناشى 
از حمله دشمن بعثى به پاالیشگاه آبادان رفته بودند، اما 
متأسفانه در حمله مجدد دشمن در همان روز به شهادت 
نائل آمدند؛ به طور حتم یــاد این عزیزان هرگز از اذهان 

پاك نخواهد شد.
علیرضا جعفرپور افزود:آتش نشانان دریادالنى هستند که 
با گذشت از جان خود، آتش شعله ور شده در هر کجاى 
وطن را خاموش مــى کنند. روز آتش نشــانى و ایمنى 
فرصتى است براى تقدیر از انســانهاى وارسته شرکت 
پاالیش نفت اصفهان که با جان و دل در حفظ و صیانت 
واحدهاى عملیاتى، بهره بردارى و نیروى انســانى تمام 
قامت ایســتاده اند تا در خدمات رسانى و تأمین سوخت 

مورد نیاز کشور هیچگونه خللى وارد نشود.
وى با اشاره به اینکه این روز به ایمنى نیز اختصاص یافته، 
در تمام عرصه ها به ویژه عرصه تولید ایمنى را مقدم بر 
آتش نشانى عنوان کرد و گفت: کمک به ارتقاء فرهنگ 
ایمنى در ســطح جامعه موجب کاهش حوادث و تبعات 
ناشــى از معضالت لحاظ نکردن ایمنى مى گردد و این 
اتفاق میسر نمى شود، مگر اینکه آحاد مدیران و کارکنان 

به باور اهمیت ایمنى برسند. 

گرامیداشت روز آتش نشانى و ایمنى در شرکت پاالیش نفت اصفهان
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رئیس پیشین پلیس فتا تهران بزرگ گفت: همه مبادالت 
مربوط به فعالیت هاى مجرمانــه در فضاى مجازى از 
طریق شــبکه بانکى به انجام مى رسد. البته در کنار این 
موارد مسئله رمزارز ها هم مطرح است. اما فعًال آنچه در 
کشورمان روى آن تمرکز شــده به موضوع کارت هاى 
بانکى مربوط مى شود. این مورد را بانک مرکزى به راحتى 

مى تواند شناسایى کند.
محمدمهدى کاکوان گفت: وضعیت موجود در جامعه ما 
در مورد فعالیت هاى شرط بندى و قمار در فضاى مجازى 
یک وضعیت بغرنج نیست. اما عدد و رقم و آمارى که در 
این زمینه وجود دارد براى ما که یک جامعه اســالمى 

هســتیم معنادار اســت. من لفظ زیاد بودن را از جهت 
تعداد افراد مالباخته اى به کار بــردم که قربانى این نوع 

کالهبردارى ها مى شوند.
وى دربــاره برآورد ها از حجــم مالباختگانى که قربانى 
فعالیت هاى شرط بندى و قمار در فضاى مجازى مى شوند 
گفت: عدد مربوط به این افــراد کمتر از یک دهم درصد 
کاربران فعال در فضاى مجازى است. اما همین تعداد از 
مالباختگان و فریب خوردگان هم حجم باالیى به شمار 
مى رود. ما یک جامعه اسالمى هستیم و بنابراین همین 
رقم هم براى کشور و جامعه ما یک عدد بزرگ به حساب 

مى آید. 

رئیس سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى با بیان اینکه 
میزان آبى که درون زمین فرو مى رود، با میزان آب استخراج 
شده متناسب نیســت، گفت: همین امر باعث بروز پدیده 
فرونشست در همه جاى کشور به جز استان هاى گیالن و 

مازندران شده است.
علیرضا شــهیدى با تأکیــد بر اینکه پیش بینى مى شــود 
استان هاى گیالن و مازندران نیز طى سال    هاى آینده دچار 
فرونشست شوند، افزود: از 606 دشت موجود در کشور بیش 
از 300 دشت ممنوعه هستند، به گونه اى که این دشت ها 
دچار وضعیت قرمز شده اند و بقیه دشت ها نیز شرایط مناسبى 
ندارند. وى دشت هاى استان اصفهان را یکى از بحرانى ترین 

مناطق کشور دانست که با فرونشست جدى مواجه است و 
اظهار کرد: میزان فرونشست در شــهر اصفهان حدود 16 
سانتیمتر است و متأسفانه زبانه هاى فرونشست وارد شهر 
شده و قسمت هاى مرکزى و بافت تاریخى شهر نیز تحت 
تأثیر قرار گرفته است. شهیدى گفت: گفته مى شود تهران 
روزى یک میلیمتر دچار فرونشست مى شود که عدد بسیار 
زیادى است. وى یادآور شــد: بر اساس آمارهاى موجود در 
اتحادیه اروپا اگر در منطقه اى 4 میلیمتر فرونشست ایجاد 
شود، آن منطقه وارد شــرایط بحرانى مى شود و وقتى ما در 
ایران صحبت از ســانتیمتر مى کنیم، باید متوجه شویم که 

دچار شرایط بسیار حادى شده ایم.

چند درصد کاربران 
فضاى مجازى قربانى قمارند؟

هشدار فرونشست زمین 
در ایران

سالمندان بدون حقوق
  روزنامه ایران | رئیس انجمن علمى طب 
سالمندى و سالمندشناســى ایران مى گوید: 90 
درصد سالمندان در کشــور داراى بیمه پایه اى 
هســتند، اما تنها 31 درصد ســالمندان امکان 
اســتفاده از بیمه مکمل را دارند و متأســفانه در 
جامعه روستایى با شرایط وخیم ترى مواجه هستیم 
و این عدد در جوامع روستایى به کمتر از11 درصد 
رسیده اســت. از ســوى دیگر حدود 45 درصد 
سالمندان ما مســتمرى ماهانه دریافت مى کنند 
و حــدود 55درصد از حقوق ثابت بازنشســتگى 

محروم هستند. 

«سامان»   از ایران رفت
  برترین ها | «ســامان»، خواننده پاپ پس 
از اعالم اینکه هنرمندى سیاســى نیســت، به 
 ایران بازگشت. اما ممانعت از اخذ مجوز براى او، 
سرانجام باعث شد پنج شنبه شب گذشته ایران 
را ترك کند. خواننده «شــمعدونیا» بهمن سال 
98 در حین اجرا در سفره خانه اى در شمال تهران 

بازداشت شده بود.

بى دغدغه هاى گلزارى! 
  روزنامه خراســان | احتماًال ویدیویى را 
که از محمدرضا گلزار در فضاى مجازى منتشر 
شده دیده اید. او روز پنج شــنبه براى افتتاحیه 
یک فروشگاه تلفن همراه دعوت شده بود. اما 
حضور او وقتى عجیب مى شــود که انبوهى از 
هواداران و عالقه مندان براى دیدن این بازیگر 
سینما، خیابان را بند مى آورند و پاساژ را هم قرق 
مى کنند! کاربرى نوشــته: «واقعًا باید بررسى 
بشــه این آدم ها از کجا آمده اند که نه دغدغه 
گرانــى دارند و نه دغدغــه کرونا! قطعــًا باید 
جامعه شــناس ها و روان شــناس ها این نوع 
رفتارها را بررسى کنند چون در بین جمعیت از 
نوجوان 15 ساله تا مرد 45 ساله دیده مى شود!» 

فوت زائر ایرانى در عراق
  ایسنا | رئیس سازمان حج و زیارت از فوت 
یک زائر ایرانى در مسیر برگشت بر اثر تصادف 
خبر داد. على رضا رشــیدیان بــه رادیو اربعین 
گفت: به تازگى یکى از زائران کشورما در مسیر 
منتهى به مرز شلمچه، در نزدیکى بصره بخاطر 
تصادف ماشین هایسى که سوار آن بوده، فوت 
کرده است. از زائران مى خواهیم که این مسیر 
را بــا اتوبوس هایى که ایمنى بیشــترى دارند، 

طى کنند.

زن تاریخساز
  خبرآنالین | گالره ناظمــى بانوى محجبه 
و داور بیــن المللى فوتســال کشــورمان پس از 
قضاوت هاى کم نقص در مرحله گروهى و حذفى 
جام جهانى سرانجام امروز در فینال این مسابقات 
در کوبل داورى قرار گرفتــه و به عنوان داور وقت 
نگهدار به قضاوت خواهد پرداخت. وى اولین بانوى 
محجبه است که به عنوان یکى از داوران فینال جام 

جهانى انتخاب شده.

تکلیف میثاقى
 چه مى شود...

  خبرورزشــى | بار دیگر بــا تغییر رئیس 
سازمان صداو ســیما شــایعه بازگشت عادل 
فردوسى پور به شبکه 3 داغ شده است. او قبًال 
گفته بود که فقط به شــرطى بر مى گردد که با 
برنامه «نود» برگردد و حال بعید اســت عادل 
بپذیرد که بدون برنامه«نود» به شبکه 3 برگردد 
چون او این برنامه را مثل فرزندش دوست دارد. 
تازه در آن صــورت باید دید تکلیــف میثاقى و 
برنامــه «فوتبال برتر» چه مى شــود؟ در حال 

حاضر هم همه چیز در حد حرف است.

شاخص فالکت اصفهان
  روزنامــه همشــهرى | شاخص فالکت در 
20استان ایران از میانگین کشــورى فراتر رفته است. 
دستکم 8 اســتان ایران از حیث شاخص فالکت، یعنى 
مجموع نرخ بیــکارى و نرخ تــورم، در محدوده باالى 
60درصد جاى گرفته اند. شــاخص فالکت یک نمایه 
اقتصادى اســت که از مجموع نرخ بیکارى و نرخ تورم 
محاسبه مى شود. شاخص فالکت در استان هاى مرکزى 
ایران، وضع بهترى نسبت به استان هاى مرزى در پایان 
تابستان1400 داشته اســت. اصفهان هم در محدوده 
نارنجى یعنى کانال 55 تا 60درصدى شاخص فالکت 

قرار دارد.

ایران کجاست؟!
  روزنامه خراســان | ویدیویــى از یک کودك 
بلوچ در شبکه هاى اجتماعى دســت به دست شد که 
در پاسخ به ســئوال شــاهین صمدپور مستندساز که 
مى پرسد: «مگه ایرانى نیستى؟» مى گوید: «ایرانى یعنى 
چى؟» و در ادامه هم این دختر بلوچ از صمدپور مى پرسد: 
«اصًال ایران کجاست؟» ویدیوى این دختربچه بلوچ که 
صمدپور مدعى شده شناسنامه هم ندارد بازتاب زیادى 
در شبکه هاى اجتماعى داشت. کاربرى نوشت: «خدا کنه 
یه عده از مسئوالن به جاى حل مشکل این بچه ها که 
حتى شناسنامه ندارند نگن اینا سیاه نماییه و این ویدیو 

مال هند و پاکستانه!»

شغل جدید عراقچى 
  ایســنا | با حکم  ســید کمال خــرازى، رئیس 
شوراى راهبردى روابط خارجى، سید عباس عراقچى 
به سمت دبیرى شورا منصوب شــد. خرازى در این 
حکم از  عراقچى خواسته است «تا نسبت به بازسازى 
دبیرخانه و توســعه نقش آن در تبیین سیاست هاى 
نظام و تنویر افکار عمومــى جهانیان و تحقق منافع 
کشــورمان» اقدام کند. عراقچى که در حال حاضر 
مشاور وزیر امور خارجه نیز هست، پیش از این معاونت 
حقوقى و بین الملل وزارت امور خارجه و نیز معاونت 

سیاسى این وزارتخانه را بر عهده داشته است.

حذف 6 صفر 
  تسنیم | ونزوئال در دومین تحول مالى خود طى 
سه سال گذشــته 6  صفر از ارز بولیوار کم مى کند تا با 
تورم فوق العاده باال در کشــور مقابله کرده و محاسبات 
را راحت تر کند. هدف از این اقدام تسهیل محاسبات در 
کسب وکارها و بانک هاست چون سیستم ها دیگر توانایى 
پردازش ارقام بزرگ را ندارند. تورم ساالنه در ونزوئال به 
1743 درصد رسیده است و حداقل حقوق در این کشور 

2/5 دالر در ماه است.

معلمان، زیر ذره بین
  اعتمادآنالین | علیرضا رئیسى، سخنگوى ستاد 
ملى مبارزه با کرونا درباره نحوه برخورد با معلمانى که 
واکسن نمى زنند، تصریح کرد: معلمانى که یک دوز 
واکســن را دریافت کردند و دوز دوم را نمى خواهند 
 PCR بزنند باید با هزینه خودشــان هر هفته تست
منفى ارائه دهند و معلمانى که کًال واکســن نزده اند، 
باید هر دو روز یکبار تســت PCR منفى را با هزینه 
خودشان همراه داشته باشند تا اجازه ورود به کالس 

داشته باشند.

قیمت «نورا» 
چقدر است؟

  میزان | رئیس دانشگاه علوم پزشکى بقیه ا...(عج) 
در پاسخ به این سئوال که قیمت واکسن نورا چقدر است 
توضیح داد: ما هنوز در مــورد قیمت گفتگویى را انجام 
ندادیم و وزارت بهداشت قیمت واکسن را تعیین مى کند 
و به ما مى دهد. ضمن اشاره به اینکه هدف ما از تولید این 
واکســن انجام کار هاى تجارى نبوده و هدف ما انجام 
یک اقدام انسان دوستانه بوده اســت و هنوز هم بر آن 

پایبند هستیم. 

خبرخوان

وضعیت کرونایى مشــهد زرد شــد، عجیب اینجاست 
که به اســتناد آمار اعالمى ســخنگوى دانشــگاه علوم 
پزشــکى مشــهد، حدود 690 بیمار کرونایى هم اکنون 
در بیمارســتان هاى زیر مجموعه این دانشــگاه بسترى 
هستند، این در حالى اســت که در یکى از روز هاى قرمز 
پیک چهارم مشهد، به طور مثال 19 فروردین ماه که مشهد 
در وضعیت قرمز قرار داشت، کل بسترى هاى کرونایى در 
بیمارستان هاى زیر مجموعه علوم پزشکى مشهد به استناد 
آمار ماهانه این دانشگاه، 654 نفر بوده است! یعنى مشهد در 
حالى زرد اعالم شده که بیمار بسترى بیشترى از وضعیت 

قرمز پیک چهارم دارد!
به گزارش روزنامه «خراســان»، این تناقض ها در اعالم 
رنگ بندى ها حتى صداى خود مسئوالن علوم پزشکى 
را هم در آورده بود و همین چند هفته پیش که مشــهد از 
وضعیت قرمز به نارنجى تغییر رنگ داد، دانشــگاه علوم 
پزشکى مشهد به آن واکنش نشان داد و اعالم کرد که «اگر 
چه مشهد در سامانه ماسک نارنجى اعالم شده است، اما 
تعداد بیماران بسترى کرونا در بیمارستان هاى زیرمجموعه 
دانشگاه علوم پزشکى مشهد از تعداد حداکثر بیمارانى که 

در پیک چهارم در این شهر بسترى کردیم، بیشتر است.»

معماى رنگ بندى کرونایى مشهد
مستند «چوکه» درباره صنعتى خاص در روستاى کردوان 
است که لباس هاى آن به کشورهاى حاشیه خلیج فارس 

صادر مى شود. 
مستند «چوکه» به کارگردانى على سالمى در بخش مسابقه 

پنجمین جشنواره تلویزیونى مستند حضور دارد.
کارگردان این فیلم مستند با اشاره به سوژه این اثر گفت: 
کردوان یکى از روستاهاى شهرســتان دشتى در استان 
بوشهر است. در این روســتا یک صنعت خاص وجود دارد 
که در جهان منحصر به فرد بوده و آن هم عبابافى اســت. 
«چوکه» که نام فیلم هم انتخاب شــده است، در گویش 
محلى بوشهرى به معناى «عبا» است. لباسى که مخصوص 

روحانیون بوده و در روســتاى کردوان با شیوه اى منحصر 
به فرد بافته مى شود. در این فیلم مستند تک تک مراحل 
عبابافى در روستاى کردوان را به تصویر کشیده ایم. سالمى 
با اشــاره به خاص بودن این لباس و مشتریان خارجى که 
دارد، گفت: دلیل خاص بودن عباى کردوان این است که از 
پشم شتر بافته شده است و به همین دلیل مشتریان زیادى 
در کشورهاى حاشیه خلیج فارس دارد. جالب است بدانید 
که قیمت این عبا در داخل کشور از 5 تا 10 میلیون تومان 
است و در خارج از ایران به 15 میلیون نیز مى رسد. تنها جایى 
در دنیا که با پشم شتر این عبا را مى بافد روستاى کردوان 

است که در آن چهار کارگاه مشغول به این فعالیت هستند.

معروف ترین عباى ایران کجا بافته مى شود؟

امام جمعه و نماینــده ولى فقیه در اســتان اردبیل گفت: 
در پیشــگاه خداوند و مــردم اردبیل اعالم مــى کنم که
 کوچک ترین قدمى براى اســتاندارى ســیدحامد عاملى 

برنداشته ام. سیدحســن عاملى در مراسم تودیع و معارفه 
اســتاندار جدید اردبیل که برادرزاده او محسوب مى شود 
اظهار کرد: بنده در مسئولیت نمایندگى مقام معظم رهبرى 
در استان دخالتى در عزل و نصب ها ندارم و به هیچ وجه 
سفارش فردى را نمى کنم و اگر نامه اى را به مدیران و یا 

مجموعه قضایى استان ارجاع مى دهم قطعًا با پى نوشت 
بررسى قانونى و دقت نظر در پرونده هاست تا حقى از کسى 
ضایع نشود اما قضات و مدیران در تصمیم گیرى نهایى 

مبسوط الید هستند.
 وى اظهار کرد: برخــالف برخى اظهارنظرها و 
طرح مسائل حاشیه اى بنده اعالم مى کنم که 
در انتخاب استاندار جدید اردبیل دخالتى نکرده 
و سفارشى را به دولت و یا وزیر کشور نداشته ام 
بلکه رزومه افراد به وزارت کشور ارسال شده تا 
تصمیم نهایى را وزیر کشور و دولتمردان اتخاذ 

کنند.
امام جمعه اردبیل خاطرنشان کرد: خدا را شاهد 
مى گیرم که براى استاندارى سیدحامد عاملى حتى یک 
قدم نیز برنداشته ام. وزیر کشور و نمایندگان استان در 
مجلس گواه خوبى هستند که صحبت هاى بنده را تأیید 
کنند چرا که از هیچ مسیرى سعى نکردم تا فرد خاصى 

را توصیه کرده و یا نسبت به انتصاب او مصر باشم.

توصیه به استاندار شدن برادرزاده ام نکردم

حدود دو ماه است که با افزایش واردات واکسن کرونا، 
قطار واکسیناسیون در کشور ســرعت گرفته است. در 
این میان سهم عمده تزریق واکسن مربوط به واکسن 
ســینوفارم و پس از آن با فاصله زیاد آسترازنکا است. 
البته واکســن هاى دیگرى نظیر بهارات، اسپوتنیک و 
برکت نیز با سهمى کمتر در سبد واکسیناسیون کشورى 
قرار دارند که موعد تزریــق دوز دوم همه آنها به غیر از 
آسترازنکا 28 روزه است و دوز دوم واکسن آسترازنکا نیز 

با فاصله سه ماه از دوز اول تزریق مى شود.
در این میان دوز دوم واکسن ســینوفارم تاکنون بدون 
هیچ مشــکلى به متقاضیان تزریق شده است اما براى 
تزریق دوز دوم واکسن هایى نظیر اسپوتنیک و استرازنکا 
با مشکالتى روبه رو شــدیم. به عنوان مثال با کمبود 
واکسن دوز دوم اســپوتنیک و گذر از موعد تزریق آن، 
مقرر شد تا کسانى که نوبت دریافت دوز دوم آن واکسن 
را دارند، واکسن آسترازنکا دریافت کنند و یا مشکل فعلى 

که این روزها در مورد تزریق دوز دوم واکسن آسترازنکا 
به گوش مى رسد.

گزارشات مردمى حکایت از آن دارد که به علت تزریق 
کمتر واکسن آسترازنکا، کســانى که این روزها نوبت 
تزریق دوز دوم آن را دارند با دو مشــکل عمده روبه رو 
هســتند؛ اول آنکه تمام مراکز تجمعى، این واکسن را 
ندارند و اگر هم داشته باشند در ساعات اولیه آغاز به کار 
مراکز تمام مى شود و دوم آنکه برخى مراکز هم با این 
بهانه که ویال ها 10 دوزى هســتند و باید براى تزریق 
واکسن حداقل 10 نفر متقاضى دریافت واکسن باشند تا 
ویال ها باز شوند، از تزریق واکسن به افراد در موعد مقرر 
خوددارى و اعالم مى کنند که افــراد باید صبر کنند تا 
تعداد متقاضیان به حد نصاب برسد و این موضوع گاهى 
سبب مى شود تا نوبت تزریق دوز دوم از آنچه بر کارت 
واکسن درج شــده و در پلتفرم تزریق ذکر شده است با 

تأخیر مواجه شود.

مشکل دوز دومى هاى «آسترازنکا» 

یک عضو هیئت مدیره شرکت بورس درمورد کشف چند 
دســتگاه ماینر در این شــرکت اعالم کرد که از دستگاه 
پردازشگر داده در شــرکت بورس به عنوان دستگاه ماینر 

استفاده شد!
حسین بوستانى درمورد اینکه گفته مى شود اعضاى هیئت 
مدیره شرکت بورس از وجود دســتگاه هاى ماینر در این 

شرکت خبر داشته اند، توضیح داد: هیچ مصوبه اى که مبنى 
بر استخراج رمزارز در شــرکت بورس باشد، نه در هیئت 

مدیره فعلى و نه در هیئت مدیره قبل وجود ندارد. 
این عضو هیئت مدیره بورس ادامه داد: در کمیته ساختمان 
هیئت مدیره قبل، مصوبه اى انجام مى شود مبنى بر اینکه 
تعدادى دستگاه پردازنده براى مرکز داده یا همان دیتا سنتر 
شرکت بورس خریدارى شود. این مصوبه هیچ اشاره اى به 
اینکه این دستگاه قرار است براى ماینر استفاده شود نداشته 
است و مشخصاً در آن ذکر شده است که دستگاه پردازشگر 

براى مرکز داده است.

بوستانى با بیان اینکه دســتگاه هاى مذکور استفاده اى 
دوگانه دارند، اظهار کرد: اما با توجه به اینکه این دستگاه ها 
استفاده دوگانه اى  دارند بعداً به نحو دیگر مورد استفاده  قرار 
گرفته اند. هیئت مدیره به هیچ وجه در جریان اینکه قرار 
است از دستگاه پردازشگر استفاده دیگرى غیر از استفاده 

مرکز داده شود خبر نداشته است.
وى به این ســئوال که چگونه از دســتگاه پردازشــگر 
داده به عنوان دســتگاه اســتخراج رمزارز استفاده شده 
است، پاســخ داد: این دستگاه ها پردازشــگرهاى قوى 
هستند. البته شــخصًا تخصص فنى درمورد این موضوع 

ندارم، امــا طبق صحبت کارشناســان این دســتگاه ها 
پردازشــگر هســتند که مى توانند در دســتگاه میان نیز

 استفاده شوند.
بر اساس این گزارش، هفته قبل و با وجود تکذیب شرکت 
بورس و همچنین توانیر، سازمان بورس وجود چند دستگاه 
ماینر در شــرکت بورس را تأیید کــرد و على صحرائى، 
مدیرعامل این شــرکت که از ســمت خود استعفا کرد در 
یکى از گفتگوهاى خود اعالم کرد که اعضاى هیئت مدیره 
شرکت بورس از وجود دستگاه هاى ماینر در این شرکت 

اطالع داشتند.

ادامه ماجراى کشف ماینر 
در شرکت بورس

پس از توقف تولیــد «پراید»، بحث تولیــد یک خودروى 
ارزان قیمت به عنوان جایگزین آن به میان آمد؛ با این همه، 
خودروهایى مانند «تیبا» و «کوییک» نتوانســتند به دلیل 
بحران هاى ارزى در اقتصاد ایران، جایگزین «پراید» شوند و 
خود این خودروها به تدریج از دسترسى دهک هاى درآمدى 

پایین تر بیرون رفتند.
اکنون اما به نظر مى رسد که تولید یک خودروى ارزان قیمت 
براى دهک هاى درآمدى پایین تــر، نه فقط مطالبه صنعت 
خودرو (به دلیل جذب مشترى از این دهک هاى درآمدى) 

که مطالبه دولت و حاکمیت هم باشد. 
در این میان، برخى کارشناســان حوزه خودرو معتقدند که 
ممکن است خودروسازان ایرانى تولید «خودروهاى کوچک» 
(یا به اصطالح Microcar ها) را هدف گرفته باشند. اما آیا 
این خودروها مى توانند به سلیقه جامعه ایرانى پاسخ بدهند؟

همین چند روز پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت، از 
برنامه این وزارتخانه براى ساخت یک خودروى ارزان  قیمت 
در داخل خبر داد. در وضعیت اقتصــادى کنونى ایرانى ها، 
ظاهراً پیدا کردن جایگزین مناسبى براى «پراید» دشوارتر 

از آن است که تصور مى شد.
اما تولید یک خــودروى ارزان قیمت (که مخاطب اصلى آن 
دهک هاى درآمدى پایین در ایران هســتند) بحثى نیست 
که امروز و دیروز شروع شده باشــد. مهمتر اینکه نگرانى از 
کاهش فروش خودروسازان به دنبال توقف تولید «پراید» 
و جایگزینى آن با خودروهــاى دیگر، از مدت ها پیش وجود 

داشته است.
ایران نزدیک به یک دهه اســت دنبــال جایگزین کردن 
«پراید» با یک خودروى ارزان قیمــت دیگر بوده، اما هر بار 
بروز مشکالت اقتصادى کالن در کشــور موجب شده که 
این برنامه عقب بیافتد. به عنوان نمونه، تقریباً مقارن با زمان 
امضاى توافق نامه «برجام»، رایزنى هایى با شرکت هایى از 
هند و ایتالیا شروع شد که خودروهاى کوچک یا به اصطالح 

Microcar از این شرکت ها به ایران وارد شود.
«فیات پاندا» (Fiat Panda) یکــى از خودروهایى بود 
که پس از «برجام»، قــرار بود به بازار ایــران راه پیدا کند. 
براى بازارى که به خودروهاى از رده خارج شــده فرانسوى 
عادت کرده بود، این مدل کوچک، جوان پسند و البته ارزان، 
مى توانست انتخاب مناسبى باشد. با این همه، خروج آمریکا از 

«برجام» همه چیز را به هم ریخت.
فرانســوى ها البته باز هم پا را پیش گذاشتند. سال 1399، 
صحبت از طراحى یک خــودرو در ایران بــر روى یکى از 
پلتفرم هاى «رنو» به میان آمد که حدس زده مى شــد مدل 
«کویید» (Renault Kwid) باشد. این مدل از «رنو» در 

سطح جهانى هم در رده خودروهاى ارزان قیمت قرار مى گیرد 
و در «هند» و «برزیل» هم تولید مى شود.

باز هم بــه این دلیل که همــکارى ایران با خودروســازان 
فرانسوى تقریباً قطع شــده و زمزمه ها هم از عدم بازگشت 
شرکت هاى خودروســازى فرانســوى به بازار ایران خبر 
مى دهند، ممکن است این طرح با طرح هایى از کشورهاى 

دیگر جایگزین شود.
فارغ از اینکه ایران خودش چنین خودروهایى را تولید خواهد 
کرد، آنها را وارد خواهد کرد، یا وارد همکارى با شرکت هاى 
خارجى خواهد شد، باید پرسید آیا اساساً این خودروها در ایران 

قابلیت فروش دارند یا نه؟

در بحث بازاریابى فروش خودروها، معموًال به ویژگى هاى 
فرهنگى جامعــه هدف هم توجه مى شــود. در مورد ایران، 
مى دانیم که بخش بزرگى از خانواده ها هنوز پرجمعیت هستند، 
مردم زیاد به سفر مى روند و جوانان هم خودروهاى پرسرعت 
را ترجیح مى دهند. به ایــن ترتیب، خودروهاى کوچکى که 
برقى هستند و براى شهرهاى فشرده اروپا طراحى شده اند، 

احتماًال مناسب خانوار ایرانى نیستند.
به این ترتیب، فارغ از مشکالت فنى، دشوارى هاى تجارت 
خارجى و از همه مهمتر فاکتور قیمت، به نظر مى رســد که 
فروش «خودروهــاى کوچک» در ایران، باید اول از ســد 

این گونه پرسش ها عبور کند.

ایران براى «پراید» جایگزین پیدا کرد؟
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میزان مصرف آب 
در بخش کشاورزى 

معاون برنامه ریزى و امور اقتصادى جهاد کشـاورزى 
استان اصفهان گفت: بخش کشـاورزى در استان در 
سـال هاى اخیر بین 70 تـا 75 درصد منابـع آب هاى 
سـطحى و زیر زمینـى را مصـرف کرده اسـت. اصغر 
محسن زاده کرمانى  تصریح کرد: با فرونشست زمین 
در سـال هاى اخیر و کاهش 35درصدى آب هاى زیر 
زمینـى؛  28 درصد آب کشـت پاییزه و بهـاره از منابع 
سـطحى و 72 درصد از منابع زیر زمینى تامین شـده 

است.

کاشت 90 هزار گل داوودى  
فروغ مرتضایـى نـژاد مدیرعامل سـازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان با بیان اینکه در این ایام 
واکارى ها، کاشت درختان و درختچه ها در مکان هایى 
که درختان دچار آسیب دیدگى شده نیز در دستور کار 
سازمان پارك ها قرار گرفته است، افزود: با فرارسیدن 
فصل پاییز 90 هزار گل داوودى و 150 هزار کلم زینتى 
در رفیوژها، لچکى ها و باغچه هاى سـطح مناطق 15 

گانه شهر کاشته شده است.

تونل آکواریوم بازگشایى شد
مدیر طرح سـاماندهى ناژوان گفت: آکواریوم ناژوان 
پـس از ماه هـا تعطیلى بازگشـایى شـده و بـا رعایت 
کامل پروتکل هاى بهداشـتى همه روزه آماده بازدید 
شهروندان است. سـید رسول هاشـمیان اظهار کرد: 
تونل آکواریوم ناژوان همه روزه از ساعت 10:30 دقیقه 
تا 19 میزبان شهروندان و گردشگران است. وى افزود: 
در روزهاى اخیر مراکز تفریحى و گردشـگرى ناژوان 
شامل باغ پرندگان، باغ خزندگان، موزه پروانه ها، موزه 

صدف ها و شهربازى نیز بازگشایى شد.

درخشش 
کاریکاتوریست اصفهانى  

 Just” اثر رضارحیمى در جشنواره بین المللى کارتون
Funny“ روسیه/ 2021 شایسته تقدیر شد. مدیر خانه 

کاریکاتور اصفهان با اشاره به اینکه این کاریکاتوریست 
اصفهانى در جشـنواره هاى بین المللى زیادى حضور 
 Just Funny داشته گفت: جشنواره بین المللى کارتون
روسیه در حوزه خنده دار و طنز است. پور فالح افزود: 
با اعالم نتایج این جشنواره اثر رضا رحیمى که تلفیق 
تصویر یکى از نقاشان و نیروى جاذبه نیوتن است برنده 

جایزه و شایسته تقدیر شد.

رفع حادثه خط آبرسانى  
حادثه نشـتى آب خـط آبرسـانى 1400 میلـى مترى 
فالورجان رفع شـد. به گزارش روابـط عمومى آبفاى 
فالورجان،ایـن حادثـه کـه در بلـوار طالقانـى شـهر 
قهدریجـان رخ داده بود، در مدت 72 سـاعت توسـط 

گروه حوادث آبفا، به طور کامل برطرف شد.

شستشوى شبکه فاضالب   
در یک ماه اخیر 29 کیلومتر از شبکه فاضالب محدوده 
آبفا منطقه یک شست و شو و الیروبی شد. به گزارش 
روابـط عمومی آبفـا منطقه یـک، این اقـدام با هدف 
جلوگیري از پـس زدگی و گرفتگی شـبکه فاضالب 
آبفا منطقه یک توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه 
و بهره برداري شـبکه فاضالب این منطقه انجام شد. 
شایان ذکر است شسـت و شوي شـبکه فاضالب در 

سطح آبفا منطقه یک در تمام مقاطع سال ادامه دارد.

موفقیت یک مخابراتى   
 به گزارش روابط عمومـى مخابرات منطقه اصفهان، 
در پى اعالم نتایج نهمین دوره هیات مدیره سـازمان 
نظام مهندسى ساختمان اسـتان اصفهان، حمیدرضا 
شـفیعى از بازنشسـتگان مخابرات منطقـه اصفهان، 
براى دومین بار موفق به حضور در جمع هیات مدیره 

این سازمان شد.

خبر

رئیس مرکز اورژانس اســتان اصفهان گفت: پرســنل 
اورژانس استان اصفهان در 6 ماه نخست امسال در 150 
هزار و 33 عملیات مشارکت داشته اند.غفور راستین افزود: 
115 هزار و 282 عدد از این عملیات حادثه غیر رانندگى 
و 34 هزار و 751 حادثه رانندگى بوده است.وى با اشاره 
به اینکه از مجموع حوادث رانندگى در استان اصفهان 10 
هزار و 609 مورد در نقاط جاده اى و 24 هزار و 142 مورد 
در مناطق شهرى استان رخ داده است، ادامه داد: آمارهاى 
ذکر شده در این مدت براى شهرستان اصفهان 77 هزار 
و 484 عملیات اورژانس پیش بیمارستانى شامل 62 هزار 
و 158 مأموریت غیرتصادفى و 15 هزار و 326 مأموریت 

تصادفى بوده است.وى با بیان اینکه از ابتداى امسال تا 
پایان شهریورماه، اورژانس هوایى فوریت هاى پزشکى 
استان اصفهان 21 بار به مأموریت اعزام شد و 26 بیمار و 
مصدوم را به مراکز درمانى منتقل کرده است، ادامه داد: 
از مجموع این مأموریت ها 10 مأموریــت براى حادثه 
دیدگان تصادفات رانندگى و هشت مأموریت براى اعزام 
دیگر موارد فوریت هاى پزشکى و 1 مأموریت براى انتقال 

مادر باردار بودند.
راســتین اضافه کرد: این نهاد در بحران شیوع کرونا در 
خط مقدم بوده و تاکنون اجازه نداده است بیمارى روى 

زمین بماند.

معاون توسعه پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
گفت: سال زراعى گذشته شــهر اصفهان بعد از زاهدان و 
کرمان به عنوان کم بارش ترین کالن شهر کشور گزارش 
شده است.نوید حاج بابایى با اشاره به اینکه مهرپارسال تا 
امسال کل کشور بارش خوبى نداشت، گفت: بارش استان 
اصفهان در سال زراعى 108 میلى متر بود که نسبت به سال 

قبل آن 30 درصد کاهش داشت.
وى با اشاره به اینکه دبى تامین کننده آب و نیز رودخانه هاى 
اصلى اصفهان در غرب و جنوب غرب امســال دچار کم 
بارشى هستند، افزود: بارش در استان  چهار محال و بختیارى 
نیز با کاهش حدود 30 درصد مواجه بود.معاون توسعه پیش 

بینى اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان تصریح کرد: 
سرچشمه هاى آبى استان در بوئین ومیاندشت، خوانسار، 

سمیرم نیز بیشترین کاهش بارش را داشتند.
وى گفت: تامین بــارش در برخى از شهرســتان ها باید 
صددرصد در سال  باشد اما در بیشتر شهرستان ها بارش ها 
60 تا 70 درصد بود و حتى  ایســتگاه کوهرنگ به عنوان 
شاخص اصلى 30 درصد نســبت به سال گذشته کاهش 

بارش داشت.
حاج بابایى گفت: در ورزنه، نایین، مورچه خورت، مبارکه، 
کاشان، نجف آباد در سه سال گذشته بارش کمتر از  نرمال 

گزارش شده است.

اصفهان یکى از کم بارش ترین 
نقاط کشور بود

اورژانس اصفهان در
 150 هزار عملیات شرکت کرد

معاون بهبــود تولیــدات گیاهى ســازمان جهاد 
کشــاورزى اســتان اصفهان گفت: بــا توجه به 
اینکه بخشى از سطح زیر کشــت پاییزه استان در 
حوضه زاینده رود قرار دارد بــه دلیل جارى نبودن 
این رود، امســال با کشــت پاییزه کمترى مواجه 

خواهیم بود.
اصغر رستمى درباره کشــت پاییزه در اصفهان با 
توجه به وضعیت ذخیره سد زاینده رود، اظهار کرد: 
آن قسمت از زمین هاى کشــاورزى که در حوضه 
زاینده رود قرار گرفته و داراى چاه و قنات هســتند، 

امکان کشت در میزان کمترى دارند.
وى با تاکید بر اینکه بى آبى دلیلى بر توقف کشت 
پاییزه نخواهد بود و تنها با توجه به شرایط موجود 
سطح زیر کشــت کاهش مى یابد، گفت: رودخانه 
زاینده رود به عنوان اصلى تریــن منبع تأمین آب 

کشاورزى، اکنون بدون آب است.
به گفته معاون جهاد کشاورزى استان اصفهان، با 
این حال امکانات الزم براى کشت از سوى دولت به 

کشاورزان ارائه مى شود و انجام کشت، به میزان آب 
در دسترس کشاورز بستگى دارد.

وى تصریح کرد: غالتى ماننــد گندم و جو، ذرت، 
کلزا و گلرنگ از جمله محصوالت مرتبط با کشت 
پاییزه به شمار مى آیند، اما ضرورت دارد تا اولویت 
کشــاورزان، گندم و جو باشــد، همچنین کشت 
بقیه محصوالت نیز بــه میزان آب موجود در زمین 

کشاورزان بازمى گردد.
رستمى خاطرنشان کرد: اگر آب الزم در دسترس 
نباشد کشت گندم و جو حتى با میزان کمتر ضرورت 
دارد. در صورتى که کشــت محصــوالت پاییزه 
دیگر را مى توان با تأخیر انجام داد. اما با وجود آب 
کافى، کشــاورز مى تواند محصوالت دیگر را هم 

کشت کند.
وى اظهار کــرد: با توجه به کم آبى به کشــاورزان 
توصیه مى شــود کشــت پاییزه خود را متناسب با 
میزان آب در دســترس انجام دهند تا با مشــکل 

مواجه نشوند.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: برخورد اتوبوس واحد و 

تریلر در اصفهان یک مصدوم داشت.
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه ترافیکى در 
اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت 11 و 28 
دقیقه روز شــنبه به مرکز فرماندهى عملیات آتش 

نشانى اصفهان گزارش شده است.
وى با بیان اینکه در این حادثه یک دســتگاه تریلر 

با اتوبوس شــرکت واحد اتوبوسرانى برخورد کرده 
است، افزود: این حادثه رو به روى پایانه مسافربرى 

شرق اصفهان اتفاق افتاده است.
ســخنگوى ســازمان آتــش نشــانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهــان ادامــه داد: در این 
حادثــه راننده اتوبوس به شــدت مجروح شــده 
بود که پــس از آزادســازى، تحویــل نیروهاى

 اورژانس شد.

فرماندهى انتظامى اردستان گفت : با اقدام به موقع 
نیروهاى این فرماندهى، جان 400 مسافر قطار که 
براثر به سرقت رفتن ریل هاى مسیر در معرض خطر 

قرار گرفته بود، نجات یافت.
غالمرضا هاشــمى زاده در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار داشت: اقدام به موقع ماموران پاسگاه انتظامى 
باقرآباد اردستان، جان 400 مسافر قطار مسافربرى 

اصفهان مشهد را نجات داد.
فرماندهى انتظامى اردستان تصریح کرد: تعداد سه نفر 
سارق در حال باز کردن و ربودن قطعات ریل راه آهن 
و پیچ و مهره و فنر ریل راه آهن مسیر اصفهان بادرود 
(ایستگاه عباس آباد اردســتان) بودند که ماموران 
پاســگاه انتظامى باقرآباد با حضور به موقع در محل 
وقوع سرقت هر سه نفر سارق را در حین ارتکاب جرم 

دستگیر کردند.
وى افزود :با توقف اضطرارى قطار مسافرى اصفهان 

- مشهد و تعمیرات فورى مســیر توسط ماموران 
راه آهن، جان 400 نفر مسافر از خطر نجات یافت.

هاشمى زاده گفت: در این راســتا تعداد زیادى پیچ و 
مهره و فنر ریل و همچنین تعدادى ابزار سرقت نیز 
کشف و ضبط و به همراه یک دستگاه خودرو سوارى 

پراید به یگان انتظامى منتقل شد.
فرماندهــى انتظامى اردســتان گفت: خــودرو در 
پارکینگ متوقف اقالم مکشوفه با حضور مأموران 
پلیس راه آهن تحویل کارکنان راه آهن و سارقان نیز 
به همراه پرونده جهت تعیین تکلیف تحویل مقامات 

قضائى شهرستان شدند.
وى در خاتمه خاطرنشــان کرد: به گفته کارشناس 
پلیس راه آهن اســتان ، روزانه 14 قطار مسافرى و 
4 قطار بارى از این مســیر تردد مى کنند که پلیس 
شهرســتان در تامین امنیت جان مسافران و اموال 

دولتى و غیر دولتى نقش موثرى دارد.

کشت پاییزه در اصفهان متوقف نمى شود

برخورد تریلر با اتوبوس واحد 

نجات جان 400 مسافر قطار در اردستان

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره 
به احتمال وقوع ســیالب در فصل پاییز گفت: عملیات 
الیروبى 500 کیلومتــر از رودخانه هاى این اســتان با 
همکارى آب منطقــه اى، شــهردارى ها و دهیارى ها 

انجام شد.
منصور شیشــه فروش افــزود: 124 ســازه پرخطر در 
رودخانه هاى اصفهان شناسایى و مقرر شده دستگاه هاى 
اجرایى مشکل هاى این سازه ها را با راهکارهاى مناسب 

رفع کنند.
وى ادامــه داد: بــه تمامى دســتگاه ها بــه خصوص 
شــهردارى ها و دهیارى ها ابالغ شده تا نسبت به تخلیه 
نخاله ها در دهانه پل ها براى عبور ســیالب و جلوگیرى 
از ورود ســیل به مناطق مســکونى، تجارى، صنعتى، 

کشاورزى و جاده ها اقدام کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به 
شناسایى رودخانه هاى پرخطر در این استان اظهار داشت: 
تابلوهاى هشدار وقوع سیل با هدف جلوگیرى از وقوع 

حادثه درتمامى این رودخانه ها نصب شده است.
به گفته وى، در سه هزار کیلومتر از رودخانه هاى اصفهان 
مطالعه هاى تعیین حریم و بســتر مرحله هاى یک و 2 
تهیه شده و نزدیک به 650 هکتار عملیات آزادسازى در 

تصرف هاى رودخانه ها انجام شده است.
شیشــه فروش با یادآورى تجربه  سال هاى پیش درباره 
جارى شدن سیل تصریح کرد: شیوه نامه هاى پیشگیرى 
و کنترل سیل تدوین و به دســتگاه هاى مربوطه ابالغ 

شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به 
خشکسالى سال زراعى گذشته (مهر 1399 تا مهر 1400) 
و افزایش 2 تا سه درجه اى دما در استان گفت: این شرایط 
به وزش بادهاى گرم و خیــزش کانون هاى گرد و غبار 
در استان منجر شد و به همین دلیل افزون بر 90 درصد 

مساحت اصفهان با شرایط خشکسالى مواجه است.
وى با اشاره به شناسایى 16 کانون  گرد و غبار در اصفهان 
افزود: هواى اســتان به همین دلیل 2 ماه از 6 ماه نیمه 
نخست امســال ناسالم و ناشــى از کاهش بارندگى ها، 
گرمى هوا، وزش بادها وخیزش کانون هاى گرد و غبار 

بوده است.
شیشــه فروش ادامه داد: به دلیل کاهــش بارندگى ها، 
خشکسالى، کمبود آب و خشــکى رودخانه زاینده رود، 
نزدیک به 20 هزار هکتار از باغ ها تحت تاثیر تنش این 
خشکسالى قرار گرفتند که با مشکالت زیادى به وسیله 

تانکر آبرسانى شدند.
به گفته وى، درختان بســیار زیادى در حاشیه رودخانه 
زاینده رود، در شهرها و روستاها به دلیل خشکى قنات ها، 
چاه ها، چشمه ها و قطع بارندگى با تنش آبى روبه رو شدند 
و بیشــتر آنها خزان زودرس را در تابستان امسال تجربه 

کردند.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان اظهار 
داشــت: 44 هزار راس از گونه هاى جانورى کمیاب در 
عرصه هاى زیست محیطى استان در تابستان امسال با 
کمبود آب و علوفه روبه رو شــدند که 2/5 میلیارد تومان 
از محل اعتبارهاى استانى براى تامین آب و علوفه این 
جانوران به اداره کل محیط زیست استان اختصاص یافت.
وى با اشــاره تشدید شرایط فرونشســت در دشت هاى 
اســتان اصفهان افزود: از 35 دشت استان که طرح هاى 
مطالعاتى در آنها انجام شــده، 27 دشــت تحت تاثیر 

فرونشست قرار دارد و ممنوعه اعالم شده است.
به گفته وى، با پیگیرى و همکارى هایى با سازمان زمین 
شناسى، 27 ایستگاه جى پى اس در این دشت ها نصب 

شده تا نرخ فرونشست را اندازه گیرى کنند.
شیشه فروش یادآور شد: کارشناسان سازمان زمین شناسى 
همچنان در اصفهان حضور دارند و نشســت هاى ستاد 

بحران تشکیل و راهکارهاى پیشگیرى و کنترل اثرهاى 
فرونشست زمین به طور خاص به دستگاه هاى مربوطه 

ابالغ شده است.
وى با تاکید بر ضــرورت اقدام وزارت نیرو نســبت به 
احیاى رودخانه زاینده رود و تــاالب گاوخونى، تصریح 
کرد: حقابه هاى قانونى کشاورزى و زیست محیطى این 
رودخانه باید تامین شود تا بتوان شرایط کانون گرد و غبار 

و فرونشست زمین را کنترل کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به 
شناسایى و مسدود شدن هفت هزار حلقه چاه آب غیرمجاز 
طى سال هاى اخیر در این استان گفت: پنج  هزار کنتور 
هوشمند برروى چاه هاى آب نصب و پروانه 15 هزار چاه 

آب در چند سال گذشته تعدیل شده است.
وى، شناســایى و مســدود کردن500 حلقــه چاه آب 
غیرمجاز، نصب 300 کنتور هوشــمند بر روى چاه هاى 
آب و استقرار 60 گروه بازرسى براى پیشگیرى حفر چاه 

آب غیرمجاز را از جمله اقدام هاى سال جارى برشمرد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 44 
آتش سوزى به دلیل وزش بادهاى گرم و خطاهاى انسانى 
در سال جارى در مراتع این استان رخ داد که 148 هکتار از 

مرتع ها دچار آسیب شد.
به گفته وى، این آتش سوزى ها در مناطق غرب و جنوب 
اصفهان رخ داد که 90 درصد آنها در شهرستان سمیرم 

بود.
شیشه فروش، رها کردن بطرى هاى آب که مانند عدسى 
عمل مى کند و روشن و رها کردن آتش در مرتع ها را عامل 
اصلى این آتش سوزى ها بیان و اضافه کرد: شیوه نامه هاى 

پیشگیرى و کنترل آتش سوزى ابالغ شده است.
وى اظهار داشت: از 53 حادثه اى که سابقه وقوع در کشور 
دارد، 42 مورد سابقه وقوع در اصفهان دارد که براى هر 

یک از آنها برنامه هاى عملیاتى تدوین شده است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کاهش 48 درصدى جرائم خشن در استان طى شش 
ماهه امسال خبر داد و گفت: آمار نزاع و درگیرى در پنج ماهه امسال رشد باالیى داشت، 
اما در شهریورماه آمار نزاع و درگیرى فردى یک درصد کاهش یافت، درحالى که نزاع 

جمعى هنوز افزایشى است.
سردار محمدرضا میرحیدرى در نشست هم اندیشى رســانه ها با فرمانده انتظامى و 
پلیس هاى تخصصى به مناســبت هفته نیروى انتظامى، اظهار کرد: طى شش ماهه 
امسال آمار ســرقت به عنف 54 درصد و تجاوز به عنف 46 درصد در استان اصفهان 

کاهش داشت.
وى با اشاره به آغاز رسمى هفته نیروى انتظامى از 17 مهرماه، گفت: شعار امسال هفته 
ناجا پلیس هوشمند، امنیت پایدار اســت و انتظار مى رود در این هفته اهداف و فلسفه 

این شعار تبیین شود.
وى در ادامه به بخشى از دســتاوردهاى فرماندهى انتظامى استان اصفهان در کشور 
اشاره و اظهار کرد: پلیس آگاهى اصفهان رتبه سوم، تشخیص هویت پلیس آگاهى رتبه 
اول، پلیس جنایى رتبه دوم و کشف سرقت رتبه سوم را بدست آورده است. همچنین 
پلیس فتا رتبه اول کشور، پلیس مبارزه با مواد مخدر رتبه اول در پیشگیرى، رتبه چهارم 
در کشفیات و رتبه دوم دستگیرى را بدست آورده است. پلیس پیشگیرى اصفهان رتبه 
اول کشور، پلیس راهور در اشراف فرماندهى رتبه سوم کشور و پلیس راه نیز رتبه اول 

را کسب کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
نهاده ها تامین شود نباید نگران گرانى مرغ تا پایان سال باشیم، گفت: با توجه به میزان 
کشتار مرغ در اصفهان، هفته گذشته کشتارگاه ها اعالم کردند که مرغ از مغازه ها در 
حال بازگشت است و به دنبال منجمد کردن مرغ هاى مازاد بودند که این مجوز نیز در 
استان صادر شد.حسین ایراندوست درباره وضعیت بازار مرغ با توجه به افزایش قیمت 
جوجه یک روزه، اظهار کرد: میانگین کشتار مرغ استان در چند روز گذشته بیش از 650 

تن بوده که رقم قابل قبولى بوده است.
وى افزود: با توجه به این میزان کشتار، هفته گذشته کشتارگاه ها اعالم کردند که مرغ 
از مغازه ها در حال بازگشت است و به دنبال منجمد کردن مرغ هاى مازاد بودند که این 

مجوز نیز در استان صادر شد.
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با بیان اینکه میزان 
مرغ منجمد در ســامانه جامع انبارها، تجارت و رهتاب ثبت مى شود که در مواقع نیاز 
با هماهنگى جهاد کشاورزى و سازمان صمت این مرغ به بازار برمى گردد، گفت: روز 
گذشــته نیز چهارمحال و بختیارى از اصفهان درخواست مرغ داشت و قرار شد بعد از 
مکاتبه مرغ مازاد اصفهان به این استان ارسال شود با این وجود در حال حاضر وضعیت 

بازار مرغ در اصفهان آرام است.
وى درباره افزایش قیمت جوجه یک روزه، گفت: در دو هفته گذشته قیمت جوجه یک 

روزه اندکى کاهش یافته است. 

شناسایى124 سازه پرخطر 
در رودخانه هاى اصفهان 

کاهش جرائم خشن 
در 6 ماهه امسال در اصفهان

نگران گرانى مرغ
 تا پایان سال نیستیم
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آگهى تغییرات
شرکت آذر پرتو اســپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 2232 و شناســه ملى 
14007064361 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/05/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طبق اختیار 
حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 20 / 05 / 1400 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیئت مدیره سرمایه 
شرکت از محل مطالبات حال شده و صدور 
ســهام جدید از مبلغ 1000000ریال به 
مبلغ 20000000000ریال افزایش یافت 
و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: 
سرمایه شــرکت مبلغ 20000000000 
ریال است که به 2000000سهم 10000 
ریالى با نام عادى منقســم شده است که 
تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1201050)

آگهى تغییرات
شــرکت آب و هواى پاك دماوند شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 48402 
و شناســه ملــى 10260666128 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/06/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سپیده موسایى 
به کدملى 1271369869 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره و کیوان موســایى به 
کدملى 1292633050بســمت رئیس 
هیات مدیره ووجیهه موســایى به کدملى 
1286975778 بسمت مدیرعامل براى 
مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. مجید 
علیجانى به کدملــى 1292665041و 
علیرضا شهابى به کدملى 1287966462 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.

روزنامه کثیر االنتشــارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید .کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1201051)

آگهى تغییرات
شرکت بسپار گســتر روان مهر سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1792 و شناسه 
ملــى 14004087260 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/02/08 آالء قربانیان بشــماره 
ملــى 1092209050 - على مختارى 
دینانى بشــماره ملى 1142455955 
- مظاهر مختارى دینانى بشــماره ملى 
1140738232 بعنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . جواد آقادادى بشــماره ملى 
1287329391 و ابوالفضــل هادى پور 
بشــماره ملى 2480024891 بترتیب 
بســمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند 
. روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهــان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1201073)

آگهى تغییرات
شرکت پالیز پاد ســپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 27771 و شناســه ملى 
10260484857 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- آقاى محمدرضا منتظرى به شماره ملى 
1288140193 ، آقاى محمد جهانگیرى 
به شــماره ملى 5279761291 و آقاى 
بهنام اقبالى به شماره ملى 1756085269 
بســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - آقاى 
همایون پوران شــیروانى به شماره ملى 
1291039260 بســمت بازرس اصلى 
و آقاى بابــک خواجوى به شــماره ملى 
1841622133 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یکســال انتخاب گردیدند. - 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1201074)

آگهى تغییرات
شرکت احیا فوالد آروین شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 49531 و شناسه ملى 
10260678960 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/05/05 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : مســعود همتى به کد ملى 
1819219666 و آیــدا همتى قهفرخى 
به کــد ملــى 1272999165 و مرضیه 
حیدرى به کد ملــى 1171204442 به 
ســمت اعضاء اصلى هیــات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند . حسین 
فروزنده به شــماره ملى 4621642952 
به ســمت بازرس اصلى و مهدى حقیقت 
قهفرخى به شــماره 4620687871 به 
ســمت بازرس على البدل براى مدت یک 
ســال انتخــاب گردیدند.روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1201075)

آگهى تغییرات
شــرکت پنام پوشــان پلیمر شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 34016 
و شناســه ملــى 10861950166 به 
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى 
عادى مــورخ 1400/02/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : زهرا مومنــى به کدملى 
5419166585و فاطمه شفیعى به کدملى 
5410148932و مهدى طیبى به کدملى 
1289531285بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. ملیحــه عزیزى حوض ماهى به 
کدملــى 5419500671و علــى قنبرى 
مبارکه به کدملى 5419853493بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1201079)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص آریا تجهیز پارتاك صفاهان درتاریخ 1400/06/31 به شماره ثبت 68837 به 
شناســه ملى 14010298016 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش لوازم برق صنعتى، الکتریکى وســاختمانى 
والکترونیک، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شــرکت در کلیه همایشها و 
نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و 
حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از 
بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله ولدان ، خیابان صمدیه لباف ، بن بست شــکوفه ، پالك 0 ، طبقه منفى 1 کدپستى 
8187894617 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 30200753 مورخ 1400/06/29 نزد بانک پاسارگاد شعبه اصفهان با کد 1302 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا جعفرى ولدانى به شماره ملى 1271325391 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه جعفرى ولدانى 
به شماره ملى 1272956784 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه عباسى 
ولدانى به شماره ملى 1290384177 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقاى مسعود محمد شاهى حسین آبادى به شماره ملى 1270354841 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم رویا کلوندى به شماره ملى 1271333112 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 (1201069)

تاسیس
موسسه غیر تجارى آواى ســفیر تاك درتاریخ 1400/07/06 به شــماره ثبت 6578 به شناسه ملى 
14010318318 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. نام : آواى سفیر تاك موسســه غیر تجارى موضوع فعالیت :آموزش زبانهاى خارجه . در 
صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله هزار جریب ، خیابان استقالل 
شمالى ، کوچه دوازدهم[12] ، پالك 71 ، طبقه اول کدپستى 8168714383 سرمایه شخصیت حقوقى 
1,000,000,000 ریال نقدى میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ســمانه قره داغى مالحاجلو 
به شماره ملى 0084568542 دارنده 335000000 ریال ســهم الشرکه آقاى وحید شبانى به شماره 
ملى 2410966691 دارنده 365000000 ریال ســهم الشــرکه آقاى مهدى باقرى به شــماره ملى 
4859842601 دارنده 300000000 ریال ســهم الشرکه مدیران خانم سمانه قره داغى مالحاجلو به 
شماره ملى 0084568542 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى وحید شبانى به 
شماره ملى 2410966691 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مهدى باقرى به شماره 
ملى 4859842601 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات 
مدیره همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه 
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 (1201072)

آگهى تغییرات
شرکت پویا صادرات نقش جهان شــرکت سهامى خاص به شماره ثبت 748 و شناســه ملى 10260594691 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على چترایى به کدملى 1091551308 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیت مدیره و میترا احمدى به کدملى 1971369160 به سمت رئیس هیات مدیره و علیرضا گندمانى غالم 
زاده به کدملى 1971281077 به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1201066)

آگهى تغییرات
شرکت پویا صادرات نقش جهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 748 و 
شناسه ملى 10260594691 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/06/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : على چترایى به کدملى 
1091551308 و علیرضا گندمانى غالم 
زاده به کدملــى 1971281077 و میترا 
احمدى به کدملــى 1971369160 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. غالمرضا ستارى 
نجف آبادى به شماره ملى 1142067459 
به سمت بازرس اصلى و مجتبى شهیدى 
عزیزآبادى به کد ملى 5499367469 به 
ســمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب گردیدند.روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعــوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون 

(1201089)

آگهى انحالل
شرکت الماس مروارید سپاهان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 65740 و شناسه ملى 14009475192 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/05/03 شرکت منحل و حمیدرضا پور نقش بند 
به کدملى 1287306098 بسمت مدیر تصفیه براى 
مدت دو سال انتخاب شد. آدرس شرکت منحله در حال 
تصفیه استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله چرخاب ، کوچه جنت 
[1] ، خیابان شــهید موحدیان ، پالك - 19 ، مجتمع 
ثریا ، طبقه دوم ، واحد 6 ، کدپستى 8143914517 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1201085)

آگهى تغییرات
شرکت کارگزارى رسمى بیمه مســتقیم کیان نوید 
آسایش سهامى خاص به شــماره ثبت 67862 و 
شناسه ملى 14010039488 به استناد نامه شماره 
1400/403/86460 مــورخ 1400/06/09 بیمه 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران و صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/04/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پوریا نیلى پور طباطبائى به 
کدملى 1272280764 و منصور اسماعیلى کرکوندى 
به کدملى 1292893729 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1201087)

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون تأکید کرد که نقش هاى زیادى هست تا جلوى دوربین بازى 
کند و از طرفى هر روز خط قرمزها براى شوخى کردن بیشتر مى شود.

حمید لوالیى که میهمان برنامه «سریالیست» بود درباره سریال هایى که کار کرده گفت: به ترتیب 
«بزنگاه»، «بوتیمار» «خوش نشین ها»، «نقطه سرخط» و ... همه تولید یک تهیه کننده و یک گروه 
از بچه ها است. فقط زمان شان فرق مى کند. به نظرم زمان ساخت «بزنگاه» شرایط براى ساخت 
کارهاى طنز بهتر و دست ها بازتر بود. چیزى است که همه مى دانند و نباید پنهان کنیم. االن مشکل 

است، با هیچ کس نمى شود شوخى کرد.
وى افزود: االن خط قرمزى داریم اما آن زمان به هر حال کمى فضا بازتر بود و کمى گذشت داشتند. 
براى کار طنز باید مواد الزم دســتت باشد، وقتى هیچ چیز دستت نیســت کار لوسى مى شود که 

بخواهى دهنت را کج کنى یا بیفتى زمین یا یک ورى شوى. اینها خنده ندارد.
او خاطرنشــان کرد: به هر حال براى همه این کارها زحمت کشیده شده و همه متعلق به سازمان 
صداوسیما و تلویزیون اند. خانم گلچین به خاطر این گفتند «بزنگاه» را بیشتر دوست دارند که آن 
زمان بازیگران همه حرفه اى و خبره بودند و همــه کار طنز مى کردند. در بعضى از کارها آن آدم ها 

دیگر نیستند یا کمتر حضور دارند.
این بازیگر درباره برخى انتقادات در خصوص تکرارى شدن زوج او و مرجانه گلچین در سریال هاى 
طنز اظهار کرد: این انتقادها را قبول ندارم. اگر کسى هست بیاید بازى کند. االن بازیگر زن که طنز 
را بشناسد داریم؟ قصه اى که روى کاغذ نوشته مى شود یک چیز ُمرده است. بازیگر است که قصه 
و نقش را زنده مى کند. االن فرض کنیم شما کارگردان هستى و مرا انتخاب کرده اى و یک بازیگر 
زن مى خواهى انتخاب کنى چه کســى را انتخاب مى کنى؟ همه جّدى اند و همه کارهاى درام کار 

کرده اند. کار طنز یک زحمت مضاعفى مى خواهد که کار هرکسى نیست.  
او تأکید کرد: بازیگر طنز نداریم اگر زوج تکرارى شده است قصه ها که تکرارى نشده است. مگر کم 
گذاشته ایم یا کم کار کرده ایم؟ «بوتیمار» را خیلى دوست دارم. بیننده زیاد دارد. به این آمارها کار 
ندارم اما هرکسى را مى بینى از بوتیمار مى گوید. همه مى گفتند فصل دوم این سریال را هم کار کنید. 
لوالیى درباره کاراکتر خود در ســریال «بوتیمــار» بیان کرد:  آقاى گالبى آدمى اســت که همه 

سرمایه اش را دست یک نفر دیگر مى دهد که سود کند و بعد خرج جهیزیه دخترش کند و به 
پسرش پولى بدهد. این کاراکتر چطور باید بازى شود؟ صورت من همین است که حمید 

لوالیى است. در خاطرم است «خانه به دوش» را که بازى کردم یک خانمى که کارگردان 
است و اسمش را نمى آورم انتقاد کرد. رضا عطاران پاسخ خوبى داد. گفت لوالیى وقتى 
این نقش را بازى مى کند یک جاهایى خشایار مستوفى مى شــود. من که نمى توانم 

صورتش را جراحى کنم که شکل دیگرى بشود!
وى خاطرنشان کرد: هنوز هم تلویزیون سریال «خانه به دوش» را بارها بازپخش مى کند، 

منتقدها از زاویه دیگرى مى بینند. بله اگر 10 تا فیلمنامه باشد و من نگاه کنم ببینم فالن کاراکتر 
ایفاى نقشش متفاوت است آن را انتخاب مى کنم. اما این طور نیست؛ ما انتخاب مى شویم. فیلمنامه 
سریالى دستمان مى رسد و قبول مى کنیم، آن هم 5 قسمت از فیلمنامه. براى کسى که در سینما 

موفق نبوده و منتقد شده کار نمى کنیم!
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون تأکید کرد: ما براى مردم کار مى کنیم و براى یک منتقد که 
در سینما موفق نبوده و منتقد شده است کار نمى کنیم! در اینستاگرام نگاه کنید مردم هنوز کلیپ هاى 
«خانه به دوش» را دوست دارند. صحنه اى هســت که در این سریال به گلفروشى مى روم و هنوز 
بیننده صدبار این بخش از سریال را نگاه مى کند و دوست دارد. چرا تلویزیون «خانه به دوش» را 
چندین بار پازپخش مى کند؟ اگر یک بازیگر عصبى شود مردم تلویزیون را خاموش مى کنند. اما 

صحنه هاى سریال «خانه به دوش» را مردم با صداى بلند مى بینند.
وى درباره تکرار در نقش هایش گفت: در متن اینها را به من مى دهند و متن این را از ما مى خواهد. 
برخى چیزها هست که تکرار است و ما انجام نمى دهیم. یکى طنز کار مى کند و مى گوید آدمى است 
که مثًال بدبخت شده و خانواده زیرمتوسط دارد و عصبى است، مى گوید برویم سراغ لوالیى! یک 

راست سراغ من مى آیند. عاشق من که نیستند!
لوالیى درباره دلیل غیبت سه، چهار ساله اش توضیح داد: براى اینکه بیننده سریال امسال و سال بعد 
را از ما مى بیند سه تا چهار سال کار نکردم. این یک تصمیم گروهى بود. دفترى که با آنها کارهاى 
موفق کردم تصمیم شان بر این بود. به من مى گفتند در فالن کار نباش. سه سال کار نکردم. برخى 

مى پرسیدند ممنوع الکار شــده اى؟ گفتم نه کار مى کنم. خودشان از طرف تهیه کننده و کارگردان 
تشخیص مى دادند که در کدام کار حضور داشته باشم. در خانه مى نشستم سبزى پاك مى کردم و 

در کارها حضور نداشتم!
وى تصریح کرد: کارى است که مردم دوست دارند. این سبک کارها را دوست دارند. من آدمى دل 
نازکم. اگر مردم به من بگویند دیگر بازى نکن، فــالن کار را نکن. باور کنید دیگر بازى نمى کنم. 
چون من هرکارى مى کنم براى مردم است. اندازه ام هم همین است. بازیگرهاى کمدى جهان را 

هم نگاه کنید فقط داستان عوض مى شود، همه همان کاراکتر و چهره اند. 
او در پایان با اشاره به اینکه دوست دارم نقش وکیل ُخل یا دکتر دیوانه بازى کنم، گفت: نقش هاى 
زیادى هســت که آرزو دارم بازى کنم. یک وکیل ُخل، یک دکتر دیوانه، اما پیشــنهاد نقش هاى 

متفاوت کجاست؟

گالیه ها و آرزوهاى حمید لوالیى

چرا هنوز مردم 
«خانه به دوش» را دوست دارند؟
ش کند و به 

ه حمید 
گردان 
قتى 
وانم 

ى کند، 
فالن کاراکتر 

 شویم. فیلمنامه 
سى که در سینما 

ى یک منتقد که 
 هنوز کلیپ هاى 

معرفى نماینده سینماى ایران به اسکار در انتظار تعیین اعضاى کمیته انتخاب و تشکیل جلسه در 
بنیاد سینمایى فارابى است. در هفته هاى گذشته بعضى کشورها فیلم هاى خود را براى رقابت در 
اسکار 2022 معرفى کرده اند و در بین آن ها اکوادور نخستین کشورى بود که فیلم اسپانیایى زبان 
«زیردریایى» ساخته «آلفردو لئون لئون» را به عنوان نماینده خود براى دور جدید جوایز اسکار در 

شاخه بهترین فیلم بین المللى معرفى کرد.

لهســتان، آلمان، صربســتان، مراکش، کامبوج، اوکراین، آلبانى، ایرلند، قرقیزستان، اسلوونى و 
کلمبیا دیگر کشورهایى هستند که نمایندگانشان براى اسکار سال آینده مشخص شده است و در 
حالى که یک ماه تا پایان مهلت اعالم شده از سوى آکادمى اسکار باقى مانده، از ایران فعال فیلمى 

معرفى نشده است.
در این باره رائد فریدزاده معاون امور بین الملل بنیاد ســینمایى فارابى در پاسخ به اینکه چه زمانى 
نماینده ایران براى شرکت در اسکار معرفى مى شود؟ بیان کرد:  ما یک مهلتى براى معرفى  ارسال 
فیلم داریم و در حال حاضر براى پروسه انتخاب فیلم، نامه نگارى هاى اولیه هم با وزارت ارشاد براى 

دریافت فیلم ها و هم  با خانه سینما براى معرفى افراد انجام شده است.او درباره اینکه آیا افراد 
کمیته تصمیم گیر مشخص شده اند؟ گفت: در حال مذاکره و منتظر دریافت جواب قطعى هستیم 

تا براساس زمان بندى جلسه ها تشکیل شوند.
وى در پایان خاطرنشــان کرد:  مهلت نهایى براى ارســال فیلــم اول نوامبر اســت که ما باید 
فیلم را تــا آن زمــان معرفــى کرده باشــیم، یعنــى بایــد طــورى برنامه ریــزى کنیم که 
پخش کننده فرصت الزم براى تهیه اقالمى که باید به اســکار ارائه شــود را در اختیار داشــته 

باشد. 

آخرین وضعیت معرفى فیلم ایرانى به اسکار

روزهاى پرفروغ 
شهاب حسینى 

شهاب حســینى براى بازى در فیلم ”اولین برف“ 
ساخته حامى رمضان برنده جایزه بهترین بازیگر 
نقش مکمل مــرد از جشــنواره بین المللى فیلم 

پکن شد.
این رویداد ســینمایى که از تاریخ 30 شهریور تا 
7 مهر برگزار شد، در بخش رقابتى اصلى (جایزه 
تیانتان) میزبان فیلم ”اولین برف“ اولین ساخته بلند 
حامى رمضان کارگــردان ایرانى - فنالندى بود. 
این فیلم در نهایت موفق به کسب جایزه بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد (شهاب حسینى) و بهترین 

موسیقى (توماس نیکینن) شد. 
شهاب حســینى چند روز پیش نیز براى بازى در 
فیلم ”اولین برف“ به عنــوان بهترین بازیگر مرد 
جوایز ساالنه ســینماى فنالند (یوسى) انتخاب 

شده بود.
”اولین برف“ که پیش تر در بخش نسل جشنواره 
فیلم برلین رونمایى شد درباره زندگى پسربچه اى 
13 ساله در یکى از روســتاهاى فنالند است که 
زندگى اش با عدم پذیرش درخواســت پناهندگى 
خانواده اش دگرگون مى شود. شبنم قربانى، آران، 
سینا کشورى و کیمیا اســکندرى دیگر بازیگران 

این فیلم هستند.
در بخش ”به سوى  آینده“ جشنواره فیلم پکن نیز 
سینماى ایران امسال سه فیلم ”بوتاکس“، ”نامو“ 
و ”درخت سکوت“ را داشت که سوسن پرور براى 
بازى در فیلم ”بوتاکس“ به عنوان محبوب ترین 
بازیگر زن و ”نامو“ بــه عنوان محبوب ترین فیلم 

این بخش انتخاب شدند.
 فیلم ”مسیر معکوس“ ساخته ابوالفضل جلیلى نیز 
در بخش نمایش هاى ویژه جشــنواره بین المللى 

فیلم پکن به نمایش درآمد.
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مراسم معارفه کادرفنى و بازیکنان تیم فوتبال سپاهان و آغاز رسمى 
تمرینات این تیم در اصفهان عصر جمعه در ورزشگاه نقش جهان برگزار 
شد. در جریان معارفه بازیکنان سپاهان براى فصل جدید مسابقات، 
عده اى از هواداران با هماهنگى مسئوالن این باشگاه فرصت دیدار با 

بازیکنان تیم را پیدا کردند.
قرار بود چند هفته زودتر مراسم رونمایى از تیم فوتبال سپاهان برگزار 
شود، اما پس از اینکه این موضوع اطالع رسانى شد، به دلیل شرایط 
نامناسبى که شــیوع کرونا در آن مقطع داشــت، تصمیم به لغو این 
گردهمایى گرفته شد تا روز 9 مهر به عنوان روزى که سپاهان لیگ 21 

به هوادارانش معرفى، ثبت شود.
یکى از نکات مهم این گردهمایى اما حضور هواداران اصفهانى بود که 
پس از نزدیک به دو سال شانس دیدار دوباره با سکوهاى نقش جهان 

را پیدا کردند و از نزدیک ســتاره هاى محبوب تیمشان را دیدند. این 
حضور همچنین فرصتى براى تقدیر از تالش هاى مدیران، کادر فنى 
و همینطور بازیکنان تیم بود که در لیگ بیســتم فصل فوق العاده اى 
را پشت سر گذاشتند و توانستند با کســب 65 امتیاز به بهترین نایب 

قهرمان ادوار لیگ برتر تبدیل شوند.
ســپاهان در فصل جدید آنطور که به نظر مى آید با شــرایط بهترى 
در حال آماده ســازى براى حضور در مســابقات لیگ، جام حذفى و 
رقابت هاى آسیایى اســت و اگر با تالش مسئوالن سازمان لیگ در 
استادیوم ها به روى هواداران باز شود، تماشاگران اصفهانى استقبال 

خوبى از بازى هاى تیم محبوبشان به عمل خواهند آورد.
در جریان این مراسم محرم نویدکیا به عنوان سرمربى طالیى پوشان و 
محمدرضا خلعتبرى به عنوان کاپیتان اول تیم، براى دقایقى با هواداران 

صحبت کردند.
در این مراسم بازیکنان سپاهان هنگامى که نامشان خوانده مى شد، 
در میان تشویق تماشاگران حاضر در ورزشــگاه پس از اداى احترام 
به شــادروان على لندى نوجوان و قهرمان فداکار ایذه اى و همچنین 
امضاى میثاق نامه احتــرام به اصول جوانمردى مکتب شــاهین و 

سپاهان، به روى سن مى رفتند.
هواداران سپاهان تک تک بازیکنان این تیم به خصوص شهریار مغانلو 

را تشویق مى کردند.
علیرضا مختارى دارنده مدال نقره پرتاب وزنه پارالمپیک 2020 توکیو 
نیز که خود از هواداران سپاهان اســت در این مراسم حضور داشت. 
همچنین خانواده مرحوم محمود یاورى پیشکســوت فقید باشــگاه 

سپاهان نیز در میان میهمانان این مراسم حضور داشتند.

در بخشى از این مراســم از علیرضا مختارى نایب قهرمان مسابقات 
پرتاب وزنه پارالمپیک 2020 توکیو تجلیل بــه عمل آمد و پیراهن 
تیم فوتبال سپاهان که توسط اعضاى این تیم امضا شده بود به وى 

اهدا شد.
در هنگام صحبت هاى محرم نویدکیا سرمربى سپاهان هواداران این 
تیم به شدت او را تشویق کردند. در بخشى از این مراسم محمدرضا 
خلعتبرى کاپیتان تیم فوتبال سپاهان میثاق نامه این تیم را قرائت کرد.

اعضاى هیئت مدیره باشگاه سپاهان، کاردار سفارت مالزى، کنسول 
سفارت روسیه در اصفهان و مســئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان از جمله میهمانان این مراسم بودند.
هواداران سپاهان در هنگام جشن پیراهن سپاهان بازیکنان محبوب 
خود را با القابى مانند بوگاتى براى رضا میرزایى، بمب افکن براى امید 

نورافکن، آقاى گل براى سجاد شــهباززاده و مهندس براى سروش 
رفیعى تشویق کردند.

یکى از اقداماتى که در مراسم رونمایى از بازیکنان تیم فوتبال سپاهان 
انجام شد، معرفى شماره بازیکنان این تیم در فصل جدید بود و شماره 

چند بازیکن جدید این تیم نظیر ریگى و مغانلو مشخص شد.
بر اساس شماره هایى که اعالم شــد محمدرضا خلعتبرى با گرفتن 
شماره 10 تیم که فصل گذشته بر تن محمد محبى بود، عالوه بر به بازو 
داشتن بازوبند کاپیتانى، با این شماره راهى میدان خواهد شد. همچنین 
کریستوفر کنت دروازه بان جدید اتریشــى طالیى پوشان با شماره 
یک، مسعود ریگى با شماره 6، فرشاد احمدزاده با شماره 8 و شهریار 
مغانلو با شماره 70 سپاهان بازى خواهند کرد تا شماره هاى مهمترین 

خریدهاى سپاهان در این فصل مشخص شده باشد.

معارفه طالیى هاى اصفهان با حضور تماشاگران در نقش جهان برگزارشد

رونمایى از  سپاهاِن جدید 

بازیکن تیم فوتبال ســپاهان گفت: به عنوان یک 
اصفهانى مى دانم که بعد از هر برد سپاهان، اصفهان 
غرق در شادى مى شود و مردم دلخوش به سپاهان و 

زاینده رود هستند.
رضا میرزایى در حاشیه مراســم معارفه کادر فنى و 
بازیکنان تیم فوتبال سپاهان و آغاز رسمى تمرینات 
این تیم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مدیریت 
باشگاه سپاهان براى برگزارى باشکوه جشن پیراهن 
تشکر مى کنم. تاکنون در فوتبال ایران چنین جشن با 
شکوهى براى رونمایى از پیراهن باشگاه برگزار نشده 

است و این اقدام جاى تقدیر دارد.

وى افزود: بســیار خوشــحالم که بعــد از مدت ها 
هواداران ســپاهان را در ورزشــگاه دیــدم. فصل 
ســختى پیش رو داریم و باید سخت تالش کنیم تا 

به هدف مان برسیم. 
وینگر تیم فوتبال سپاهان گفت: هواداران همیشه 
سپاهان را در رده هاى باالى جدول دیده اند و سپاهان 
همیشه باید مدعى قهرمانى باشد. ما تمام تالش مان 
را براى خوشحال کردن هواداران انجام مى دهیم. 
به عنوان یک اصفهانى مى دانم کــه بعد از هر برد 
سپاهان، اصفهان غرق در شــادى مى شود و مردم 

دلخوش به سپاهان و زاینده رود هستند.

مسابقات لیگ بیست و یکم در حالى از بیست و هفتم مهر آغاز خواهد شد که 
چندین بازیکن باتجربه و سن و سال دار در این رقابت ها به میدان مى روند 
و حتى مهره هاى کلیدى تیم خودشان هستند. نام سه ذوب آهنى و یک 
بازیکن از سپاهان نیز در فهرست پیرمردهاى لیگ بیست ویکم به چشم 

مى خورد.
کاپیتان پرسپولیس اما در صدر این فهرســت قرار دارد و مسن ترین 
بازیکن لیگ برتر بیســت ویکم است. ســید جالل حسینى در فصل 
گذشته لیگ برتر رکوردهاى زیادى را به نام خود ثبت کرد که مهمترین 
آنها کسب 9 قهرمانى لیگ برتر بود. او با 39 سال و 7 ماه و 25 روز در 
حال حاضر پیرترین بازیکن لیگ اســت. بعد از او قاسم حدادى فر از 

ذوب آهن با 38 سال و 2 ماه و 19 روز قرار دارد. رتبه سوم این لیست هم با 38 سال 
و 17 روز در اختیار محمدرضا خلعتبرى از سپاهان است.
اسامى دیگر بازیکنان مسن لیگ برتر به شرح زیر است:

4- رضا خالقى فر: 38 سال و 10 روز(ذوب آهن)
5- لوسیانو پریرا: 37 سال و 11 ماه و 16 روز(فوالد)

6- شهاب گردان: 37 سال و 4 ماه و 8 روز(ذوب آهن)
7- مسعود شجاعى: 37 سال و 3 ماه و 21 روز(نساجى)

8- مهرداد بشاگردى: 37 سال و 28 روز(هوادار)
9- محمد قاضى: 36 سال و 8 ماه و 30 روز(مس رفسنجان)

10- اکبر صادقى: 36 سال و 6 ماه و 18 روز(نساجى) 

سرپرســت تیم فوتبــال پدیده که 
پیشکسوت استقالل، پرسپولیس، تراکتور 
و سپاهان محسوب مى شــود در پاسخ به اینکه به 
کدام رنگ گرایش دارد، گفــت: باید اعتراف کنم 

خودم را مدیون سپاهان مى دانم.
سیدمهدى سیدصالحى در خصوص انتخابش به 
عنوان سرپرست تیم فوتبال پدیده اظهار داشت: 
بعد از اینکه فوتبال را کنار گذاشتم، در کالس هاى 
مربیگرى شرکت کردم. مدتى با مسئوالن پدیده 
مذاکره کردم و جو خوبــى را در این تیم دیدم و 
تصمیم گرفتم از این ســمت و سو وارد فوتبال 

شوم.
وى در خصوص اینکه گفته مى شود پدیده در 
فصل پیش رو دچار مشکالت مالى متعدد 
خواهد بود، گفــت: همه صحبت هایى 
که پیرامون حواشــى پدیده مطرح 
مى شود، درست نیست و شایعه 
اســت. من به اینجا آمده ام تا 
کمک کنم. زمانــى که رضا 
مهاجرى سرمربى پدیده بود، 

قرار بود شاگرد او شوم اما نشد. حاال شرایط به شکلى 
شده که در کنار او حضور داشته باشم.

سرپرســت تیم فوتبال پدیده در خصوص حضور 
هادى عقیلى در کادر فنى نماینده مشهد در لیگ 
برتر عنوان کرد: او به تهران سفر کرده و قراردادش 
هم ارسال شــده بود. با وجود این، از روز شنبه که 
اردوى ما در تهران شروع شد در تمرینات حاضر شد.

سیدصالحى در پاســخ به اینکه تاکنون در مشهد 
بازى نکرده اما پیشکسوت استقالل، پرسپولیس، 
تراکتور و سپاهان محســوب مى شود و خودش به 
کدام رنگ گرایش دارد، گفت: این سؤال را خیلى ها 
از من پرسیدند. بازى در چهار تیم بزرگ ایران لطف 
خداوند به بنده بود اما باید اعتــراف کنم خودم را 

مدیون سپاهان مى دانم.
وى تأکید کرد: استقالل و پرسپولیس از قدیم قطب 
فوتبال کشور بوده اند اما از سال 80 این تابو شکسته 
شد و ســپاهان تبدیل به یکى دیگر از قطب هاى 
فوتبال کشور شــد. با وجود این، خودم را سپاهانى 
مى دانم؛ هرچند در هر جایى کــه بازى کرده ام، با 

قلبم کار کرده ام.  

هافبک جدید ذوب آهن از انتخاب این تیم و کار با مهدى تارتار ابراز 
رضایت مى کند.

سجاد جعفرى که پس از دو فصل حضور در نفت مسجدسلیمان و 
تجربه کاپیتانى در این تیم تصمیم به جدایى گرفت و راهى ذوب آهن 
شد، با اشاره به دوران بازى براى نفت اظهار کرد: تجربه خوبى در 
مسجدسلیمان به دست آوردم و در مسیر درستى قرار گرفت ولى در 
نهایت شرایط همکارى وجود نداشت و باید انتخابى انجام مى دادم 

که به آینده فوتبالى ام کمک کند.
او ادامه داد: شرایط ســختى در نفت مسجدسلیمان وجود داشت و 
روزهاى دشوارى تحمل کردیم، اما خدا را شکر تیم در هر دو فصل 
رتبه میانه جدولى به دست آورد و با کمترین بودجه نسبت به همه 
تیم ها در لیگ برتر ماند. بازیکنان ما هم کیفیت باالى خودشان را 

نشان دادند و االن همه انتقال هاى خوبى داشتند.
هافبک جدید ذوب آهــن درباره انتخاب این باشــگاه و حضور در 
اصفهان عنوان کرد: دو سال قبل و پیش از اینکه به نفت بروم، آقاى 
قلعه نویى لطف داشتند و قرار بود با سپاهان قرارداد امضاء کنم، اما 
اتفاقاتى افتاد که این انتقال رخ نداد و من هم تصمیم گرفتم با نفت 
قرارداد ببندم و در نیم فصل سال قبل هم آقاى حسینى درخواست 
حضورم در ذوب را داشتند که باشگاه نفت رضایت نداد ولى خدا را 

شکر االن به اصفهان آمدم و از انتخابم راضى هستم.
جعفرى در خصوص کار با مهدى تارتار در ذوب آهن گفت: زمانى 
که انتقالم به سپاهان انجام نشد، بخاطر پیشنهاد نفت و اینکه آقاى 
تارتار در آنجا حضور داشــت، به این تیم رفتم و پس از یک فصل 
دورى، خوشحال هستم که دوباره با ایشان کار مى کنم.  آقا مهدى 
جزو مربیانى است که واقعا زحمت مى کشد و براى موفقیت تیمش 
وقت مى گذارد. من هم بخاطر شناختى که از کار و اهدافشان داشتم، 

به ذوب آمدم و امیدوارم بهترین عملکردم را ارائه کنم. 
او درباره وضعیــت ذوب آهن و دیدارهاى دوســتانه اى که برگزار 
مى کنند، گفت: خدا را شکر باشــگاه ذوب در بهترین زمان آقاى 
تارتار را معرفى و بازیکنان جدید را جذب کرد. همین اتفاق موجب 
شد تا ما تمریناتمان را به موقع شروع کنیم و بیشتر از هر تیم دیگرى 
مسابقه تدارکاتى داشته باشــیم. با این شرایطى که از تیم مى بینم 
و آماده سازى خوبى که انجام داده ایم، به نظرم یکى از آماده ترین 

تیم ها براى لیگ برتر خواهیم بود.

کاروان ذوب آهن دومین اردوى پیش فصل خود را در تهران آغاز کرد.
تیم فوتبال ذوب آهن که پیش از این اردویى در شهر تهران داشت، 
پس از بازگشت به اصفهان و انجام دیدار تدارکاتى با سپاهان بار دیگر 
اردویى در تهران تدارك دیدند و به همین منظور صبح روز شنبه وارد 
این شهر شدند. ذوبى ها قرار است چند دیدار تدارکاتى دیگر در تهران 
داشته باشند و تمرینات خود را به صورت فشرده در این اردو پیگیرى 

خواهند کرد.
این تیم سه بازى دوســتانه را در پایتخت تدارك دیده است. در روز 
یک شنبه (امروز) شاگردان تارتار باید به مصاف هوادار تهران برود؛ 
چهارشنبه با فجرسپاســى بازى خواهند کرد و پس از آن به مصاف 
استقالل رفته و اردوى یک هفته اى این تیم به پایان خواهد رسید تا 

آنها براى دیدارهاى لیگ بیست و یکم آماده شوند.

مردم اصفهان دلخوش به سپاهان هافبک جدید ذوب آهن:
و زاینده رود هستند

3 ذوب آهنى و یک سپاهانى در جمع پیرمردهاى لیگ

سیدصالحى: خودم را مدیون سپاهان مى دانم

آماده ترین تیم براى لیگ 
مى شویم

مسابقات لیگ بیس
چندین بازیکن با

و حتى مهره هاى
بازیکن از سپاه

مى خورد.
کاپیتان پرسپ
بازیکن لیگ
گذشته لیگ
9آنها کسب 9
پ حال حاضر

سرپرســت
پیشکسوت استقال
و سپاهان محسوب مى ش
گ کدام رنگ گرایش دارد،
خودم را مدیون سپاهانمى
سیدمهدى سیدصالحىد
عنوان سرپرست تیم فوت
بعد از اینکه فوتبال را کنار
مربیگرىشرکت کردم.
خوبـ مذاکره کردم و جو
تصمیم گرفتم از این س

شوم.
وى در خصوص اینک
فصل پیش رو دچ
خواهد بود، گف
که پیرامون
مى شو
اســ

کمک
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اهداف مهم گلر ذوب آهن
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به تشریح شرایط و وضعیت این 

تیم پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر پرداخت.
حبیب فرعباســى در خصوص انتخــاب ذوب آهن و پیوســتن به جمع 
شاگردان مهدى تارتار اظهار داشــت: ذوب آهن تیمى ریشه دار است و 
هواداران خوبى دارد. عالوه بر این حضور مهدى تارتار در رأس کادرفنى 

و کار کردن با حسین اینانلو (مربى دروازه بان ها) در کنار شرایط 
خوب و آرامش موجود، ازدالیلى بود که باعث شد این 

تیم را انتخاب کنم.
دروازه بان ذوب آهن در مورد اینکه فصل گذشته، 
ســال ســختى براى این تیم بود اما هواداران 

امیدوارند که در فصل جدید اتفاقات خوبى براى تیم 
محبوبشــان بیفتد، گفت: جو صمیمى و دوستانه اى 
در تیم وجود دارد. با یــارى خدا و تالش همه اعضاى 
تیم مى توانیم بهترین رتبه و نتیجه راکســب کنیم. با 

حمایت هاى باشگاه، برنامه ریزى خوب سرمربى و 
کادر فنى و برگزارى اردوها و مسابقات  تدارکاتى، 

تیم روزبه روز آماده تر و هماهنگ تر خواهد شد.
وى تصریــح کرد: صددرصــد مى توانیم نتایج 
مطلوب که حق این تیم بزرگ اســت را کسب 
کنیم و دوباره این تیــم را به روزهاى اوج خود 
برسانیم تا دل هواداران شاد شــود. مطمئنًا 
امسال ذوب آهن شــرایط بسیار بهترى را با 

لطف خدا تجربه خواهد کرد. امیدوارم در 
قرعه کشى مسابقات هم قرعه خوبى 

بــراى آغاز بازى ها بــه ذوب آهن 
بخورد.

فرعباسى در مورد کارکردن با 
مهدى تارتار، عنوان کرد: 

او مربى با دانشى است. 
در تمــام  تیم هایى که 
حضور داشــته موفق 
عمل کــرده، مــن با 

تارتار قبال هم کار کردم 
بهترین مربیان ایران است. و مى توانم با جرات بگویم یکى از 

او با برنامه و پشتکار زیاد تیم را هدایت مى کند. تمریناتمان را زود 
شــروع کردیم و برگزارى دو اردو و 11 بازى تدارکاتى تا قبل از 
شروع لیگ برتر، نشان دهنده درایت تارتار و کادرفنى و همچنین 

حمایت خوب مدیران باشگاه است. 
وى درمورد رقابتى که امســال بین دروازه بان هاى جوان لیگ 
مانند نیما میرزازاد(سپاهان) محمدحسین اکبرمنادى(گل گهر) 
و... وجود دارد، گفت: امیدوارم همه درخشــش داشته باشیم و 
بتوانیم به تیم هایمان کمک کنیم. همه ما در عین رقابت، خارج 
از مسابقات دوست و رفیق هستیم. در ذوب آهن هم این رقابت 

و رفاقت وجود دارد.
دروازه بان ذوب آهن در خصوص اینکه آیا مى تواند در ثبت رکورد 
کلین شیت با بقیه دروازه بان هاى لیگ برتر رقابت کند، اظهار 
داشت: من سعى مى کنم براى رسیدن تیم به هدف اصلى از 
جان و دل مایه بگذارم. همیشه با روحیه یک برنده وارد زمین 
مى شوم پس هیچ چیزى غیرقابل دسترس نیست و در این 

مسیر همه تالشم را به کار مى گیرم.
فرعباسى در مورد اینکه آیا به لژیونر شدن فکر مى کند، 

گفت: امیدوارم بــا کمک خدا، تالش و پشــتکار و 
هدایت مربیان خوبم، هدف رسیدن به تیم ملى و 

رفتن به اروپا هم محقق شود.

آغاز  دومین اردوى ذوبى ها 
در تهران
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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 رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شماره 1595 مورخ 1400/03/26 آقاى اکبر معینى فرزند قنبر على نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 74/50 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 467  اصلى واقع در 
قطعه 9 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192454 
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/288

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

تقدیم نمایند 
آراى شــماره 1894 و 1895 مورخ 1400/4/9 آقاى اکبر معینى فرزند قنبر على نســبت 
به دو دانگ مشاع و خانم الهه رســتگارى نجف آبادى فرزند عبدالمحمود نسبت به چهار 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 40 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 788  اصلى واقع در قطعه 8 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/11 - 1192392/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/290

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

تقدیم نمایند 
راى شــماره 2814 مورخ 1400/6/9 آقاى على ایرجى فرزند محمود نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 126/15 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 2  فرعى از 51 اصلى 
واقع در قطعه9 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 
1192810/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى /6/292

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2575 و 2576 مورخ 1400/05/26 آقاى سعید خلیلیان نجف آبادى فرزند على 
نسبت به یک دانگ مشاع و خانم فضیلت مهدیه نجف آبادى فرزند سلطانعلى نسبت به پنج 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 168/59 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 10  فرعى از 858 اصلى واقع در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192442/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/294

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

تقدیم نمایند 
راى شماره 2846 مورخ 1400/6/7خانم فاطمه صادقى ملک آبادى فرزند یداله نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 162/30 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 391  اصلى 
واقع در قطعه6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 
1192472/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/296

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

تقدیم نمایند 
آراى شماره 2564 مورخ 1400/05/25خانم لیال درستى نجف آبادى فرزند حسن نسبت 

به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 190/40مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 4  
فرعى از 554 اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/11 - 1192510 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/298

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1703 مورخه 1400/03/28 آقاى حمید فاضل نجف آبادى فرزند قربانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 92/30مترمربع مجزى شده از پالك شماره 0  
فرعى از 141 اصلى واقع در قطعه6 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/11 - 1192818/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/300

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراء شــماره 1813 و 1816 مورخه 1400/04/07آقاى حمید فاضــل نجف آبادى فرزند 
قربانعلى نسبت به  سه دانگ مشــاع و خانم محبوبه جاللى فرزند قاسمعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 283/51 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 1061 اصلى واقع در قطعه7 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/11 - 1192779/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/302

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2698 مورخه 1400/6/6 خانم زهرا جاللى نجف آبادى فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 225/80 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 212  اصلى 
واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192565/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/304

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2815 مورخ 1400/4/9 آقاى مرتضى کاظمى فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 83/17 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 5  فرعى از 641 اصلى 
واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192612/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/306

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2756 مورخ 1400/6/7 آقاى محمد حجتى نجف آبادى فرزند مشهدى علیرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 350/95مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 1  فرعى از 655 اصلى واقع در قطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/07/11 - 1192579 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/308

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1595 مورخ 1400/3/26 خانم شــهناز ابراهیم نجف آبادى فرزند على محمد 

نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 240/08مترمربع مجزى شده از پالك شماره 624  
اصلى واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 
1192489/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/310

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

برابر آراء صــادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 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 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 شماره 2553 و 2554 مورخ 1400/05/25خانم عاطفه معینى فرزند ابراهیم نسبت به چهار 
و هشتصد و هشتاد و چهار - هشتصد و هشتاد و نهم دانگ مشاع و آقاى احمد عمو اکبرى سارى 
فرزند على نسبت به یک و پنج - هشتصد و هشــتاد و نهم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 108/11 مترمربع مجزى شده از پالك شــماره 909  اصلى واقع در قطعه7 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192875 / م الف - حجت اله کاظم 
زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى 

6/312/

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2528 مورخ 1400/05/21خانم فریبا امینى نجف آبادى فرزند جعفر نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 303/83مترمربع مجزى شده از پالك شماره 1026  
فرعى از 6 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 
1192904 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف سید روح اله موسوى /6/314

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 2565 و 2566 مورخ 1400/05/25 آقاى مجید نصیران نجف آبادى فرزند 
سلطانعلى نسبت به سه دانگ مشاع و خانم ناهید فاضل فرزند محمدرضا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 150/77 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 367  
اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 
1192891 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/6/316

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2577مورخ 1400/05/26خانم الهام حسنى فرزند محمد على نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 178/30مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 118  اصلى واقع در 
قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192792/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/318

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2551 و 2552 مورخ 1400/05/24 آقاى اکبر کامرانیان نجف آبادى فرزند 
قربانعلى نسبت به سه دانگ مشاع و خانم زهره کامرانیان نجف آبادى فرزند حسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 103/75مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 1015  اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/07/11 - 1192711 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى / 6/320

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2693 مورخ 1400/6/6 خانم اکرم اسرافیلیان نجف آبادى فرزند غالمرضا نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 144/53 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 107  اصلى 
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192658 
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/322

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2585 مورخ 1400/05/26 خانم آرزو حبیب الهى نجف آبادى فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 186/95 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 594  اصلى 
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - 1192857/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /6/324

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

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 1015 و 1014 مورخ 1400/02/22 و آراى اصالحى شماره 2525 و 2526 
مورخ 1400/05/21 آقاى  عباسعلى فتاحى فرزند غالمعلى نسبت به چهار دانگ مشاع و 
خانم رضوان فالحیان نجف آبادى فرزند محمد رضا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 160/56 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 1 و 2  فرعى از 959 
اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 
- 1192913 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/326

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد 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.
1- راى شماره 140060302027003720 مورخ 1400/03/19 نوراله فرامرزى فرزند تیمور 
بشماره شناسنامه 74 صادره از فارسان بشــماره ملى 4679560738 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 277 فرعى از اصلى 15201 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 43/51 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/06/27 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/07/11 - م الف: 1193454 - 

مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/329

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد 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.
1- راى شــماره 140060302027005793 مورخ 1400/05/16 حســین زارعى فرزند 
مصطفى بشماره شناسنامه 16420 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283864691 در سه 
دانگ یکباب خانه مخروبه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 14 و 15 فرعى از 
اصلى 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 554/12 مترمربع. خریدارى مع 

الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى محى الدین کاشفى.
2- راى شماره 140060302027005794 مورخ 1400/05/16 سید بهرام ماهرانى برزانى 
فرزند سید رضا بشماره شناسنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملى 1290198802 در سه 
دانگ یکباب خانه مخروبه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 14 و 15 فرعى 
از اصلى 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 554/12 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى محى الدین کاشــفى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11 - م الف: 1193324 - مهدى صادقى 

وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/331

فقدان مدارك
 LX کارت ماشین، برگ سبز و سند کمپانى خودرو سوارى تیبا
تیپ 231 مــدل 1390 بنزینى به شــماره موتور 8017628 
و شــماره شاســى S5810090016861 به شــماره پالك

 ایران 16 – 969 ص 24 متعلق به محسن على زاده خوانسارى به 
شماره ملى 1288038283 فرزند رضا مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.



سالمتسالمت 07074145 سال هجدهمیک شنبه  11 مهر  ماه   1400

تحدید حدود اختصاصى
شماره: 2027023790 - تاریخ: 1400/7/6 - نظر به اینکه خانم فاطمه شیارى فرزند 
نصراله در اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به اســتثناى بهاى ثمنیه عرصه و اعیان به شــماره پالك 640 فرعى از 9333 اصلى 
مجزى شده از اصلى مذکور را نموده است و راى شماره 140060302027004977 
مورخ 1400/04/20 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده 
و تحدید حدود پالك اولیه تا کنون بعمــل نیامده، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق 
الذکر تحدید حدود پالك شــماره 640 فرعى از 9333 اصلــى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به نام نامبرده نسبت به ششدانگ در روز شنبه 1400/08/08 از ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهى در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط معترض 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع 

ذیصالح قضائى صورت پذیرد. 
تاریخ انتشار: یکشــنبه 1400/07/11 - م الف: 1199753 - مهدى صادقى - رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /7/125

تحدید حدود اختصاصى
شماره: 2027023787 - تاریخ: 1400/7/6 - چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به شماره پالك 39/233 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى بنام اســداله کریمى فرزند رضا در جریان اســت که طبق راى 
140060302027001693 مــورخ 1400/02/12 هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه سابقه اى از تحدید حدود اولیه پالك 39 اصلى مشاهده نگردید لذا به استناد ماده 
13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1400/08/08 ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا سى روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایى اقدام و گواهى طرح دعوى خود را به این منطقه ثبتى ارائه نماید در غیر اینصورت 
متقاضى ثبت و یا نماینده قانونــى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار: 1400/07/11 - م الف: 1200705 - مهدى صادقى - رئیس ثبت اسناد و 

امالك منطقه شرق اصفهان /7/126

تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 20270223710 - تاریخ: 1400/7/4 - چون تحدید حدود ششدانگ یک 

باب خانه به شماره پالك 6925/3 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى 
بنام عزت سقارئیس االیتام فرزند حسن و ســید مجتبى مرتضوى خوراسگانى فرزند 
سید حسن (بالســویه) در جریان اســت که طبق آراى 140060302027004429 و 
140060302027004428 مــورخ 1400/04/05 هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در ثبت 
اســناد و امالك منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه سابقه اى از تحدید حدود اولیه پالك 6925 اصلى مشاهده نگردید لذا به 
استناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1400/08/05 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سى روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایى اقدام و گواهى طرح دعوى خود را به این منطقه ثبتى ارائه نماید 
در غیر اینصورت متقاضى ثبت و یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهى عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار: 1400/07/11 - م الف: 1200734 - مهدى صادقى - رئیس ثبت اسناد و 

امالك منطقه شرق اصفهان /7/127

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

راى شماره 140060302026006236 مورخ 1400/05/09 هیات چهار خانم راضیه 
اکبرى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1111741204 صادره فالورجان فرزند عباسعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 65,37 مترمربع پالك شماره 13930 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 
مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالک رسمى یداله شیرانى بیدابادى از سند 

60439- 1352/9/5 دفترخانه 29 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 - م الف: 1200817 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/130

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

راى شــماره 140060302026006670 مــورخ 1400/05/20 هیات دو خانم خاور 
عباسى به شناسنامه شماره 263 کدملى 6219413458 صادره فریدن فرزند عباس (که 

بموجب گواهى حصر وراثت شوراى حل اختالف اصفهان فوت نموده، وراث حین الفوت 
عبارتند از سکینه روزبهانى دره سارى، جمیله و هاشــم (شهرت هر دو نفر روزبهانى) 
فرزندان آن مرحومه کما فرض اله پســر دو برابر دختر ارث میبرند) بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 136,10 مترمربع از پالك شماره 18 فرعى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه از مالکیت حسینعلى یارعلى موضوع سند انتقال که بموجب گواهى 
حصر وراثت حسینعلى فوت کرده ورثه وى عبارتند از پنج پسر و یک همسر به نامهاى 
محسنـ  مجیدـ  حسنـ  حمیدـ  و روح اله (یارعلى) و ایران خلیلى دلیگانى که از طرف 

آقاى محسن یارعلى نسبت به سهم االرث، تصرفات متقاضى تایید شده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/07/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/26 - م الف: 1199145 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/134

فقدان سند مالکیت
شماره: 26025944- 1400/7/8 - سند مالکیت جزء ســهم 6 از کل سهم 6 بعنوان 
مالک ششــدانگ عرصه و اعیان متن سهم: ششــدانگ پالك ثبتى 2988 فرعى از 
15182 اصلى مفروز و مجزى شده از 2382 فرعى از اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق صفحه 503 دفتر امالك جلد 70 ذیل شماره 14570 و شماره سند 
چاپى 437991 سرى د سال 93 با شماره دفتر الکترونیک 139420302026011098 
و به موجب مستند مالکیت 9400708556959 مورخ 1394/07/20 بنام خانم فاطمه 
اعتمادى فرزند یوسف به شماره شناسنامه 328 صادره از الر بتاریخ تولد 1336/07/04 
به شماره ملى 2511146932 داراى سابقه ثبت و سند مالکیت میباشد و اکنون نامبرده 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى نسبت به مالکیت خود از پالك فوق را نموده است 
لذا به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت  مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود، اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

1198915 - موسوى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/137
 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006006539 - تاریخ ارسال نامه: 1400/07/08 - آقاى/ 
خانم پرویز سردسته فرزند عباسعلى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 16 حبه مشاع از 72 حبه 

شش دانگ پالك شماره 118/505 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
صفحه 262 دفتر 469 امالك ذیل ثبت 102137 به نام نامبرده فرزند - ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى شــماره 213780- 1384/10/18 دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 73 به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده - به 
موجب سند - دفتر - نزد - رهن است نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابجایى از بین 
رفته / مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر 
کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت  مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1201262 - اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر 

7/138/

آگهى راى شورا 
شــماره پرونده : 99/ 208 شــماره دادنامــه 388- 99/11/18 تاریخ رســیدگى : 
25 / 12 /99 درخصوص دادخواســت دعوى خواهان :  ســجاد رستمى ف. روشنعلى 
بوکالت محمد رسول علیمرادى ف . عباسعلى بنشانى : شــاهین شهر مخابرات بین 
فرعى 5 و 6 غربى ساختمان درویشى ط 3 واحد 11بطرفیت خوانده پرى لر ف . خداکرم 
مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ شــصت میلیون ریال  باستناد سه فقره چک 
بانک ملى به شماره 9531/412083-12 سررسید 30 / 1 / 97 و12-9531-412082 
سررســید 96/11/30 و 412084-9531-12 سررســید 97/3/30 و خسارت تاخیر 
تادیه، حق الوکاله وکیل وهزینه دادرســى .گردشــکار خواهان دادخواستى بخواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقررر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و 
بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید نظر به دادخواســت خواهان و مستندات 
تقدیمى شامل سه برگ فقره  چک و گواهى عدم پرداخت بانک و عدم دفاعیات و عدم 
ارایه الیحه دفاعیه و دلیل قانع کننده  خوانده که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
نسبت به خواهان مى نماید و خواندگان نسبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى 
بر برائت خود اقامه ننموده اند لذا شــورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 198 - 519 - 522 قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و ماده 3 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382 حکم به محکومیت خواندگان بصورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 
یکصد وشصت هزار ریال هزینه دادرسى  و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونى و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا 
از تاریخ سررسید هر یک چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر واعالم مى 
دارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر 
محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 1201433/م الف - قاضى شعبه ششم شوراى 

حل اختالف شاهین شهر - غالمرضا شکوهى /7/139

چرا دچار نوسان قند خون مى شویم؟
از آنجا که بیمارى دیابت یکى از بیماریهایى است که روز به روز 
به شــمار مبتالیان به آن اضافه مى شود، ضرورى است بدانیم 
کدام غذاها، داروها و یا شرایط زندگى باعث افزایش یا کاهش 
سطح قند خون مى شوند. در اینجا 15 دلیل براى نوسانات قند 

خون در مبتالیان به این بیمارى معرفى شده اند.

کافئین
 نوشیدن قهوه حتى نوع بدون شــکر آن، قند خون را افزایش 
مى دهد. چاى سیاه، چاى سبز و نوشــیدنى هاى انرژى زا نیز 
مانع کنترل قند خون در دیابتى ها مى شــود. از آنجا که هر فرد 
دیابتى واکنش متفاوتى به غذاها و نوشیدنى هاى شیرین نشان 
مى دهد، بهتر است نحوه پاسخ این افراد به چنین خوراکى هایى 

مورد بررسى قرار گیرد.

خوراکى هاى بدون شکر
 بسیارى از غذاهاى بدون شکر سطح قند خون را باال مى برند اما 
چرا این غذاها مى توانند حاوى کربوهیدراتهاى حاوى نشاسته، 
باشند. بررســى میزان کربوهیدرات این غذاها قبل از انتخاب 
آنها ضرورى است. شما همچنین باید به سوربیتول و گزیلیتول 
آنها نیز دقت کنید. این شــیرین کننده هــاى مصنوعى داراى 

کربوهیدرات هستند و باعث افزایش قند خون مى شوند.

سرماخوردگى
 قند خون شــما افزایش مى یابد زمانى که بدن در حال مبارزه 
با یک بیمارى اســت. آنتى بیوتیک ها، ضد احتقان ها و سایر 
داروهاى مشــابه مى تواند بر روى قند خون شما تاثیر بگذارد. 
توصیه مى شود آب و مایعات زیادى بنوشید تا آب کافى به بدنتان 
برسد. اگر بیشتر از دو ساعت دچار اسهال و استفراغ هستید و یا 
دو روز متوالى بیمار هستید و بهتر نشــده اید، حتما به پزشک 

مراجعه کنید.

استرس شغلى
 ناراضى بودن از کار و به طور کلى اســترس هاى مرتبط با کار 
مى تواند هورمون هایى را در بدن آزاد کند که باعث افزایش قند 

خون شوند. این روند در افراد مبتال به دیابت نوع دو شایع تر است. 
سعى کنید با استراحت، تنفس عمیق و ورزش مدیریت استرس 
خود را به دست بگیرید و اگر ممکن است موقعیت و مسئولیت 

خود را عوض کنید.

نوشیدنى هاى ورزشى 
برخى از این نوشیدنى ها حاوى شکر فراوان هستند اگرچه کمبود 
آب بدن را جبران مى کنند. اگر قرار اســت کمتر از یک ساعت 
ورزش کنید، بهترین نوشیدنى همان آب است. اگر مى خواهید 
ورزش هاى طوالنى تر و سنگین تر انجام دهید، با پزشک خود 
در مورد کالرى، کربوهیدرات و مواد معدنى این نوشابه ها باید 

مشورت کنید.

میوه هاى خشک 
انتخاب میوه، یک انتخاب ســالم اســت اما بایــد بدانید که 

میوه هاى خشک شده کربوهیدرات بیشترى دارند و قند خون را 
به سرعت باال مى برند.

استروئیدها
 کروتیکواستروئیدهایى مانند پردنیزولون براى درمان جوش یا 
تاول، ورم مفاصل، آسم و بســیارى دیگر از شرایط پزشکى مى 
تواند قند خون را باال ببرد و حتى خطر ابتال به دیابت در برخى افراد 
را افزایش دهد. دیورتیک ها یا همان کمک کننده ها به کنترل 
فشار خون باال نیز همین خاصیت را دارند. برخى از داروهاى ضد 

افسردگى نیز باعث نوسانات قند خون مى شوند.

داروهاى سرماخوردگى
 ضد احتقان هایى مانند پزودوافدرین یا فنیل افرین مى تواند قند 
خون را باال ببرد. داروهاى ضد سرماخوردگى گاهى حاوى شکر 
است. آنتى هیستامین ها مشــکل خاصى در رابطه با قند خون 

ایجاد نمى کنند. در مورد اثرات احتمالى این داروها قبل از خرید، 
با داروساز یا پزشک مشورت کنید.

فعالیت هاى خانگى
 این فعالیت ها با شدت متوســط کمک کننده به مبتالیان به 

دیابت است و مى تواند باعث کاهش قند خون در بیماران شود.

ماست
 از نوع پروبیوتیکش، حاوى باکترى هاى ســالم است که روند 
هضم را بهبود مى بخشــد و منجر به تقویت سیستم ایمنى و 
کنترل قند خون مى گردد. از انتخاب ماست هاى حاوى قند و 

شکر پرهیز کنید.

رژیم گیاهخوارى وگان
 یک مطالعه نشــان داده که مبتالیان به دیابت نوع دو که این 
رژیم را دنبال مى کنند، قندخونشان بهتر کنترل شود و نیازشان 
به انســولین کاهش مى یابد. البته باید قبل از هر گونه تغییر در 

رژیم غذایى با پزشک مشورت کرد.

ورزش
 هنگامى که فرد آنقدر ورزش مى کند که عرق مى کند و ضربان 
قلبش زیاد مى شود، قند خون ممکن است باال برود و سپس افت 
کند. ورزش هاى شدید و یا استقامتى مى توانند باعث کاهش 
قند خون حداقل به مدت کمتر از 24 ساعت گردند. قند خونتان 

را قبل، حین و بعد از ورزش بررسى کنید.

هورمون هاى زنانه
 هنگامى که هورمــون زنانه تغییر مى کند، میــزان قند خون 
نیز تغییر مى کند. ماهیانه قند خونتــان را کنترل کنید تا ببینید 

قاعدگى چه تاثیرى بر قند خونتان دارد.
 تغییــرات هورمونــى در یائســگى ممکــن اســت باعــث 
بروز مشــکالتى در کنترل قنــد خون گردد. با پزشــک خود 
راجع به خطــرات و فواید درمــان هــاى هورمونى صحبت 

کنید.

تقریباً هر نقطه اى از بدن از جمله داخل گوش ها مى تواند جوش بزند. گوش هاى 
شما به دالیل مختلفى ممکن است جوش بزنند، مثل استفاده مشترك از هدفون 
یا پاك نکردن جرم هاى گوش. خبر خوب آنکه جوش گوش را بیشــتر اوقات 
مى توان در خانه با اســتفاده از محصوالت ضد باکترى درمان کرد. اما در مورد 
بعضى جوش ها ممکن است نیاز به مراجعه به پزشک باشد.مانند همه انواع جوش، 
گوش ها هم ممکن اســت به خاطر مسدود شــدن فولیکول هاى مو یا هجوم

 باکترى ها جوش بزنند. برخى ازعلل رایج جوش زدن گوش ها عبارتند از:
استفاده از هدفون: هدفون داخل گوش مى رود و به پوست مجراى گوش فشار 

مى آورد. این امر مى تواند باعث مسدود شدن فولیکول هاى موى درون گوش و 
محبوس شدن آلودگى ها و باکترى ها شود. به دلیل گرم و مرطوب بودن محیط 
گوش، باکترى هاى جوش زا در آنجا رشد مى کنند.با استفاده اشتراکى از هدفون 
هم ممکن است در معرض انواع بیشتر و جدیدى از باکترى ها قرار گیرید، امرى 
که مى تواند باعث افزایش جوش ها شود. اگر مجبور بودید از هدفون مشترك 
استفاده کنید، ابتدا آن را با یک پد الکلى یا دستمال ضد باکترى تمیز کنید.جرم 
زیاد گوش: جرم گوش هم مى تواند باعث مسدود شدن منافذ پوست داخل گوش 
شود. جرم انباشته شده در گوش را باید پاك کرد، در غیراینصورت مى تواند منجر 

به جوش زدن گوش ها شود.
از آنجایى کــه مجراى گوش بــه طور مســتقیم به گوش حســاس داخلى 
منتهى مى شــود، باید با جوش گوش هایتان با احتیاط رفتــار کنید. با جوش
 گوش تان خیلى با خشــونت رفتار نکنید. اگر بترکد و عفونت کند ممکن است 
باعث عفونت خارجى و داخلى در گوش شــود. بنابرایــن هرگز در خانه چیزى 
را داخل جوش فرو نکنید. به خاطر داشــته باشــید که عفونت داخل گوش در 
برخى موارد مى تواند دردناك باشــد و اثر موقت یا همیشــگى بر شنوایى تان 

داشته باشد. 

چرا هرگز 
نباید هدفون 
را با دیگران 
شریک شد؟

پیاز پرکاربردترین ماده اولیه براى پخت غذا اســت و نام آن در بسیارى از 
دستور غذاهاى خوش طعم به چشــم مى خورد. مصرف مداوم پیاز باعث 
بهبود کیفیت زندگى انسان ها مى شود و تاثیر چشمگیرى در کاهش خطر 

ابتال به بیمارى ها دارد. 
پیاز داراى ترکیبات آلى گوگرد است که تاثیر مواد سرطان زا را که ما هر روز 
مصرف مى کنیم، بى اثر مى کند. اگر این سبزى پرخاصیت را با مواد مفید 
دیگر مانند زردچوبه، ترکیب و سپس استفاده کنیم، فواید بیشترى خواهد 
داشــت. موضوع قابل توجه اینکه هرچه مصرف روزانه پیاز بیشتر باشد، 
نقش محافظتى آن بیشتر خواهد بود. بررســى  هاى محققان نشان داده 
است مصرف این سبزى جادویى، تاثیر چشمگیرى در کاهش خطر ابتال به 
سرطان روده بزرگ، سرطان کبد، سرطان تخمدان، سرطان دهان و مرى، 

سرطان پستان، پروستات، کلیه و معده دارد.
پیاز ماده اى بســیار مفید براى کاهش پیشروى دیابت نوع دوم است؛ این 
نوع دیابت زمانى اتفاق مى افتد که انسولین نتواند گلوکز را به خوبى سنتز 
کند. معموال وقتى قند موجود در رژیم  هاى غذایى زیاد باشد، این بیمارى 
به وجود مى آید. زمانى که شما پیاز مصرف مى کنید، مقدار انسولین موجود 
در سیستم بدن افزایش پیدا مى کند. «آلیل پروپیل دى سولفید» موجود در 
پیاز، بعضى بخش هاى کبد را که انسولین در آن ها غیرفعال مى شود، فعال 
کرده و بدین ترتیب مقدار انسولین بیشترى براى سنتز گلوکز در جریان 
خون آزاد مى شود. در نتیجه تاثیر زیادى در کاهش خطر ابتال به دیابت دارد.
پیاز، حاوى مقدار زیادى آنتى اکســیدان به نام «کوئرستین» است که اثر 
رادیکال هاى آزاد را که باعث آسیب سلولى مى شود، خنثى کرده و نقش 
مهمى در سالمت افراد دارد. همچنین کوئسترون، باعث نرمى و انعطاف 
پذیرى رگ ها مى شود، به تنظیم فشــار خون و کاهش سطح کلسترول 
افرادى که در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى هســتند، 

کمک مى کند.
عالوه بر این خوردن پیاز، باعث رقیق شدن خون مى شود؛ در نتیجه احتمال 
لخته  شدن خون کاهش پیدا مى کند. به منظور تامین سالمت قلب و عروق، 

توصیه مى شود افراد مصرف پیاز را در رژیم غذایى روزانه خود جاى دهند.
«کوئسترون» به همراه «ســلنیوم» موجود در پیاز باعث تقویت سیستم 
ایمنى بدن مى شود. موضوع قابل توجه اینکه سیستم ایمنى فوق العاده فعال 
مى تواند باعث بروز مشکالت زیادى شود که یکى از آن ها التهاب مفاصل 
یا آرتروز است، اما به نظر مى رسد ترکیب کوئسترون و سلنیوم این مشکل 

را برطرف مى کند.

کاهش شدت  بیمارى ها
 با مصرف پیاز
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آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول استان اصفهان (مهر ماه 1400)
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه زیر را از طریق برگزاري مزایده عمومی 
به شرح مندرج در جدول  بصورت نقدي و اقساطی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت بیست روز،  همه روزه به استثناء روزهاي تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بیشتر 
و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهري مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه 

دوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.
براى کسب اطالعات بیشــتر، بازدید از  امالك، دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود همه روزه « در 
تاریخ هاى تعیین شده » به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الى 14 به محل این مدیریت به نشانى خیابان 

مطهرى حد فاصل پل آذر و پل فلزى جنب آتش نشانى مدیریت بانک کشاورزى (واحد حقوقى) مراجعه نمایند.
شرایط: سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مندرج در آگهى مزایده مى باشد که طبق مندرجات اسناد 
مزایده، مى بایست به حساب شماره630706019 به نام کمیسیون معامالت بانک نزد شعبه اصفهان واریز و رسید 

آن ارائه گردد.
بازدید از ملک و مطالعه  سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براى تمامى شرکت کنندگان ضرورى است

بانک در رد یک یا تمامى پیشنهادات خرید مختار است.
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد و در صورت داشتن متصرف، تخلیه ملک به عهده خریدار است

امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد سند انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود عوارض 
و جرایم مربوطه و متصرف، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام،  تفکیک، 
 افراز، تجمیع، دریافت سند ششدانگ، رفع مغایرت در حدود اربعه و مساحت ملک، هزینه نقل و انتقال و غیره، 
طی کلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي از این بابت پرداخت نمی نماید و 

بانک هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید .
بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده 
الزامی می باشد و امضاي اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه 

توسط شرکت کننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد .
در صورتى که امالك نیاز به تفکیک و اصالح داشته باشد در صورت بروز مشکالت در خصوص تفکیک و قطعی 
شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک ،  وجوه واریزي عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی 

نخواهد داشت در اینصورت به وجوه واریزي سود و یا خسارت تعلق نخواهد گرفت.
قطعیت معامله منوط به موافقت بانک کشاورزي ایران ( تهران ) می باشد .

در صورتى نفر دوم به عنوان برنده مزایده قبول مى شود که تفاوت مبلغ پیشنهادى با نفر اول از سپرده شرکت 
در مزایده کمتر باشد.

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان

 شماره نام شعبه ردیف
 وضعیت ملک  شرایط پرداخت   قیمت پایه اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکپرونده  

گلپایگان انتهاى خیابان اردیبهشت کوچه دو مترى بوستان 4399گلپایگان 1
 تخلیه و در تصرف بانک نیست بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  4,650,000,000 3910702دامدارىیازده سهم مشاع از 45 سهم 4572/2گلپایگان 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  17,795,319,429 3875004857مرغدارى یک و سى و سه صدم  دانگ مشاع از ششدانگ 76/279امتداد جاده شهرضا بعد از سه راه مبارکه دشت مهیار 3844شهرضا 2

جاده اصفهان شهرضا بعد از افتخاریه دشت مهیار جاده ایران 5813شهرضا 3
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  13,093,688,550 15500002458مرغدارى پنجاه و یک صدم دانگ از ششدانگ 76/61سرسبز 

265/1قریه شهرضا جاده هوك2166شهرضا 4
پنج و سه و چهارم حبه مشاع به انضمام ثمینه 
اعبانى پنجاه- شصت و چهارم حبه مشاع از 

72 حبه ششدانگ مى باشد 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  10,478,640,000 -174644باغ 

یک و دو دهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 265/1قریه شهرضا جاده هوك2166شهرضا 5
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  7,866,600,000 -280950باغ ششدانگ 

گرگاب خیابان امام خمینى خیابان مطهرى کوچه شهید محمد 5047دولت آباد 6
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  3,466,666,667 263/58263مسکونى سه و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ  409/6132بیدرام (19) پالك 39 کدپستى 8338135184

  تخلیه و در تصرف بانک نیست   بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  5,121,093,750 225715مسکونى پنجاه و هفت سهم از نود شش سهم اصلى 310کرمان خیابان شهید طالقانى کوچه 11 شمالى 4042دولت آباد 7

اصفهان کوى هزار جریب خیابان شهید خسرو پور کوى 3382شهرضا 8
بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  24,409,722,222 247305مسکونى هجده و نیم حبه مشاع از هفتاد ودو حبه 15261/163آزادگان ده مترى گل رز

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  با صلح 
حقوق بانک در پرونده قضایى صورت 

مى پذیرد. و مسئولیت طرح دعوى 
آتى به عهده خریدار مى باشد. 

اصفهان بهارستان خیابان فرشته کوچه یاسمن پالك 799 کد 6371شهرضا 9
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  8,180,555,556 200241مسکونى سى و یک سهم از 72 سهم 2187/2176پستى 8143148376

1668چادگان 10
سه راه درچه جاده اصفهان به نجف آباد محله قرطمان کوچه 

محمود کریمى(شماره63) اولین کوچه سمت چپ نبش 
دومین بن بست سمت راست 

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  6,150,000,000 293240مسکونى پنجاه و چهار حبه از هفتاد ودو حبه 88/1172

4809/2،4809/1،4809 کاشان خیابان مال فتح اله در مجموعه قصر رضوان 6024کاشان 11
 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  63,860,000,000 794/262385تاالردو دانگ از ششدانگ 1308/4881/11،2240/456/3276

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  7,741,200,000 203/86150مسکونى ششدانگ 2640/1179آران و بیدگل خیابان شهید مفتح  کوچه شهید قاسمى 6317آران و بیدگل 12

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  2,416,412,000 170/25235مسکونى یک و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ 2840/213آران و بیدگل بلوار آیت اله عاملى کوچه اندیشه 6276آران و بیدگل 13

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  89,416,000,000 445-آپارتمان دو و نه دهم دانگ مشاع از ششدانگ 146/2548کرج شاهین ویال خیابان ششم شرقى پالك 318813بوستان سعدى 14

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  8,174,000,000 -5868زمین مزروعى سى سهم مشاع از هفتاد دو سهم 257/5باغبهادران روستاى دوركزرین شهر 15

 تخلیه و در تصرف بانک نیست  بند ب نحوه ى دریافت ثمن معامله  18,140,000,000 -6656زمین مزروعى چهل و پنج حبه مشاع از هفتاد دو حبه 257/8باغبهادران روستاى دوركزرین شهر 16

نحوه دریافت ثمن معامله

شرایط ردیف
میزان پرداخت اقساطمیزان پرداخت نقدىپرداخت

-100الف1

ب2

٪10و یا بیشتر براساس 
تصمیم کمیسیون 

معامالت به عنوان پیش 
پرداخت

٪90طى مدت 60 ماه 
با نرخ سود مصوب 
شوراى پول واعتبار

م الف:1201958

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور 
در غرفه ذوب آهن اصفهان در متالکس 2021 گفت:

مبحث کمبود مواد اولیه در صنعت فوالد،به ویژه سنگ 
آهن در سال هاى اخیر بســیار مورد توجه قرار گرفته 
است. ایران کشورى است که در زمینه فوالد با توجه به 
سرمایه گذارى هاى انجام گرفته پیشرفت هاى خوبى 

را در بخش هاى مختلف رقم زده است.
وى افزود: معادن فعلى کشور تا حدود 15 سال آینده 
پاسخگوى نیازهاى تولید کنندگان فوالد خواهند بود 
و لذا این موضوع نشــان مى دهد در حوزه اکتشاف، 
اقدامات اثربخشــى انجام نگرفته و در کل دو بخش 

صنعت و معدن به صورت متوازن حرکت نکردند.
 مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد : صنایع فوالدى 
به دلیل اینکه بــراى تامین مواد اولیــه،روى معادن 
حساب باز کرده بودند که اقدام به جایى هم بود،وارد 
عرصه معدن نشدند اما مدتى است به اجبار براى تامین 
مواد اولیه در بخش معدن ســرمایه گذارى کردند که 
عملکرد خوبى داشتند اما صنایع به حمایت دولت در 
بخش اکتشاف نیازمند هستند و باید حاکمیت بستر 

الزم را در اختیار آنها قرار بدهد.  
این مقام مسئول خاطر نشــان کرد : وزیر صمت در 
برنامه هایى که اعــالم کردند،توجه خوبى به بخش 
معدن داشتند و امیدوار هســتیم در این دولت بتوانیم 

کارهاى بزرگى انجام دهیم.
محمدیاسر طیب نیا گفت: ذوب آهن اصفهان و فوالد 
مبارکه دو صنعت بزرگ و پیشــتاز در سطح منطقه 
هســتند، بنده از پتانســیل هاى ذوب آهن اصفهان 
به خوبى آگاه هســتم،توانایى هاى فوالد مبارکه هم 
مشــخص اســت و لذا همکارى هاى این دو قطب 

صنعتى با تدوین یک برنامه جامع مى توان سود آورى 
بیشتر را براى دو شرکت که متعلق به ایران اسالمى 
هستند فراهم نماید. این مهم با حمایت سهامداران دو 
شرکت و مدیران عالى آنها انشــاا... در آینده نزدیک 

عملیاتى مى شود.

ذوب آهن همچنان از سهمیه مواد اولیه 
برخوردار نیست

مرتضى یزدخواستى عضو هیات مدیره ذوب آهن هم 
با حضور در غرفه این شــرکت در متالکس 2021 به 
خبرنگار ما گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین 

تولید کننده فوالد در ایران پتانسیل هاى نهفته بسیارى 
دارد و لذا براى فعال شدن این توانایى ها برنامه ریزى 
خوبى در هلدینگ صدرتامین و هیات مدیره کارخانه 

انجام شده است.
وى افــزود : تولید ریل به عنوان یک دســتاورد ملى 
صرفًا یکى از توانایى هــاى ذوب آهن اصفهان بود 
که به عنوان یک برگ زرین و نماد خودکفایى ایران 
اسالمى با تالش و کوشش شبانه روزى کارکنان این 

شرکت ثبت گردید.
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهــان تامین پایدار 
مواد اولیه را بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن عنوان 

کرد و اظهار داشت : این مجتمع عظیم صنعتى با وجود 
کمبود مواد اولیه،کلیه خطوط ریلى کشــور را تحت 
پوشش کامل قرار داد و تولید این محصول استراتژیک 
در ذوب آهن به جایگاهى رسیده  که براى صادراتش 
برنامه ریزى هاى خوبى صورت گرفته اســت. یا در 
زمینه تامین مقاطع ساختمانى براى طرح ساخت یک 
میلیون مسکن،ذوب آهن آمادگى خودش را به صورت 
کامل اعالم کرده،با این همه توانمندى و شیوه تولید 
جهانى، به واقع حیف نیست ذوب آهن بزرگ همچنان 

از سهمیه مواد اولیه برخوردار نباشد؟
این مقام مسئول ادامه داد : از ایمیدرو، وزارت صمت 

و معاونت معدنى این وزارتخانــه تقاضا داریم صنایع 
فوالدى را به یک چشم نگاه کنند. اگر قرار است همه 
بخش ها مجاز به داشتن زنجیره باشند پس نباید تفاوتى 
در این بین قائل شوند. ذوب آهن از یک سو از نداشتن 
یارانه انرژى رنج مى برد و از ســوى دیگر از نداشتن 
سهمیه مواد اولیه ، اما واحدهاى فوالدى و معدنى را در 
سطح کشور مى بینیم که در تخصص کارى یکدیگر 
ورود کردند و تولید دارند. بنابرایــن مى طلبد وزارت 
صمت و دستگاههاى ذیربط نظارت بیشترى بر زنجیره 

تولید فوالد کشور داشته باشند.
یزدخواســتى خاطر نشــان کرد : تولید محصوالت 
صنعتى در کمیتــه طرح هاى ارزش افــزا و معاونت 
برنامه ریزى و توســعه و هیات مدیــره ذوب آهن با 
قوت در حال پیگیرى است تا بتوانیم سبد محصوالت 
ذوب آهن را با افزودن این محصوالت گسترده تر و 

ارزشمند تر نماییم.
عضو هیات مدیره ذوب آهــن اصفهان گفت : براى 
شرکت هاى تابعه نیز برنامه ریزى خوبى صورت گرفته 
و بحمدا... در ریل پیشرفت قرار گرفتند به عنوان مثال 
شرکت مهندسى و پویش با ساخت پاتیل براى مجتمع 
فوالد مبارکه،ذوب آهــن اصفهان،فوالد آلیاژى و ... 
توانمندى خود را در ریخته گرى پاتیل هاى فوالدى 

اثبات کرده است.
وى افزود : بر اساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته 
در نظر داریم،ساختار جدیدى را با همکارى مدیریت 
امور مجامع و سهام ذوب آهن براى شرکت هاى تابعه 
تعریف نماییم تا هر یک در این مجموعه در تخصص 
خودشان بتوانند بیش از گذشته در اقصى نقاط کشور 

برند ذوب آهن اصفهان را معرفى نمایند.

تعامل ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه براى
 ارزش آفرینى بیشتر

براساس نتایج نظرسنجى انجام شده که با مشارکت 1991 نفر از 
شهروندان در سال 1399 انجام شد بیش از 85 درصد پاسخگویان 
از نحوه برخــورد و رعایت ادب مأموران قرائــت کنتور و مأموران 
رسیدگى به حوادث شرکت آب و فاضالب استان اصفهان رضایت 
کامل دارند و 75 درصد نیز زمان مراجعه مأموران قرائت کنتور به 

درب منازل را بهترین موقع ممکن مى دانند.
نتایج این نظرسنجى همچنین بیانگر آشنایى و آگاهى 50 درصدى 
پاسخگویان از خدمات سامانه ارتباط با مشتریان 122 و سامانه ارائه 

خدمات غیر حضورى 1522 است.
شرکت کنندگان در این نظرسنجى در عین حال رضایت نسبتاً کمى 
از فشار شبکه توزیع آب داشتند و فقط 35 درصد در این خصوص 
اعالم رضایت کرده اند. علت این امر نیز افزایش میزان مصرف در 
روزهاى گرم سال و کمبود آب مورد نیاز به میزان 3200 تا 4300 
لیتر در ثانیه است که موجب افت شدید فشار و یا قطع احتمالى آب 
در برخى مناطق مى شود و امید است با بهره بردارى از سامانه دوم 

آبرسانى به اصفهان بزرگ این مشکل برطرف شود.
اضافه مى شود رصد افکار عمومى و بررسى میزان رضایت مندى از 
خدمات رسانى آبفاى استان اصفهان در سطح شهرها و روستاهاى 
تحت پوشــش از اهداف برگزارى نظرسنجى مشترکین است که 
همه ساله بر اساس مصوبات ابالغى وزارت نیرو و با رعایت ضوابط 
علمى و روش هاى پژوهشى، به صورت الکترونیکى توسط واحد 
پژوهش و افکارسنجى روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان انجام مى شود.

رضایت از عملکرد 
مأموران قرائت کنتور و 
رسیدگى به حوادث آبفا


