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چرا روى کباب سماق مى ریزیم؟کالهبردارى به بهانه ارائه بن «قهرمان»، نماینده سینماى ایران در اسکار شدجاماندگان سهام عدالت براى ثبت نام چه کنند؟ آقاى گل لیگ یک با گل شروع کرد  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سیب زمینى هاى 
خطرناك!

اصفهان با احتمال کمبود گاز  مواجه است
3
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زمان بازگشایى 
مدارس متوسطه 

اول و دوم در 
اصفهان

فرقى ندارد که سیب زمینى به صورت پخته، 
سرخ شده یا تنورى باشد. در هر صورت ممکن 

است بویى در آن وجود داشته باشد که شما 
از آن آگاه نباشید که نشان دهنده یک ماده 
خطرناك و کشنده است. به همین دلیل...

معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان گفت: مطابق آخرین مصوبات 
ستاد کروناى کشور که به اســتان ها ابالغ شده 
اســت با توجه به اینکه روند واکســینه شــدن 
دانش آموزان دوره متوســطه دوم صورت گرفته 
اســت بازگشــایى مدارس و کالس هاى درس 

حضورى این گروه از 15 آبان ماه خواهد بود.
 آذرکیــوان امیرپور افــزود: از آمــار 500 هزار 
دانش آموز مقطع متوسطه که در استان اصفهان 

وجود دارد...

آغاز بارش هاى پاییزى در اصفهان از نیمه دوم آبانآغاز بارش هاى پاییزى در اصفهان از نیمه دوم آبان
پیش بینى وضعیت آب و هواى استان در هشتمین ماه سال پیش بینى وضعیت آب و هواى استان در هشتمین ماه سال 
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مدیر عامل شرکت گاز استان در آستانه فصل سرما:

سرمربى ذوب آهن:

مزد انسجام، تالش و زحمات 
پیش فصل را گرفتیم

سرمربى تیم ذوب آهن معتقد است که شاگردانش مستحق کسب پیروزى در 
بازى با نفت آبــادان بودند و مى گوید آنها در این دیدار مزد انســجام، تالش و 
زحمات پیش فصل را گرفته اند. مهدى تارتار در نشست خبرى پس از پیروزى 

یک بر صفر تیمش مقابل صنعت نفت آبادان در هفته اول ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

«قلعه یاورى» در 
فهرست آثار ملى 
ایران ثبت شد

جزئیات واکسیناسیون سیار در اصفهان
3

استقالل و شماره استقالل و شماره 9999  
آینده دارش
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امام جمعه اصفهان:امام جمعه اصفهان:

بهترین صفتبهترین صفت
براى خبرنگار براى خبرنگار 
امانتدارى و امانتدارى و 
راستگویىراستگویى

 است است

واکنش مریم امیرجاللى
 به یک شایعه زرد

رئیس شوراى شهررئیس شوراى شهر
 تشریح کرد؛ تشریح کرد؛

جلسه اعضاىجلسه اعضاى
 شوراى شهر  شوراى شهر 

با استانداربا استاندار
اصفهاناصفهان

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد در راستاى اجراى طرح عمرانى تعریض بلوار حر واقع 
در شاهین شهر ضلع جنوبى خانه کارگر وفق الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و 
امالك براى برنامه هاى عمومى و عمرانى و نظامى دولت مصوب 58/11/17 شوراى انقالب 
اسالمى نسبت به تملک و آزادسازى یک قطعه پالك ثبتى به شماره 4816 مجزا شده از 301 
اصلى به مساحت 6050 مترمربع واقع در شاهین شهر ضلع جنوب خانه کارگر طبق کروکى 
پیوست اقدام نماید. لذا از مالک یا مالکیت و یا قائم مقام قانونى و صاحبان حقوق تقاضا 
مى گردد ظرف مدت حداکثر یک ماه از انتشار آگهى با در دست داشتن اسناد مالکیت و 
مستندات قانونى به منظور معرفى کارشناس رسمى دادگسترى در خصوص ارزیابى بهاء 
عادله امالك تحت تصرف به آدرس شاهین  شهر میدان فاطمیه ساختمان مرکزى شهردارى 
واحد امالك مراجعه نمایند. بدیهى است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات و مفاد الیحه 

قانونى فوق الذکر اقدام مى گردد.

آگهى ابالغ قانونى 

مسعود عارفیان - شهردار شاهین شهر 

نوبت دومنوبت دوم

م.الف :1207285

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام 
نماید: 

موضوع مناقصه: 
1ـ لکه گیرى و آسفالت معابر سطح شهر 
ـ مبلغ اولیه اعتبار: 10,000,000,000 ریال 

ـ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 500,000,000 ریال 
ـ محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 

ـ مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/8/11 
ـ محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

ـ محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
ـ تاریخ بازگشایى پیشنهادات: 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/8/12

ـ مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 1400/8/22
ـ اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام 

نمى شود. 

آگهى تجدید مناقصه

على اصغر حاج حیدرى - شهردار خمینى شهر 

چاپ دومچاپ دوم

م.الف :1207483

نخستین گردهمایى مســئوالن دفاتر مراکز امور مساجد 
استان اصفهان، برگزار شد.

سیدصادق ابطحى در این گردهمایى اظهار کرد: اکنون حدود 
پنج هزار و 200 مسجد در سراسر استان اصفهان وجود دارد 

که توسط بیش از سه هزار و 400 امام جماعت اداره مى شود. 
در برخى از این تعداد مساجد به دلیل عدم دسترسى روحانیان، 
نماز جماعت برگزار نمى شود، اما در اکثریت مساجد اصفهان 
نماز جماعت برگزار مى شود. وى ادامه داد: امروز نخستین 

گردهمایى مسئوالن دفاتر مراکز امور مساجد استان اصفهان 
است تا سیاســت هاى مدیریتى به همکاران اعالم شود و 
مسئوالن مراکز شهرستان هاى استان اصفهان با دلگرمى 

خاطر به وظایف خود عمل کنند.

برگزارى نخستین گردهمایى مسئوالن امور مساجد اصفهان

رئیس شورا هاى حل اختالف اســتان اصفهان از آزادى 
بیش از 1200 زندانى با همت شوراى حل اختالف استان 
اصفهان در شش ماهه اول سال 1400 خبر داد و گفت: با 
تالش شورا هاى حل اختالف حوزه هاى قضایى استان 
اصفهان در شش ماهه اول امسال  1262 زندانى از زندان 
آزاد و به جامعه و آغوش گرم خانواده هاى خود بازگشتند.

سید محمد موسویان افزود: از این تعداد پرونده 825 نفر 
با همت و وساطت شعب شوراى حل اختالف و 437 نفر 
با تالش و پیگیرى هاى شعب ویژه زندان استان اصفهان 

به مصالحه و در نهایت آزادى زندانى منتهى شده است.
وى افزود: در ایــن میان به ترتیــب حوزه هاى قضایى 
اصفهان با تعــداد 448 نفر، خمینى شــهر با تعداد 164 
نفر، نجف آباد با تعداد 141 نفر، کاشــان با تعداد 72 نفر، 
فالورجان با تعداد 39 نفر، داران و فریدن با تعداد 90 نفر، 
زرین شهر با تعداد 70 نفر، سمیرم و بادرود هر دو با تعداد 
21 نفر آزادى زندانى نیز بیشترین آمار آزادى زندانى را به 

خود اختصاص داده اند.

موسویان در ادامه گفت: تعداد 1737 فقره پرونده در شش 
ماهه اول امسال  به شعب ویژه زندان ارجاع شده است که 
تعداد 1711 فقره پرونده نیز مختومه شده است و تعداد 

1290 فقره نیز به مصالحه رسیده است.
وى اظهار امیدوارى کرد در سال جدید با همت و تالش 

مجدانه پرسنل خدوم و پرتالش شورا هاى حل اختالف 
در استان اصفهان شــاهد آزادى هر چه بیشتر زندانیان 
از زندان ها باشــیم تا ضمن بازگردانــدن آنها به جامعه، 
خانواده هاى آنان نیز از مشکالت و عواقب آن نیز رهایى 

یابند.

آزادى 1200 زندانى با همت شوراى حل اختالف استان اصفهان

طرح دورکارى کارکنان ادارات مجموعه شرکت مخابرات 
ایران از امروز اول آبان ماه 1400 لغو مى شود.

با توجه به بهبود وضعیت عمومى ناشى از شیوع ویروس 
کرونا و پوشش مطلوب واکسیناسیون در بین عموم مردم، 
بر اساس این اطالعیه، طرح دورکارى کارکنان شرکت 
مخابرات ایران از اول آبان ماه 1400 براى همه کارکنان 

این شرکت به اســتثنا مناطقى که در وضعیت قرمز قرار 
دارند لغو خواهد شد. گفتنى است ساعت کار ادارات شرکت 

مخابرات ایران نیز کماکان از 8 تا 15 است.
بر اساس تصمیمات ستاد پیشــگیرى از شیوع ویروس 
کرونا شــرکت مخابرات ایران، ضرورى است مدیران و 
مسئوالن بر رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى، فاصله 

گذارى اجتماعى و اســتفاده از ماســک توسط کارکنان 
نظارت جدى نمایند.

بر اســاس این اطالعیه، مناطقى که از سوى استاندارى 
هاى مربوطــه ضوابط و مقررات دیگرى براى ســاعت 
کار و دورکارى کارکنان دارند، مى توانند بر اساس همان 

بخشنامه اقدام کنند.

لغو طرح دورکارى ادارات شرکت مخابرات از امروز

معاون مدیرعامل در امور استان ها و بازاریابى بانک توسعه 
تعاون در سفر به اســتان یزد ضمن بازدید از طرح هاى در 
دست ساخت و در حال بهره بردارى در این استان، ظرفیت 
ها و نقش آفرینى بانک توســعه تعــاون در نظام بانکى و 
اقتصادى را یادآور شد و تصریح کرد: هدف گذارى صحیح 
این بانک دولتى در توســعه اشــتغال و رونق بنگاه هاى 

تولیدى، آثار مطلوب و درخشانى را به دنبال داشته است.
سعید معادى، ارتباط چهره به چهره با جامعه تولیدکنندگان، 
شنیدن مشکالت و گفتگو براى رفع موانع و چالش هاى 

مالى واحدهاى تولیدى و صنعتى استان را هدف اصلى این 
بازدیدها دانســت و افزود: همه تالش ما کمک به حفظ و 
توسعه اشتغال واحدهاى تولیدى و ایجاد اشتغال جدید از 

طریق کمک به کارآفرینان است.
وى خاطرنشان کرد: شناســایى و انتخاب بازار مناسب و 
متعاقب آن مشتریان فعال در قالب کسب و کار هاى مختلف 
یک فرصت دو طرفه براى تجهیــز منابع و افزایش توان 
مالى کیفى وپایدار از یک سو و تخصیص بهینه و هدفمند 

با رویکرد کمک به تولید، ایجاد و حفظ اشتغال مى شود.

هدف گذارى صحیح بانک توسعه تعاون در توسعه اشتغال

والدت باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) مبارك باد
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در شــرایطى که برخى رســانه ها تصاویرى از تاالب 
هورالعظیم را منتشر کرده اند که در آن هیچ آبى جریان 
ندارد، اما معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و 
برق خوزســتان تأکید کرد که اکنون تاالب هورالعظیم 
خشک نیســت و تراز آب تاالب هورالعظیم در شرایط 

کنونى مناسب ارزیابى مى شود.
على شهبازى در این باره گفت: اکنون تمام مسیرهاى 
انتهایى و ورودى به تاالب هورالعظیم داراى آب هستند. 
یعنى اطالعات ایستگاه هاى هیدرومترى در تمام رودخانه 
هاى منتهى به هورالعظیم نشان از جریان داشتن آب در 

این رودخانه هاست.

وى افزود: هم اکنون دماى هوا کاهش یافته و تبخیر آب از 
سطح هورالعظیم کمتر شده است و قاعدتاً نباید هورالعظیم 
دچار خشکى باشد و احتمال دارد تصاویر منتشرشده از 

خشکى هورالعظیم در رسانه ها قدیمى باشد.
معاون سازمان آب و برق خوزستان، تراز آب هورالعظیم 
را نسبت به شرایط خشکسالى موجود در منطقه مناسب 
ارزیابى کرد و اظهار داشت: هم اکنون ورودى سد کرخه 
در بهترین حالت 5 تا 6 متر مکعب بر ثانیه است که این 
مسئله نشــان مى دهد که میزان آورده آب کرخه بسیار 
پایین است و شرایط هورالعظیم در وضعیت خشکسالى 

مناسب ارزیابى مى شود.

رئیس هیئت مدیره کانون شرکت هاى سرمایه گذارى سهام 
عدالت در خصوص جاماندگان سهام عدالت گفت: در حال 
حاضر دو میلیون نفر مشمول قطعى دریافت سهام عدالت 
وجود دارند که اطالعات آنها در سرور شرکت هاى تعاونى 
سهام عدالت استانى به ثبت رسیده و برگه سهام عدالت در 
دست دارند اما در ســامانه نهایى بانک اطالعات سازمان 
خصوصى سازى، مشخصات آنها وجود ندارد. دلیل آن نیز، 
خطاهاى نرم افزارى سرور مرکزى دبیرخانه سهام عدالت 
سازمان خصوصى سازى اعالم شده که طبق آن، اطالعات 

این افراد به دلیل نقص فنى از بین رفته است.
حســین امینى خواه ادامه داد: لذا این گــروه چون از قبل 

مشمول شناخته شــده بودند، در اولویت جاماندگان قرار 
دارند. مراحلى که این دســته از افراد بایــد طى کنند ابتدا 
شناسایى، صدور برگه خام سهام عدالت، دعوتنامه دریافت 
ســهام عدالت و ثبت در نرم افزار ثبت نام سهام عدالت در 
شرکت هاى سهام عدالت شهرستانى است. در نهایت پس از 
طى این مراحل، کارت سهام عدالت صادر و اطالعات ثبت 
شده آنها از سرور شرکت هاى شهرستانى سهام عدالت به 

سرور مرکزى سهام عدالت منتقل خواهد شد.
وى افزود: قصد داشتند نقش تعاونى هاى سهام عدالت در 
این موضوع را کمرنگ کننــد؛ لذا جلوى فرصت تصحیح 

نقص اطالعات این افراد را گرفتند.

هورالعظیم
 فعالً خشک نیست

جاماندگان سهام عدالت 
براى ثبت نام چه کنند؟

مدیرعامل «همشهرى»
 تغییر کرد

  ایسنا| با حکم علیرضا زاکانى شــهردار 
تهران، محســن مهدیان مدیرعامل مؤسسه 
«همشهرى» شد. محسن مهدیان، کارشناس 
ارشد اقتصاد و دانشجوى دکتراى مدیریت رسانه 
اســت و کتاب «خبر خوب» آخرین تألیف وى 
بوده است. مهدیان از نیروهاى قدیمى روزنامه 
«همشهرى» است که در ســال هاى گذشته 
به عنوان معاون خبــر در خبرگزارى «فارس» 

فعالیت مى کرد.

«قورباغه» 
فصل دوم ندارد 

  باشگاه خبرنگاران جوان| پــس از 
پایان فصل اول ســریال «قورباغه» در شبکه 
نمایش خانگى، خیلى از مخاطبــان در انتظار 
فصل دوم آن هستند. این سریال طى سال هاى 
98 و 99 ساخته شد و از اواخر سال 99 تا ابتداى 
ســال 1400 به مرحله توزیع در شبکه نمایش 
خانگى رســید. یکــى از عوامل این ســریال 
مى گوید: فعًال قصدى براى ساخت فصل دوم 

سریال  «قورباغه» وجود ندارد.

فاجعه پوکى استخوان
  بهار| وزیر بهداشــت، پوکى استخوان را 
بیمارى خاموشــى عنوان کرد و گفت: بیش از 
نیمى (62 درصد) از زنان و حدود یک سوم مردان 
باالى 60 سال دچار این بیمارى هستند. سهم 
کشور ما از شکستگى ناشى از پوکى استخوان 

170 هزار مورد و 4000 مرگ در سال است.

جهش صد میلیونى
 قیمت خودرو

  خبرآنالین| رونــد قیمــت خودروهاى 
فرانســوى از مرداد ماه تاکنون افزایشى شده 
اســت و به طور میانگین خودروهاى فرانسوى 
موجود در بازار در این مدت 100 میلیون تومان 
گران شده اند. بررســى روند قیمت ها در بازار 
خودروهاى فرانســوى از رشد قیمت ها در این 
بازار حکایت دارد به طــورى که خودرو کپچر 
از 860 میلیون تومان در ابتــداى مرداد ماه  به 
960 میلیون تومان رســیده است و یا خودروى 
رنو داســتر مدل 2018 از 865 میلیون تومان 
در ابتداى مــرداد ماه بــه 940 میلیون تومان 

رسیده است.

براى کنسرت
 به جزیره ُبرو!

  روزنامه همشهرى| ایــن روزهــا 
سالن هاى سینما و تئاتر فعالیت خود را با اکران 
فیلم هاى جدید و نمایش هاى در صف اجرا، از 
سر گرفته اند. اما انگار کسى که بخواهد کنسرت 
موســیقى برود، جایى را بــراى رفتن نمى یابد 
و تنها چاره اش این اســت که سفرى به کیش 
داشته باشد. در روزهاى آخر مهر ماه نزدیک به 

10کنسرت موسیقى در کیش برگزار مى شد.

تبعات عکس گرفتن
 با دایى!

  روزنامه گل| هنوز زمان زیادى از خبر 
بسترى شدن على دایى در بیمارستان نمى گذرد. 
دلیل بســترى شــدن على دایى انجام عمل 
جراحى روى کیســه صفرا اعالم شد. در تمامى 
این مدت شــاید کم اهمیت ترین موضوع براى 
رسانه ها انتشار تصویرى از على دایى با فردى در 
بیمارستان بود، ولى گفته مى شود همان شخصى 
که با على دایى در بیمارستان عکس گرفته از کار 
برکنار شده است. دلیل این موضوع انتشار تصویر 

خصوصى از على دایى ذکر شده است.

درآمد هنگفت صدا و سیما؟! 
رئیس اسبق صدا و سیما    روزنامه خراسان|
درباره درآمدهاى سازمان صدا و ســیما ادعاهایى 
مطرح کرده که بازتاب زیادى در شبکه هاى اجتماعى 
داشــت. او ادعا مى کند: «ما یک بررســى کردیم و 
متوجه شدیم درآمدهاى سازمان [فقط] از آگهى ها 
خیلى بیشــتر از آن هزار میلیارد [بودجه سازمان در 
زمان خودش] و خیلى بیشتر از بودجه االن است.» 
او برآورد کرده این آگهى ها از سال 94 تا االن باید 5 
برابر و درآمد سازمان از آن، معادل 10 هزار میلیارد 
شده باشــد. او حتى در بخشــى از صحبت هایش 
مى گوید: صدا و سیما توان کمک به دولت را هم دارد.

آیت ا... سیستانى
 دخالتى ندارد 

2 منبع عراقى، یکــى نزدیک به دفتر    ایسنا|
آیت ا... سید على سیستانى، مرجع تقلید شیعه در نجف 
و دیگرى از رهبران گروه هاى شیعه عراق به شبکه 
«آرتى» گفتند، محمدرضا پســر آیت ا... سیستانى 
هیچ نشستى با گروه هاى سیاسى شیعه براى بررسى 
انتخاب نخســت وزیر جدید عراق نداشته و  مرجع 
عالیقدر شــیعه هیچ دخالتى در انتخاب نخست وزیر 

ندارند.

سبک شعر انقالب
علیرضا قزوه، شــاعر و فعــال فرهنگى    ایرنا|
مطرح کشــور گفت: در هر 200 یا 300 سال سبک 
جدیدى از شعر خودنمایى کرده است. به عنوان مثال 
سبک خراسانى و عراقى. پس از آن نیز مکتب وقوع، 
سبک هندى و سبک بازگشت (به سبک خراسانى) 
به وجود آمد. پس از آن انقالب نیما و شعر مشروطه را 
داشتیم. پس از آن در 40 سال اخیر اتفاقات خوبى در 
عرصه زبان و محتوا افتاده که حتماً باید در دهه پنجم 
کم کم نامگذارى شود و دانشگاه ها تالش کنند که 
مثًال نام مکتب یا سبک شعر انقالب نامگذارى شود. 
چراکه محصوالت شــعر انقالب آنقدر محصوالت 

خوبى است که تنها باید آن را نامگذارى کنیم. 

طالبان به تهران مى آید؟
«خیرا... خیرخواه»، سرپرست وزارت    فارس|
اطالعات و فرهنگ دولــت موقت طالبان گفت که 
این گروه هنوز تصمیمى براى شــرکت در نشست 
وزراى خارجه کشــورهاى همســایه افغانستان در 
تهران نگرفته اســت. وى افزود: هنوز وقت هست 
و ما هنوز تصمیمى نگرفته ایم. پیش از این ســعید 
خطیب زاده، ســخنگوى وزارت امور خارجه ایران 
گفته بود که تهران 27 اکتبر میزبان نشست وزراى 

خارجه کشورهاى همسایه افغانستان خواهد بود.

احمدى نژاد 
بنیاد تأسیس مى کند

در جریان سفر احمدى نژاد    دیده بان ایران|
به دوبى، او در مالقات بــا «على الخورى»، یکى از 
معاونان شرکت ملى نفت امارات و از دوستان قدیمى 
مشایى، بر سر تأسیس یک بنیاد در خارج از ایران به 
نام «بنیاد احمدى نژاد» توافق کرده اســت. شرکت 
ملى نفت امــارات هم براى حمایــت هاى مادى و 
معنوى الزم در تأســیس این بنیــاد اعالم آمادگى 
کرده اســت. دفتر این بنیاد در ابوظبى درنظر گرفته 
شده و تحت پوشش این بنیاد، فعالیت هاى فرهنگى 
و خیریــه در برخى نقاط جهان از جمله افغانســتان 

عملیاتى خواهد شد.

رانندگان ایرانى آزاد شدند
ســخنگوى وزارت خارجه در گفتگو با    ایسنا|
«شــبکه خبر» اعالم کرد که دو راننــده ایرانى که 
در ماه هاى اخیر در باکو بازداشــت شده بودند، آزاد 
و تحویل سفارت ایران شــدند. «شهرود نوروزى» 
و «جعفر برزگر» دو راننده ایرانى بازداشــت شده در 

آذربایجان صبح روز پنج شنبه آزاد شدند.

خبرخوان

تجارت جهانى ایران در بدترین وضعیتى است که تاکنون 
تجربه کرده است. در حالى که ســهم ایران در تجارت 
جهانى در ســال 99 به زیر 0/2 درصد رسیده است. در 
مقابل در همین سال اقتصاد ایران با فرار بزرگ ارزى از 

کشور مواجه شده است.
در سال هاى اخیر به دلیل تشدید تحریم هاى اقتصادى 
و محدودیت تجارى ایجاد شــده براى صادرکنندگان و 
همچنین شــیوع ویروس کرونا روند صادرات غیرنفتى 
نزولى شده اســت. اما این دالیل تنها دلیل وضعیت بد 
تجارت جهانى ایران نیست. تضعیف بنیان هاى تولیدى 
و به خصوص ســرمایه گذارى داخلى و خارجى به دلیل 
اســتفاده از لنگر نرخ ارز و ســرکوب توان تولید داخلى 
یک بحران آفریده اســت. ضمن اینکه خروج سرمایه و 
جهش هاى ارزى سال هاى 1390 و 1397 و ادامه آن تا 
پایان نیمه اول سال 1399 اقتصاد ایران را با بحران فرار 

ارز از کشور مواجه کرده است.
آمار گمرك نشان مى دهد، ارزش دالرى حجم تجارت 
خارجى در سال 1399 نســبت به سال 1398 حدود 13 
درصد کاهش یافته و از حدود 85 میلیارد دالر به حدود 

73/8 میلیارد دالر رسیده است.
از طرفى بررسى سهم تجارت کشــور از سهم تجارت 
جهانى نشان از سقوط ســهم ایران دارد. طى سال هاى 
مورد بررســى (1395-1399) همواره ســهم ایران از 
تجارت جهانــى کمتر از 0/5 درصد بــوده، اما وضعیت 
تجارت خارجى کشور بدتر شده و ســهم آن از تجارت 
جهانى از 0/3 درصد در سال 1395 به 0/2 درصد در سال 

1399 کاهش یافته است.
این آمار به خوبى گواه این اســت که مشــکل اقتصاد 
ایران فارغ از تحریم، ضعف زیرســاخت هاى بازرگانى 
(لجســتیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابى، حفظ ماندگارى 
در بازار و...)، فقدان استراتژى توســعه تجارى، ضعف 

دیپلماسى فعال اقتصادى و تجارى است.
کاهش ارزش هر کیلو کاالى صادراتى و افزایش ارزش 
هر کیلو کاالى وارداتى کشــور در سال هاى اخیر نشان 

مى دهد صادرات ایران بر کاال هایى متمرکز شــده که 
ارزش افزوده کمترى دارند؛ بنابراین فناورى کمترى در 
آنها نهفته و به تبع آن ارزآورى کمتر و ارزبرى بیشترى 

براى اقتصاد کشور در پى داشته است.
آمار ارائه شده ازســوى گمرك حکایت از درجه باالى 
تمرکز واردات کشور و سهم باالى 50 درصد کاال هاى 
واســطه اى از کل واردات طى سال هاى 1390-1399 
دارد که پیش نیاز تولید نیز مى باشد. درنتیجه لزوم توجه 
به مدیریت واردات دوچندان مى شــود. روند کاهشــى 
واردات کاال هاى ســرمایه اى و روند نســبى افزایشى 
کاال هاى مصرفى طى سال هاى 1399-1390، مى تواند 
زنگ خطرى براى کاهش تمایل به ســرمایه گذارى در 

بخش تولید باشد.
وضع تجارت جهانى ایران در مقایســه با کشــور هاى 
همســایه هم تعریف چندانى ندارد. براساس آمار هاى 
گمرك جمهورى اســالمى در ســال 1399 حدود 35 
میلیارد دالر کاال صادر شده اســت که به لحاظ ارزشى 
حدود 14/6درصد و به لحاظ وزنى حدود 15 درصد نسبت 
به سال 1368 کاهش داشته است. این در حالى است که 
براساس گزارش سازمان تجارت جهانى در سال 2020 
حجم صادرات کشور ترکیه بالغ بر 180 میلیارد دالر بود.

در مقابل مرکز پژوهش هاى مجلس در گزارشى عنوان 
کرده، وضعیت اقتصادى یک دهــه اخیر هرچقدر براى 
ایران بد بوده، طرف هاى خارجى را به ســود بیشــترى 

رســانده اســت. آنها از ارائه خدماتى مثل حمل و نقل، 
انباردارى، مهندســى، تخلیه و بارگیرى منافع و امتیاز 

بیشترى به دست آورده اند.
بحران بعدى اقتصاد ایران در چنیــن وضعیت تجارت 
جهانى که منبع ارزآورى مى تواند باشــد، این است که 
اقتصاد ایران در ســال 99 همزمان در بدترین شــرایط 
درآمد ارزى بوده و همزمان حجم زیادى ارز از کشــور 
خارج شــده اســت. مرکز پژوهش ها مى گوید از سال 
1396 به بعد روند خروج سرمایه از کشور صعودى بوده و 
بخش مهمى از این پول ها هم به سمت بخش امالك و 
مستغالت در کشور هایى مثل ترکیه و گرجستان سرازیر

 شده است.

سهم ایران از تجارت جهانى چقدر است؟

ادعاى فروش
 نان خشک تکذیب شد 

شایعه  افزایش قیمت بنزین
 به 14 هزار تومان

اخیراً خبرى دال بــر اقدام عمدى برخــى نانوایان 
در «خشــک کردن نــان و فــروش آن بــه عنوان 
نان خشکى به دامدارى ها با هدف کسب سود بیشتر» 
در حالى منتشر شده اســت که برخى مقامات مرتبط 

اظهارات متفاوتى داشتند.
حســین نعمتى، عضــو هیئــت مدیــره اتحادیه 
سراســرى دامداران تأکید کرد: نان خشــک قبًال 
در یکســرى از دامدارى هاى ســنتى و پرواربندى 
بیشتر استفاده مى شــد و در حال حاضر نیز مقدارى 
اســتفاده مى شــود، ولى در دامدارى هاى صنعتى 

نان خشک استفاده نمى شود. بنابراین نان خشک ها 
را جمع آورى و جداســازى مى کنند و به دامدارى ها 
و پرواربندى هاى ســنتى که دسترســى به علوفه 
کمتر است به مى فروشند که از ابتدا نیز مرسوم بوده 

است.
منصــور پوریان، رئیس شــوراى تأمیــن کنندگان 
دام زنــده نیز گفــت: از ایــن موضــوع اطالعى 
نــدارم و فکــر نمى کنــم که انجــام شــود، زیرا 
نان خشک براى دام مناسب نیســت و این موضوع 

در حد خبر است.

سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى تأکید کرد 
فعًال هیچ برنامه اى براى افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

طى روزهاى گذشته اخبارى مبنى بر احتمال افزایش قیمت 
بنزین به لیترى 14 هزار تومان شــنیده شده و در فضاى 
مجازى اینطور بیان مى کنند که قرار است قیمت بنزین سال 
آینده به 14 هزار تومان برســد و درآمد حاصل از آن صرف 

افزایش یارانه نقدى مردم شود.
فاطمه کاهى، سخنگوى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى ضمن تکذیب احتمال افزایــش قیمت بنزین به 14 

هزار تومان، گفت: فعًال هیچ برنامه اى براى افزایش قیمت 
بنزین وجود ندارد و هیچ تصمیمى در این خصوص گرفته 

نشده است.
وى همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال حذف 
یارانه بنزین در بودجــه 1401 و واقعى ســازى قیمت ها 
وجود دارد، گفت: هرگونه تصمیم گیرى در این خصوص 
بر عهده دولت بوده و مجلس هــم تصویب آن را بر عهده 
دارد. شــرکت پخش و پاالیش تنها مجرى مصوبه هاى 

دولت است.

اپلیکیشــن «تیک تاك» که یکى از پر طرفداران ترین 
شبکه هاى اجتماعى در جهان اســت، به نظر مى رسد 
اخیراً دسترســى کاربران ایرانى را محدود کرده است. 
اپلیکیشن تیک تاك که ساخت کشور چین است، براى 
ساختن ویدیو  استفاده مى شود. که براساس آمارهاى به 
دست آمده تاکنون توانسته بیشــتر از فیسبوك، واتس 
اپ، اینستاگرام و بیشتر از هر اپلیکیشن دیگر در جهان 

کاربر داشته باشد.
برخى از کاربران در شبکه هاى اجتماعى ادعا دارند که 
طى چند وقت اخیر تیک تاك حتى با فیلترشــکن هم 
برایشان در دسترس نیست و به نظر مى رسد مشکل از 

سوى تیک تاك است.
با اینکه تیک تاك اپلیکیشــنى چینى اســت، اما این 

اپلیکیشن مانند دیگر اپلیکیشن هاى مطرح در ایران از 
همان ابتدا با فیلترینگ مواجه شد. اما به نظر مى رسد این 
بار تیک تاك تصمیم گرفته است که اجازه ورود افراد با 
آى پى هاى ایران به این اپلیکیشن را ندهد و همچنین 
حساب کاربرى ایرانیان را هم مسدود کند. همچنین با 
مطرح شدن دوباره مسئله طرح صیانت از فضاى مجازى 
در مجلس و مسدودسازى شبکه هاى اجتماعى خارجى، 
ممکن است که ایران از شرکت چینى تیک تاك خواسته 

باشد که به کاربران اجازه ورود به تیک تاك را ندهد.
تیک تاك مى تواند به راحتى و با اســتفاده از سیمکارت 
موجود در دســتگاه، محل زندگى  فرد را شناسایى کند. 
اگر کاربر ساکن ایران باشد، پس از شناسایى به سرعت 

دسترسى را با سرورهاى خود قطع مى کند.

کشف فساد مالى 25 هزار میلیارد ریالى در گلستان

دهِن سفیده تخم مرغ ها رو سرویس کنین! «تیک تاك»، کاربران ایرانى را مسدود مى کند؟
بازنشر چندباره بخشى از شعرهاى بهاره رهنما 

در فضاى مجازى دوباره خبرساز شد.
رهنما که حدود پنج میلیون فالور در اینستاگرام 
دارد، خــودش را متخصص یــا عالقه مند به 
ادبیات، تئاتــر، حقوق و روانشناســى معرفى 
مى کند و در بســتر فضاى مجــازى به مطرح 
کردن دیدگاه هایش در این رشته ها مى پردازد. 
او براى کتاب هاى «زن باران» و «مالیخولیاى 
محبــوب من» چندین جشــن امضــا برگزار 
کرد. بهــاره رهنما در مصاحبه اى در گذشــته 
اعالم کرده بود بیشتر از اینکه تصویرى باشد 
اهل نوشــتن اســت و به این عرصــه عالقه

 چندانى دارد.

بازرسى کل استان گلستان از کشــف یک شبکه و باند 
فســاد در یک مؤسســه مالى و اعتبارى در این استان 
خبر داد. بر اســاس گزارش این بازرسى کل، با بررسى 
حســاب هاى متهمیــن و گردش هاى مالــى یکى از 
مؤسسات مالى و اعتبارى در استان گلستان مشخص شد 
که مسئولین مؤسسه مذکور در سال 98 با ایجاد شبکه و 
باند فساد (بالغ بر 350 نفر) اقدام به اختالس، اخالل در 
نظام اقتصادى، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل 
و استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت و پولشویى 

کردند.
گزارش بازرسى کل استان گلستان در پرونده تخلف این 
مؤسســه مالى و اعتبارى در مرجع قضایى با برگزارى 
جلســات متعدد مشــترك با بازپرس پرونده در فرایند 
رســیدگى به موضوع و همچنین رصــد گردش هاى 
مالى، در شــهریور امســال منجر به صدور قرار جلب 
به دادرســى و کیفرخواســت بــراى تعداد زیــادى از
 متهمان شد. مبلغ این فساد مالى 25 هزار میلیارد ریال 

است. 

سرپرست وزارت آموزش وپرورش گفت: روند بازگشایى 
مدارس با توجه به پوشش جمعیتى، اجراى واکسیناسیون 
و رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى، بر اساس ارزیابى، از 
اول آبان، آغاز و تا پایان آبان ماه تمامى مدارس بازگشایى 

مى شوند.
 علیرضا کاظمى با اشاره به اینکه بازگشایى مدارس تنها 
تابع واکسیناسیون نیســت، اظهار کرد: در امر بازگشایى 
حضورى مدارس، تصمیمات شوراى مدر سه و آموزش 

و پرورش مناطق، نتایج ارزیابى از شاخص هاى رعایت 
دستورالعمل ها، رعایت فاصله اجتماعى و تمهید مقدمات و 
دریافت مجوز از دیگر عوامل مهم حضورى شدن مدارس 
است. وى گفت: 45 هزار مدرسه کشور با تراکم جمعیتى 
اندك، در مهرماه به صورت حضورى بازگشایى شدند و 
حدود 50 درصد مدارس که از تراکم دانش آموزى باالیى 
برخوردار بودنــد در آبان ماه و پــس از ارزیابى و دریافت 
مجوز، فعالیت هاى آموزش حضورى را آغاز خواهند کرد.

زمان بازگشایى کامل مدارس اعالم شد
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جزئیات واکسیناسیون سیار 
در اصفهان

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: طرح واکسیناسیون سیار به وسیله سه اتوبوس که 
در دروازه دولت، دروازه تهران و شهرك شهید کشورى 
مستقر هستند، انجام مى شـود. رضا فدایى با بیان اینکه 
هرکدام از اتوبوس ها، حدود 200 نفر را واکسینه مى کنند، 
افزود: طرح واکسیناسیون سیار از دو هفته قبل آغاز شده 

و همچنان از ساعت 8 تا 17 هر روز ادامه دارد.

شرط رانندگى با 
موتورهاى سنگین

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان گفت: بر اساس 
ماده 10 آیین نامه راهنمایى و رانندگى دارنده گواهینامه 
موتورسیکلت پس از سه سال از اخذ گواهینامه و رسیدن 
به سـن 23 سـال تمام مى تواند با موتورسیکلت هاى با 
حجم موتور بیش از 200 سى سـى نیز رانندگى نمایند. 
سـرهنگ محمدرضا محمـدى تأکید کـرد: رانندگى با 
موتورسـیکلت هاى باالى 250 سى سـى در شهرها و 

راه ها ممنوع است.

تعویض والو 
خیابان امام خمینی(ره)

دو عددگیـت والـو 100 و 200 فرسـوده خیابـان امـام 
خمینی(ره) ابتداي کوچه 174 تعویض شـد. به گزارش 
روابط عمومی آبفا منطقه 3، ایـن عملیات با هدف بهره 
برداري مناسب و جلوگیري از نشتی و هدر رفت آب انجام 
شد. همچنین به منظور جلوگیري از قطعی آب طوالنی 
وتسریع در پیشرفت عملیات، گروه حوادث یک هفته قبل 
اقدام به تمیز کردن پیچ ها، کاتر زنی اطراف دال و آماده 

سازي داخل حوضچه کرده بود.

455 متر توسعه 
شبکه فاضالب 

در شـش ماهه نخسـت سـال جارى، 455 متر توسـعه 
شبکه فاضالب در سطح آبفا منطقه 2 انجام شد. این لوله 
گذارى ها در قطرهـاى 200 و 1000 میلیمتر، از جنس 
پلى اتیلن در خیابان هاي آپادانـا ، باغ فردوس، آزادگان، 
بلوار کشاورز و بلوار شفق انجام شد. همچنین در اقدامى 
دیگر، عملیات اصالح شبکه جمع آوري فاضالب خیابان 
میرزا کوچک خان، حد فاصل سه راه نظر تا میدان سهره 

وردي به طول 1150 متر آغاز شد.

آسفالت معابر منطقه 10
حمید شـهبازى، مدیر منطقـه 10 شـهردارى اصفهان 
گفت: در سال جارى با توجه به برنامه ریزى انجام شده، 
30 هـزار مترمربـع از معابر اصلـى این منطقه آسـفالت 
مى شـود تا شـهروندان تردد آسـان و ایمن ترى داشته 

باشند. 

تولد نوزاد عجول در آمبوالنس 
با کمک سفیدپوشـان فوریت هاى پزشـکى شهرستان 
نجف آبـاد نوزاد عجـول در آمبوالنس اورژانـس به دنیا 
آمد. رئیس مرکز اورژانس استان گفت: با اعالم درد هاى 
زایمانى مادر باردار 32 ساله اورژانس بیمارستانى به محل 
اعزام شدند. عباس عابدى افزود: با انتقال این مادر باردار 
به آمبوالنس، مراحل زایمان آغاز شد و یک نوزاد دختر با 

سالمت کامل در آمبوالنس به دنیا آمد. 

بازدید از مدرسه ناصریه
«فلیکس پالسنسیا»، وزیر امور خارجه ونزوئال در سفر 
خود به شـهر اصفهان، از مدرسـه علمیـه  تخصصى-
تبلیغى ناصریه ذیل معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه 
اصفهان بازدید کرد و با حجت االسالم زمانى، مسئول 
روابط بیـن الملل ایـن مرکز تبلیـغ توریسـتى دیدار و 
گفتگو کرد. وى گفت: امیدوار است که با حضور بیشتر 
گردشـگران ونزوئالیـى روابط بیـن ایـران و ونزوئال 

مستحکم شود.

خبر

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان پیرامون جلسه اعضاى 
شوراى شهر با استاندار جدید اصفهان اظهار کرد: به اتفاق 
اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان جلسه و دیدارى را با 
سیدرضا مرتضوى استاندار اصفهان داشتیم که جلسه خوبى 
بود، ضمن معرفى برنامه ها و اولویت هاى شوراى شهر براى 
استاندار تأکید زیادى روى مسئله تأمین آب و مدیریت واحد 

در این زمینه داشتیم.
محمد نورصالحى با بیان اینکه در این جلسه بحث مناطق 
کم برخوردار و هم افزایى  هایــى که در این زمینه  مى تواند 
اتفاق بیافتد، مطرح شــد، عنوان کرد: استاندار هم وقت 

مبسوطى را گذاشتند و نقطه نظرات خودشان را گفتند.

وى با اشاره به اینکه در این جلســه پیشنهاد شد جلسات 
مستمرى داشته باشیم و ایشان هم استقبال کردند، افزود: 
مقرر شد که اولویت را روى مناطق کمتر برخوردار بگذاریم 

و با برنامه قبلى و دیدگاه هاى هماهنگ شده پیش رویم.
نورصالحى همچنین خاطرنشــان کــرد: مصوبه اى در 
شوراهاى قبل درباره ستاد ویژه مناطق محروم داشتیم که 
ریاست آن را استاندار برعهده دارد و سال هاست فعال نبوده، 
درخواست داشتیم که این ستاد مجدداً با معیت استاندار و 

سایر ارگان ها فعال شود.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان بیان کرد: مقرر شد 

جلسه بعدى را هم از مناطق کمتر برخوردار شروع کنیم.

رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
شهرستان مبارکه در اســتان اصفهان از ثبت ملى « قلعه 

تاریخى یاورى» واقع در شهر طالخونچه خبر داد.
قلعه تاریخى یاورى با مساحت حدود 4000مترمربع، مربوط 
به دوران قاجار است؛ این قلعه که در ساخت آن از خشت و گل 
استفاده شده داراى کاربرى مسکونى و چهار برج نگهبانى 
اســت. در این قلعه خانه هاى تودرتو، اتاق ها و اســطبل و 
آشپزخانه وجود داشــته و آب قلعه به نوعى از چاه یا قنات 

تأمین مى شده است.
ولى ا... رهبرى اظهار کرد: ثبت این اثر تاریخى و فرهنگى 
در نامه وزیر میراث فرهنگى کشور به استاندار اصفهان به 

شماره 33413  ابالغ شده است.
وى ادامــه داد: این بناى تاریخــى از ویژگى هاى معمارى 
باارزشى برخوردار است و به همین دلیل در راستاى حفظ آن 

نسبت به ثبت این اثر تاریخى اقدام شد.
رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
شهرســتان مبارکه افزود: شــهر طالخونچه باوجود بافت 
تاریخى و بناهاى ارزشمند به شــهر قلعه ها شهرت دارد و 
تعداد 9 اثر این شهر در فهرست آثار ملى ایران ثبت شده است.

وى خاطرنشان کرد: پرونده آیین نخلگردانى و آش اوماج این 
شهر نیز در مرحله نهایى ثبت در فهرست آثار ملى معنوى 

ایران قرار دارد.

«قلعه یاورى» در فهرست آثار 
ملى ایران ثبت شد

جلسه اعضاى شوراى شهر با 
استاندار اصفهان 

نماینده ولى فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان 
گفت: بهترین صفت براى نویسندگان و خبرنگاران، 

امانتدارى و راستگویى است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، صبح روز پنج شنبه 
در جلسه اخالق در رسانه که با حضور اصحاب رسانه 
اصفهان برگزار شد با اشاره به روز استکبار جهانى اظهار 
کرد: ســه واقعه مهم در این روز اتفاق افتاد که شامل 
تبعید امام (ره) به ترکیه، شهادت دانشجویان و تسخیر 
النه جاسوسى اســت. وى ادامه داد: یکى از وظایف 
رسانه ها این است که در این ایام درباره آن بنویسند تا 
مردم بدانند خداوند حامى کسانى است که در راهش 

قدم بر دارند.
وى با بیان اینکه کار رسانه فرهنگسازى است، گفت: 
آنهایى که قلم به دست مى گیرند باید حواسشان را جمع 
کنند علیه کسى حتى دشمنان خود بدون رعایت انصاف 
ننویسند؛ رسانه و نویسندگان باید مراقب باشند حقى از 

دیگران ضایع نکنند.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: یکى از خصلت هاى قلم 
به دستان این است که صادق و امانتدار باشند. بر اساس 

روایات، طوالنى شــدن رکوع و سجود معیار و نشانه 
خوبى یا بدى افراد نیست، بلکه راستگویى و امانتدارى 

مهمترین فاکتورهاى انسان هاى نیکو است.
وى ادامــه داد: بهتریــن صفت براى نویســندگان و 
خبرنگاران، امانتدارى و راستگویى است؛ گاهى ممکن 
است نقل مستقیم یک خبر بدون دخل و تصرف به ضرر 
جامعه باشد که در چنین مواردى مى توان آن را نقل نکرد.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: قلم نویسندگان نباید 
منجر به ریختن آبروى افراد شود و در سایر کشورها نیز 
اخبارى که به سیاست ها و جامعه آنها ضرر مى رساند 
منتشر نمى شــود؛ در روایات آمده است اگر خبرى را 
علیه مؤمنى منتشر شــود و قصد بردن آبروى آن فرد 
باشد، خداوند نشر دهنده را از والیت خود خارج کرده 
به والیت شیطان وارد مى کند و شــیطان نیز وى را 

نمى پذیرد.
طباطبایى نژاد خاطرنشــان کرد: رســانه، قلم زدن 
و کارهایى از این دســت مشــکل و خطرناك بوده و 
نویسنده باید هر لحظه درباره آنچه مى نویسند تعمق 

کنند.

بهترین صفت براى خبرنگار، امانتدارى و 
راستگویى است

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اصفهان تصریح کرد: 
امسال به سبب افزایش مشترکان و توسعه بهره بردارى ها، 
مصرف گاز در این استان در مقایسه با سال قبل 10 درصد 
بیشــتر خواهد بود و بر این اساس مدیریت مصرف الزم 

است.
سید مصطفى علوى در گفتگو با ایرنا بابیان اینکه پارسال 
با 15 میلیون مترمکعب کمبود گاز در ساعات پرمصرف 
اســتان روبرو بودیم افزود: با کاهش دما در این چند روز 
اخیر میزان مصرف گاز در اســتان اصفهــان از مرز 62 
میلیون مترمکعب روزانه گذشته اســت و اگر مدیریت 
مصرف وجود نداشته باشد دچار مشــکل در تأمین گاز 

خواهیم شد.
وى بیان کرد: شبکه به هم پیوسته گاز را در کل کشور داریم 
و باید به تأمین انرژى در کل کشور توجه شود و کوتاهى 
در هر اســتان به دیگر بخش ها آسیب مى زند اما تالش 

مى کنیم مشــکلى در توزیع گاز بــراى مصارف خانگى 
نداشته باشیم.

علوى بابیان اینکه برخى از افراد ســودجو باانگیزه منافع 
شــخصى کنتورهاى گاز را دســتکارى کرده و کاهش 
پرداخت قبوض پرداختى را وعــده مى دهند اظهار کرد: 
این اقدام فریبکاران باعث خرابى کنتور ورودى صنایع، 
منــازل و مراکز اقتصــادى و تولیدى مى شــود و دیگر 
قابلیت استفاده ندارد که شــرکت گاز با شناسایى چنین 
مشــترکانى عالوه بر دریافت هزینه کامل کنتور سالم، 
آنان را به پرداخت جریمه حداکثــر مصرف گاز محکوم 

مى کند.
وى بابیان اینکــه کنتورهاى نصب شــده فاقد هرگونه 
مشکل هســتند، تصریح کرد: درصورتى که مردم نسبت 
به عملکرد این وسیله ســنجش شک داشته و ایرادى به 
آن وارد باشــد مراتب را به شــرکت گاز اعالم و از اقدام 

خودسرانه خوددارى کنند که در غیر این صورت مشمول 
مجازات خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان ادامه داد: دفاتر 
شــرکت گاز در تمامى شهرســتان ها براى رسیدگى به 
مشکالت و معایب مسیر انتقال گاز رسیدگى مى کنند و 
نیازى به مراجعه به افراد غیرمتخصص و غیر از مأموران 

این شرکت نیست.
وى بابیــان اینکه مردم اســتان اصفهــان در پرداخت 
هزینه هاى مصرف گاز کوتاهى نمى کنند، تصریح کرد: 
دســتکارى کنتورهاى گاز زیان به بیت المال محسوب 

مى شود.
 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان شمار افراد متخلف 
شناسایى شده در این حوزه را یک درصد از کل مشترکان 
دانست و گفت: این افراد تحت تأثیر افکار غلط سودجویان 

دست به چنین اقدامى زده اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان در آستانه فصل سرما:

اصفهان با احتمال کمبود گاز  
مواجه است

معاون توسعه و پیش بینى هواشناســى استان اصفهان 
با اشــاره به وقوع بارش هاى پاییزى در نیمه دوم و سوم 
آبان ماه، گفت: بارندگى هاى ماه پیش رو کمتر از میانگین 

طبیعى خواهد بود.
نوید حاجى بابایى اظهار داشت: شرایط خشکسالى و تنش 
آبى کماکان در آبان ماه ادامه خواهد یافت و بارش ها کمتر 

از میانگین طبیعى خواهد بود.
وى با بیان اینکه بارش هاى آبان حدود 30 تا 40 درصد 
کمتر از نرمال رخ خواهد داد، اضافه کرد: بیشترین کاهش 
بارندگى نســبت به حالت طبیعى در غــرب اصفهان و 
سرچشــمه هاى آبى زاینده رود اســت و البتــه وقوع 
بارش هاى آبــان به طور عمده در دهه دوم و ســوم این 

ماه انتظار مى رود.

معاون توسعه و پیش بینى هواشناسى استان اصفهان با 
اشاره به استمرار شرایط خشکسالى در ماه پیش رو، تأکید 
کرد: مدیریت مصرف آب در همــه بخش هاى از جمله 
کشاورزى، صنعت و شرب براى گذر از شرایط بحران و 

تنش آبى ضرورى است.
حاجى بابایى با بیان اینکه میانگین دما در ماه آبان نرمال 
(طبیعى) خواهد بود، خاطرنشــان کرد: بــا وجود این، 
کمینه هاى دما به کمتر از نرمال کاهش خواهد یافت که 
این شرایط در برخى مناطق ویژه نیمه شرقى استان بیشتر 
است و هوا خنک تر خواهد بود و بى شک سرمازدگى در 

این مناطق خواهیم داشت.
وى با بیان اینکه هوا به ویژه در ســاعات صبح و شب تا 
پایان آبان ماه خنک تر خواهد بود، به کشاورزان و دامداران 

توصیه کرد: سوخت مورد نیاز تأمین و تمهیدات الزم براى 
جلوگیرى از خسارت سرمازدگى گلخانه ها، محصوالت 

کشاورزى و مرغدارى ها انجام شود.
معاون توسعه و پیش بینى هواشناسى استان درباره وضعیت 
آلودگى هواى اصفهان نیز ابراز کرد: با توجه به برودت و 
خنکى هوا به ویژه در ساعات اولیه روز شرایط غبارآلودگى 
و افزایش آالینده هاى جوى در آبان وجود دارد اما اکنون 

وضعیت کیفى هوا و شدت آلودگى مشخص نیست.
حاجى بابایى با بیان اینکه شــرایط براى افزایش غلظت 
آینده هاى جــوى در آبان وجود دارد، خاطرنشــان کرد: 
هواشناسى دو تا ســه روز قبل از وقوع شرایط وارونگى و 
افزایش آلودگى درباره آن اطالع رســانى و هشدار صادر 

خواهد کرد.

آغاز بارش هاى پاییزى در اصفهان از نیمه دوم آبان

رئیس پلیس فتاى اســتان گفت: پیام جعلى«مشترك 
گرامى براى باطل نشدن کد بن تخفیف خود فورى تماس 
بگیریــد» دام مجرمان اینترنتى بــراى کالهبردارى از 

شهروندان است.
ســرهنگ ســید مصطفى مرتضوى بیان کرد: امروزه 
در شــبکه هاى اجتماعى شــاهد روش هاى جدیدى از 
کالهبردارى هستیم که با شــگرد مهندسى اجتماعى 
کاربران را به درگاه هاى جعلى بانکى هدایت مى کنند و 

اقدام به برداشت از حساب آنها مى کنند.
این مقام انتظامى عنوان داشت: کالهبرداران با تطمیع 
کاربران بــراى گرفتن بن تخفیف کاال، بــه بهانه هاى 
واهى بعد از دریافت وجه دیگر پاسخگوى فرد نیستند و 
حتى ممکن است کاربران را به درگاه هاى جعلى بانکى 

هدایت کرده و با ســرقت اطالعات بانکى آنها، اقدام به 
کالهبردارى کنند.

وى افزود: بن هاى تخفیفى در فروشگاه هاى معتبر فاقد 
ارزش ریالى بوده و حتى در صورت خرید کاال و دریافت 
بن تخفیف کاال ممکن است کاالى خریدارى شده ارسال 
نشود و یا در صورت ارسال، اجناس نامرغوب و با ارزش 
ریالى بسیار پایین تر از مبلغ دریافتى به مشترى تحویل 

داده مى شود.
رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان خاطر نشــان کرد: 
گزارشات و تماس هاى متعددى توســط شهروندان در 
خصوص کالهبردارى از طریق پیــام هاى جعلى و اغوا 
کننده به پلیس فتا واصل مى شود، کاربران به هیچ وجه به 
پیامک هایى که منبع و مبناى آن مشخص نیست اعتماد 

نکنند و قبل از واریز هرگونه وجــه، ضمن رؤیت کاال از 
صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنند.

کالهبردارى به بهانه ارائه بن 

معاون تربیــت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان گفت: مطابق آخرین مصوبات ستاد 
کروناى کشــور که به استان ها ابالغ شــده است با 
توجه به اینکه روند واکسینه شدند دانش آموزان دوره 
متوسطه دوم صورت گرفته است بازگشایى مدارس و 
کالس هاى درس حضورى این گروه از 15 آبان ماه 

خواهد بود.
 آذرکیوان امیرپور افــزود: از آمار 500 هزار دانش آموز 
مقطع متوســطه که در اســتان اصفهان وجود دارد، 
واکسیناسیون بیش از 399 هزار نفر انجام شده است، در 
واقع با توجه به آمارهاى موجود دانش آموزان متوسطه 
اول و دوم در استان واکسیناسیون قریب به 75 درصد 

گروه متوسطه صورت گرفته است.
وى در خصــوص روند بازگشــایى مــدارس از آبان 

ماه و آخریــن مصوبات ابالغى ســتاد ملى کروناى 
کشــور، تصریح کرد: بر مبناى آخرین مصوبات ستاد 
ملى کروناى کشــور باتوجه به اینکه واکسیناسیون 
دانش آموز متوســطه از اواخر شهریورماه شروع شده 
است و دانش آموزان دوز دوم واکسن کرونا را در پایان 
مهرماه دریافت مى کنند و دو هفته باید سپرى شود تا 
بدن آنها به سطح ایمنى کاملى برسد، بنابراین مدارس 

از ابتداى آبان ماه بازگشایى نمى شوند.
معاون تربیــت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و 
پــرورش اصفهــان، گفــت: همچنین بازگشــایى 
کالس هاى درس حضورى دانش آموزان متوسطه اول 
با توجه به روند واکسینه شدن آنها از ابتداى آذرماه است 
و تصمیم این برنامه بازگشایى در مدراس استان مطابق 

مصوبات ستاد ملى کروناى کشور است.

زمان بازگشایى مدارس متوسطه اول و دوم
 در اصفهان

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شــهردارى 
اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزى انجام شده در 
شش ماهه دوم امســال تشخیص وضعیت ترافیک 
بزرگراه هاى اصفهــان به صــورت مکانیزه انجام 

مى شود.
هادى کریمى گفت: این سیستم ها به سه دسته کلى 
تقسیم مى شود که یکى از آنها سامانه هاى نظارت 

تصویــرى در خیابان ها و بزرگراه اســت که از این 
طریق امکان رصد تصاویــر تردد ها در مرکز کنترل 

ترافیک وجود دارد.
وى افزود: نیرو هاى مســتقر در مرکــز مدیریت و 
کنترل ترافیک شهردارى اصفهان مى توانند جریان 
ترافیکى بزرگراه ها را رصد کننــد و در صورت نیاز 
تصمیمات مربوطه را بــراى کاهش ترافیک یا رفع 

مشکالت ناشى از تصادفات بگیرند.
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شــهردارى 
اصفهــان تصریح کــرد: بخش دوم ســامانه هاى 

اطالع رسانى در سطح شهر و معابر بزرگراه هاست، 
تابلو هاى متغیر خبرى وضعیت ترافیک را به کاربران 

شبکه هاى حمل و نقل اطالع رسانى مى کند.
وى خاطرنشان کرد: در شــهر اصفهان 42 سامانه 
تابلو هاى متغیر خبرى و 15 سامانه تابلو هاى کوچک 
خبرى نصب شده که شبانه روزى فعال بوده و جریان 
ترافیک ســنگین یا نیمه ســنگین را به رانندگان و 
استفاده کنندگان از شبکه 
حمل و نقل اطالع رسانى 
مى کنــد تا فشــار روانى 

رانندگان کاهش یابد.
کریمى با بیــان اینکه در 
حــال حاضر تشــخیص 
ترافیــک  وضعیــت 
توســط  بزرگراه هــا 
نیرو هاى انســانى انجام 
مى شود، گفت: بر اساس 
برنامه ریزى انجام شده در 
شش ماهه دوم امسال  این اقدام به صورت مکانیزه 
و با پردازش تصویر انجام خواهد شد و اپراتور نقش 

تأیید کننده وضعیت ترافیک را دارد.
وى با تأکید بر اینکه بخش سوم سامانه ها و تجهیزات 
هوشمند، سامانه هاى ثبت تخلف است، گفت: معابر 
بزرگراهى و شــهرى اصفهان به سامانه هاى ثبت 
تخلف سرعت مجهز شده و چنانچه پیامک تخلف 
براى رانندگان ارسال نشود به معناى اعمال نکردن 
قانون نیست، امیدواریم همه با رعایت سرعت مجاز، 

سفر ایمنى در پیش داشته باشند.

تشخیص وضعیت ترافیک بزرگراه هاى اصفهان 
مکانیزه مى شود



0404فرهنگفرهنگ 4160شنبه  1 آبان  ماه   1400 سال هجدهم

شبکه آى فیلم این شب ها سریال «نون. خ» به کارگردانى سعید آقاخانى را روى آنتن خود 
دارد.

ماشاءا... وروایى سرهنگ بازنشســته نیروى هوایى ارتش است و از هنرمندان پیشکسوت 
استان کرمانشاه. وروایى در ســریال «نون. خ» ایفاگر نقش «کاووس» است؛ پیرمردى که 
حکم بزرگ تر روستا را دارد و مورد احترام همه اســت. نقش او نیز همچون دیگر بازیگران 

استانى «نون. خ» به مرور زمان بیشتر و پررنگ تر شد و در فصل سوم به اوج خود رسید.

واکنش مردم نسبت به سریال چگونه بوده است، چه در نمایش 
اولیه و چه در بازپخش از شبکه آى فیلم؟

خودمان هم سرى اول سریال را با طمأنینه و احتیاط نگاه مى کردیم. به هر حال «نون.خ» 
به قومیت ها مى پرداخت و این موضوع در کشــور ما حساسیت زاست و گاهى باعث مشکل 
مى شــود. «نون.خ» براى اولین بار به کرد ها مى پرداخت، به عنوان قومیتى بزرگ در طول 
تاریخ که حرف هایى براى گفتن داشته است. نویسنده و کارگردان سریال «نون.خ» پرداخت 
درست و با مطالعه به قوم کرد داشــتند. آقاخانى خودش کرد بیجار است و مى دانست که در 
مورد کرد ها باید صادقانه صحبت کند. خدا را شــکر، همه چیز در سریال درست پیش رفت. 
ســعید عزیز (آقاخانى) در فصل «نون.خ» نگاه ویژه اى به مسائل اقتصادى در کردستان و 
کرمانشاه داشت. تخمه آفتابگردان سنقر کرمانشاه در جهان معروف است و آقاخانى از همین 
موضوع، استفاده درســت کرد. خوشبختانه مردم از ســریال فوق العاده استقبال کردند، به 

خصوص در غرب کشور.
چه شد که بازیگر نقش «کاووس» در سریال شدید؟

سیروس میمنت که خودش اهل کرمانشاه است به اتفاق مصطفى تنابنده از بازیگران استان 
تســت مى گرفتند. از من هم دعوت کردند. از قبل مرا براى نقش «کاووس» انتخاب کرده 
بودند. رفتیم تهران و با آقــاى آقاخانى صحبت کردیم و در نهایت من شــدم بازیگر نقش 
«کاووس». خوشبختانه از آنجا که آقاخانى دست بچه ها را براى نقش آفرینى باز گذاشته بود 
بازیگران استانى توانستند خودشان و توانایى هایشان را به خوبى نشان دهند. «کاووس» هم 

از آن شخصیت هایى بود که به دل مردم نشست.
نقش «کاووس» چقدر براى خودتان جذابیت داشت؟

من در صدا و سیماى مرکز کرمانشاه همکارى دارم. برنامه اى بود که شکل شب نشینى داشت 
و با پیران و بزرگان مى نشســتیم و صحبت مى کردیم. من براى ایفاى نقش «کاووس»  از 

این بزرگان الگوبردارى کردم.
 «کاووس» از آن شخصیت هایى است که به مرور نقشش پررنگ تر 

مى شود و در فصل سوم به اوج خودش مى رسد.
تا جایى که بــه من به عنوان بازیگر نقش مربوط مى شــود با تمام وجــود در قالب کاراکتر 
«کاووس»  فرو رفته بودم. حتى روى اداى درست واژه ها هم کار مى کردم. ضمنًا سعى کردم 
همه تکیه کالم، واکنش ها و رفتار «کاووس»  در قبال دیگران درست و حساب شده باشد. 
از سوى دیگر، تالش کردم تا چهره اى واقعى و صادقانه را از روابط میان کرد ها نشان دهم. 

مثًال در سکانسى مى بینیم که وقتى به دنبال «کاووس»  مى آیند همه اهالى روستا از کودك تا 
بزرگسال خودشان را «کاووس»  معرفى مى کنند. «کاووس»  یک شخصیت دوست داشتنى 

بود، به واسطه پایمردى و بزرگى اى که در درونش قرار دارد.
به نظرتان سریال «نون.خ» از چه شاخصه هایى برخوردار بود که تا 

این حد مورد استقبال مردم قرار گرفت؟
جذابیت اصلى «نون. خ» به پرداخت درســتش به قومیت ها باز مى گشت. میهمان نوازى، 
ناموس دارى و پهلوانى سه خصلت بارز کرد هاست. بخشى از این فرهنگ غنى در «نون.خ» 
بازتاب داده شده بود. حتى در فصول دوم و سوم سریال بیشتر هم به این خصوصیات پرداخته 
شده بود. سعید آقاخانى آنچنان که باید و شاید ِدین خودش را به مردم ادا نمود و امیدوارم این 

رویه در فصل چهارم سریال هم ادامه داشته باشد.
همکارى با سعید آقاخانى چگونه تجربه اى بود؟

فوق العاده خوب. آقاخانى انسانى درســت و با شخصیتى است و از فرهنگ باالیى برخوردار 
است. من با خیلى ها کار کرده ام. اکثراً به شهرستانى ها نگاه از باال به پایین دارند؛ اما آقا سعید 
(آقاخانى) اصًال چنین نگاهى نداشت. او با بازیگرانش رفیق بود، با وجودى که سر کار بسیار 
جدیت داشــت. کار کردن با آقاخانى فوق العاده لذت بخش بود و واقعا مى شــود از او خیلى 

چیز ها را آموخت.
به نظرتان اســتفاده آقاخانى از بازیگران محلــى چقدر مهم و با 
ارزش بوده اســت، با وجودى که مى توانســت در تهران بازیگر

 انتخاب کند؟
ریســک خیلى خوبى بود. هنرمندان غرب کشــور به نوعى یتیم مانده اند. االن همه دنبال 
ستاره سازى هستند. بازیگران اســتانى توانایى هاى زیادى دارند. کاظم نوربخش، بازیگر 
نقش «سلمان» سال ها کار تئاتر مى کرد و فقط یکى دو بار در تلویزیون سنندج دیده شده بود. 
آقاخانى توانست او را معرفى کند. خیلى از بازیگران حرفه اى دوست داشتند که جاى نوربخش 
نقش «سلمان» را بازى مى کردند. ببینید نوربخش چقدر محبوب شده و طرفدار دارد. بسیارى 
از دیگر بازیگران کرد هم همین قابلیت را دارند، به شــرطى که به آنها فرصت داده شــود. 
آقاخانى ریسک و اعتماد کرد به بچه هاى شهرستانى و فکر مى کنم جواب اعتمادش را هم 

به خوبى گرفت. 
خاطره جالبى از بازى در سریال «نون.خ» دارید؟

تمام سریال خاطره است، اما در فصل سوم در سرماى منفى 5 درجه و برف 30 سانتیمترى در 
معدن بودیم. روزى چند تانکر بزرگ آب مى آوردند و از طریق لوله هایى که در سقف معدن 
وجود داشت روى سرما مى ریختند. واقعًا در شرایط سختى کار مى کردیم. تازه متوجه شدیم 

که معدنکاران با چه سختى و مشقتى کار مى کنند.
این روز ها مشغول چه کارى هستید؟

من بازنشسته هوانیروز هستم. این روز ها با دوستانم مشغولم و روزگار را با آنان مى گذرانم. 
مطالعه مى کنم. با رادیو و تلویزیون کرمانشاه هم همکارى دارم. براى یک سریال استانى هم 

پیشنهاد دارم که در حال گفتگو هستیم.

نقش «عمو کاووس» در سریال «نون.خ»: 

آقاخانى نگاه از باال 
به بازیگران شهرستانى ندارد

واکنش مریم امیرجاللى 
به یک شایعه زرد

این روزها شــایعه اى مبنى بر خویشاوندى  على 
دایى  با مریم امیرجاللى هنرمند سینما و تلویزیون 
در شــبکه هاى اجتماعى در حال دست به دست 
شدن است، این شــایعه باعث واکنش و گله مریم 

امیر جاللى شد.
مریم امیرجاللى در صفحه اینستاگرام خود تصویرى 
از خودش در کنار على دایى را گذاشته و در پست خود 
نوشته است: «دوستان اینجورى شایعه مى سازن 
بعضى ازمردم بیکار وازخدابى خبر ما. تا حاال آقاى 
مجید یاســر داماد من بودن حاال جاشون رو دادن 
به آقاى على دایى نازنین که هردوشون براى من 
باعث افتخارن. ولى چرا؟  چرامدام نشســتین و به 
جاى درســت فکرکردن همش سرتون تو زندگى 

مردمه؛ واال این کارها دور از انسانیته...» 

رفتار «کاووس»  در قبال دیگران درست و حساب شده باشد.  همه تکیه کالم، واکنش ها و
از سوى دیگر، تالش کردم تا چهره اى واقعى و صادقانه را از روابط میان کرد ها نشان دهم. 

مطالعه مى کنم. با رادیو و تلویزیون کرمانشاه هم همکارى دارم. براى یک سریال استانى هم 
پیشنهاد دارم که در حال گفتگو هستیم.

سریال امنیتى جاسوسى «سرجوخه» ساخته جدید احمد معظمى که طبق اعالم 
شبکه 3 قرار بود از سه شنبه، 27 مهرماه روى آنتن برود، فعًال پخش نمى شود. در 
همین زمینه تهیه کننده توضیح داد که «رایزنى ها براى حل مشکل "سرجوخه" 

ادامه دارد.»
ابوالفضل صفرى ،تهیه کننده ســریال «ســرجوخه»  گفت: در حال رایزنى با 
تلویزیون هستیم تا مســائلى که منجر به این تصمیم شــده را برطرف کنیم با 
این حال هنوز نمى توان زمان پخش مشخصى را براى این مجموع تلویزیونى 

اعالم کرد.
وى اظهار کرد: گروه سازنده در تالش است تا با رفع ایرادات وارده و البته رایزنى 

با مسئوالن سازمان، قسمت هاى اولیه را با شرایط استاندارد آماده پخش کند.
صفرى گفت: سعى ما این است تا سریال «سرجوخه» را به گونه اى روى آنتن 
بفرستیم که به روند داستان لطمه اى وارد نشــود و در عین حال نظر مسئوالن 
سازمان هم تأمین شود؛ طبیعى است که این روند باعث مى شود پخش سریال 

مدتى به تعویق بیافتد.
 سریال جدید «سرجوخه» بر اساس متنى از حسین امیرجهانى براى پخش در 30 

قسمت 45 دقیقه اى آماده مى شود.

چرا پخش سریال جاسوسى تلویزیون
 به تعویق افتاد؟

 میلیون ها نفر در سراسر جهان به تماشاى سریال «بازى مرکب» نشسته اند، پس 
از آنکه این سریال کره اى ماه گذشته از طریق سرویس نتفلیکس منتشر شد و به 
سرعت به پربیننده ترین سریال تاریخ این سرویس استریمینگ تبدیل شد. این 
درام جنجالى در مورد یک دنیاى متفاوت است که در آن مردم با شرکت کردن در 
یکسرى بازى هاى کودکانه اما با پایانى مرگبار، قرض هاى خود را پرداخت مى 
کنند، داستانى که به شدت جذاب و همزمان تکان دهنده و گیراست. اما در یک 
اتفاق متفاوت و باورنکردنى، این سریال در دنیاى مد و فشن نیز محبوب شده و 
فروش لباس هایى که توسط شرکت کنندگان در مسابقات این سریال پوشیده 

مى شوند نیز به شدت افزایش یافته است.
در حالى که دیگر ســریال هاى محبوب نتفلیکس نیز داراى لباس هاى فاخر و 
جذابى هستند، شخصیت هاى سریال«بازى مرکب» لباس هاى ساده ترى داشته 
و اغلب لباس هاى ورزشى فیروزه اى یا لباس هاى سرهمى قرمز به تن دارند. در 
حالى که پلتفرم خرید بین المللى Lyst از افزایش جستجوها براى لباس هاى 
ورزشى قدیمى شبیه آنچه در این سریال دیده شده خبر مى دهد، تیشرت هاى 
سفید ورزشى و شماره دار نیز با افزایش خرید مواجه بوده اند و تعداد سرچ هاى 
بین المللى براى سرهمى هاى قرمز نیز 64 درصد افزایش داشته است. محبوبیت 
پیراهن و شلوارهاى ورزشى از زمان انتشار این ســریال در اواسط سپتامبر نیز 
افزایش یافته و جستجوها براى لباس هاى ورزشــى سفید رنگ با 145 درصد 

افزایش مواجه بوده است.

افزایش سرسام آور تقاضا براى
 لباس هاى سریال «بازى مرکب»

پیک منبع آگاه بــا رد توقیف بودن فیلم 
«مصلحت» علت جلوگیــرى از اکران 

آن را بیان کرد.
چند روز پیش احســان محمد حسنى، 
رئیس ســازمان اوج از  توقیــف فیلم 
«مصلحــت» خبرداد، امــا جزئیاتى در 

خصوص دالیل آن بیان نکرد.
گفتنى است فیلم «مصلحت»  محصول 
سال 99، در سى و نهمین جشنواره فیلم 
فجر حضور داشــت. همچنین در شش 
بخش نامزد دریافت جایزه شد. حسین 

دارابى کارگردان «مصلحت»  براى این فیلم برنده دیپلم افتخار بهترین کارگردان اول شد.
در خالصه داستان «مصلحت» آمده است که: در اوایل سال 60، بعد از انقالب، نظام سیاسى جدید مستقر 
مى شود. در این زمان اختالف سیاسى میان یکى از شخصیت هاى بانفوذ نظام با فرزندش، آنها را در مقابل 

هم قرار مى دهد و موجب تقابل و موازانه سخت پیوند خانوادگى و مصلحت سیاسى کشور مى شود. 
یکى از عوامل مرتبط با فیلم در این باره گفت: وضعیت توقیفى براى فیلم «مصلحت»  وجود ندارد و برخى 
نهاد ها به دلیل پرداخت داســتان فیلم به موضوع قوه قضاییه و دادستانى، خواهان در نظر گرفتن یکسرى 

مالحظات هستند.
وى افزود: اکنون به دلیل وضعیت فعلى سینما ها در شرایط کرونایى، این فیلم نیازمند زمان مناسب ترى براى 

اکران است. احتماًال تا اواخر امسال یا ابتداى سال آینده، اکران فیلم «مصلحت»  جدى مى شود.

فیلم «مصلحت» توقیف نیست

مدتى اســت که خبر مى آید گالب آدینه، بازیگر شناخته شده ســینما، تئاتر و 
تلویزیون و کارگردان تئاتر قصد دارد نمایشى به نام «بانوى محبوب من» را در 
سالن اصلى مجموعه تئاتر شــهر در تهران روى صحنه ببرد. نمایشى که طبق 
گفته آدینه تمرین آن از 18 مرداد 1399 آغاز شده است و مرجع اصلى اش فیلم 
«بانوى زیباى من» به کارگردانى «جرج کیوکر» براساس فیلمنامه اى از «آلن 

جى لرنر» با اقتباس از نمایشنامه «پیگمالیون» اثر «جرج برنارد شاو» است.
گالب آدینه در پاسخ به این سئوال که چه شد که به صرافت اجراى این نمایش 
افتاد، مى گوید: «دخترم نورا، از چهار سال پیش، چندین بار پیشنهاد کرد که این 
متن را اجرا کنیم اما من در ذهنم مناســبتى براى اجــراى آن نمى دیدم. زمان 
گذشت و به دوران شیوع کرونا رسیدیم و مانند بســیارى از حرفه ها و مشاغل، 

فعالیت هاى فرهنگى و هنرى هم متوقف شد. در کنار دیگر خبرهاى ناگوار که هر 
روز و هر ساعت مى شنیدیم، اخبار آمار ابتال و مرگ ومیر در اثر کرونا، غم و غصه  
ما را بیشتر از پیش کرد و روانمان روزبه روز آسیب دیده تر از قبل شد. تا یک روز 

که خبر مرگ عزیزى از دوستان را شنیدم، احساس کردم در آستانه خفگى ام.»
او ادامه مى دهد: «این عادت من اســت که هر زمان ناراحت و پریشانم، آهنگى 
مى گذارم حتى اگر از شدت غصه گریه کنم و ضجه بزنم. آن روز هم همین کار را 
کردم و اینجا بود که ناگهان به یاد اجراى "بانوى زیباى من" افتادم و به نورا زنگ 
زدم و گفتم خبر خوبى برایت دارم. گفت چه شده؟ گفتم مى خواهم "بانوى زیباى 

من" را کار کنم. االن دیگر وقتش است.»
آدینه صحبت هایش را اینطور تکمیل مى کند: «درســت یا غلط معتقدم براى 
ادامه زندگى نیازمند روزنه اى براى نفس کشیدن و محتاج فضایى غیر از فضاى 
کشــنده اندوه هســتیم. در اوج غم و نا امیدى ناچاریم گریزى هرچند کوتاه به 
شادى و نشاط بزنیم وگرنه از درون مى پوســیم. نمایش ما که "بانوى محبوب 
من" نام دارد، مى تواند چند ساعت و امیدوارم چندروز نشاطى نه از جنس مبتذل 

در بینندگانش ایجاد کند.»
او که آخرین تجربه کارگردانى اش به 22 سال پیش و اجراى نمایش «شبى در 
تهران» نوشته محمد چرمشیر در سال 1378 در سالن اصلى مجموعه تئاتر شهر 
برمى گردد، در پاسخ به اینکه چرا در طول این مدت در زمینه کارگردانى فعالیتى 
نداشته، مى گوید: «چون متن دلخواهى نداشتم ترجیح دادم از تماشاى کار دیگر 

همکارانم لذت ببرم.» 

کرونا، گالب آدینه را به صحنه تئاتر کشاند 

هیئت معرفى نماینده ســینماى ایران به مراسم 
اســکار، در پى جلســاتى، فیلــم «قهرمان» به 
کارگردانــى اصغر فرهادى را به عنــوان نماینده 
ســینماى ایران براى معرفى به آکادمى اســکار 

2022 انتخاب کردند.
 طبق اعالم روابط عمومى بنیاد سینمایى فارابى، 
رائد فریدزاده، دبیر و سخنگوى هیئت معرفى فیلم 
ایرانى به اســکار گفت: کار این هیئت با توجه به 
تغییر قوانین اســکار بهترین فیلم خارجى زبان و 
تغییر مهلت زمانى شــرکت در ادوار اخیر به دلیل 
شیوع ویروس کووید 19، با بررسى 44 فیلم اکران 
شده ایرانى آغاز شد و سپس اعضاى هیئت انتخاب 

به یک فهرست متشکل از سه فیلم رسیدند.
به گفته فریدزاده، در ادامه هیئت معرفى نماینده 
سینماى ایران به مراسم اسکار با بازخوانى مقررات 
به بازبینى و بررسى تخصصى فیلم ها پرداختند و 
پس از رأى گیرى و تجمیع نظرات، از میان ســه 
فیلم «دشت خاموش»، «بندربند» و «قهرمان»، 
فیلم «قهرمــان» به کارگردانــى اصغر فرهادى 
به عنوان گزینه نهایى انتخاب شــد و با امضاى 
اعضاى این هیئت، به عنوان نماینده ســینماى 
ایران به مراسم اسکار سال 2022 معرفى خواهد 

شد.
امسال هیئت معرفى فیلم ایرانى به فرهنگستان 
علوم و هنر هــاى ســینمایى اســکار 2022 از 
هنرمنــدان پیشــنهادى خانه ســینما شــامل 
محمدعلى نجفــى (کارگــردان و رئیس هیئت 
مدیره خانه ســینما)، پریوش نظریــه (بازیگر)، 
مهدى سجاده چى (فیلمنامه نویس)، محمدمهدى 
عسگرپور (کارگردان و دبیر جشنواره جهانى فیلم 
فجر)، شادمهر راستین (فیلمنامه نویس)، فریدون 
جیرانــى (فیلمنامه نویس و کارگردان)، رســول 
صدرعاملــى (تهیه کننده و کارگــردان) و رامین 
حیدرى فاروقى (کارگردان) و رائد فریدزاده (دبیر 
شوراى بین الملل ومعاون بین الملل بنیاد سینمایى 

فارابى) تشکیل شد.
در همین حال «قهرمان» ساخته اصغر فرهادى، از 
نگاه منتقد وبسایت «هالیوود ریپورتر»، همچنان 
از شانس هاى اصلى دریافت جایزه اسکار در چهار 
رشــته بهترین فیلم، بهترین کارگردانى، بهترین 

فیلمنامه و بهترین فیلم بین المللى است.
«اســکات فینبرگ»، منتقد وبســایت «هالیوود 
ریپورتر»، با به روز کــردن جدول پیش بینى هاى 
خود از نامزدهاى احتمالى جوایز اسکار، کماکان، 
«قهرمان» به کارگردانى اصغر فرهادى را در چهار 
رشته، جزو شانس هاى باالى نامزدى این جوایز 

قرار داده است.
این م نتقــد، فیلم ســینمایى «قهرمــان» را در 
رشته هاى بهترین فیلم (شانس چهارم)، بهترین 
کارگردانــى (شــانس اول)، بهتریــن فیلمنامه 
اوریجینال(شانس دوم)  و بهترین فیلم بین المللى 
(شــانس اول)  پیش بینى کــرده اســت. او در 
جدیدترین پیش بینى خود، امیر جدیدى را در دسته 
سوم شــانس نامزدى براى بهترین بازیگر نقش 
اول مرد، در کنار «مــت دیمون»، «آدام درایور»، 
«مایکل کیتون»، «جیــک جیلنهال»، «آنتونى 

راموس» و «تیم راث» دسته بندى کرده است.
در جدول قبلى این منتقد نیز، «قهرمان» در پنج 

رشته باال، شانس اصلى نامزدى را داشت.

«قهرمان»
نماینده سینماى ایران 

در اسکار شد
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آگهى تغییرات
شــرکت عمــران مــدرن ســپاهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 44310 و شناســه ملى 
10260622052 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1400/07/01 احمــد مهورى به 
کدملــى 1286701910 بســمت رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامــل ، محمود مهــورى به کدملى 
1270181051 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
و مهرداد مهورى به کدملى 1271190753 بسمت 
عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1210945)

آگهى تغییرات
شرکت کیان دام پیشرو پارس شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 62542 و شناســه ملى 
14008398520 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ســرمایه شرکت از 
مبلغ 3 میلیارد ریال بــه 15 میلیارد ریال از محل 
مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش 
یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد: 
سرمایه شرکت مبلغ 15 میلیارد ریال نقدى است 
که به 1500000 سهم با نام عادى10000ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1210954)

آگهى تغییرات
موسســه انجمن خیریــه امام حســن مجتبى ع 
دســتگرد خیار به شــماره ثبت 604 و شناســه 
ملى 10260116940 به اســتناد نامه شــماره 
1414/516/01/46 مــورخ 400/02/15 پلیس 
اطالعات و امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان و صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محل مؤسسه به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شــهر اصفهان، محله باغ 
زیار،کوچه شــهید قدمعلى زمانــى( 13) بزرگراه 
شهید حبیب الهى پالك 0 طبقه همکف به کدپستى 
8177759168 انتقال یافت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1210959)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع الســتیکى پیمان صنعت شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 6436 و شناسه 
ملى 10260275530 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1400/05/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : سرمایه شــرکت از محل واریز نقدى 
طى گواهى مــورخ 1400/5/20بانــک تجارت و 
صدور سهام جدید از مبلغ 64000000000ریال 
به مبلــغ 82000000000 ریــال افزایش یافت 
وماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد . سرمایه 
شــرکت 82000000000 ریال نقدى است که 
به 8200000 ســهم 10000ریالى با نام عادى 
منقسم شده وتماما پرداخت شده است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1210957)

آگهى تغییرات
شرکت رستوران هاى زنجیره اى زندگى خوشــمزه ایرانیان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 63187 و شناسه ملى 14008650709 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقاى سعید مقوا ساز به شماره 
ملى 1292621435 و آقاى حسنعلى مقوا ساز به شماره ملى 1282197142 و آقاى مهدى 
مقوا ساز به شماره ملى 1288444788 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. 2 - بارعایت ماده 147 الیحه اصالحى قانون تجارت آقاى میالد کریم آبادى به 
شماره ملى 1293234346 به سمت بازرس اصلى و آقاى محمد عباس احمدیان به شماره ملى 
1271777711 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه 
کثیراالنتشار نسل فردا ، اصفهان امروز ، نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1210970)

سرمربى تیم ذوب آهن معتقد است که شاگردانش مستحق کسب پیروزى در بازى با نفت آبادان بودند و مى گوید آنها 
در این دیدار مزد انسجام، تالش و زحمات پیش فصل را گرفته اند.

مهدى تارتار در نشست خبرى پس از پیروزى یک بر صفر تیمش مقابل صنعت نفت آبادان در هفته اول رقابت هاى 
لیگ برتر، اظهار کرد: در نیمه اول کامًال بازى را تحت کنترل داشــتیم و موقعیت هاى خوبى هم ایجاد کردیم که 
نتوانستیم به گل برســیم. در نیمه دوم با توجه به اینکه مهمان بودیم ناخودآگاه کمى عقب رفتیم، اما منسجم دفاع 

کردیم و فرصتى به تیم خوب و با کیفیت صنعت نفت ندادیم.  
وى افزود: مزد انسجام، تالش و زحماتى که در پیش فصل کشــیده بودیم را گرفتیم. 3 امتیاز با ارزش را در آبادان 

کسب کردیم.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن عنوان کرد: امیدوارم هرچه زودتر این ویروس منحوس ریشه کن شود. 

بحث واکسن جدى تر شود تا هواداران بتوانند به ورزشــگاه  ها بیایند، چون این روزها شور و شوقى در 
ورزشگاه ها نیست. از شاگردانم هم تشــکر مى کنم که خیلى خوب کار کردند و فکر مى کنم مستحق 

این پیروزى بودیم.

 تیم فوتبال ذوب آهن برخالف رویه چند سال اخیر، دیدار 
افتتاحیه لیگ بیســت ویکم را با برد آغاز کرد تا نشان دهد 
که تیم تارتار قدر امتیــازات را مى داند و به دنبال جبران 
روزهاى تلخ گذشته اســت. ذوبى ها در چند فصل اخیر 
هیچگاه شــروع خوبى در لیگ نداشته و امتیازات زیادى 
را از دست مى دادند و به همین دلیل به دنبال آن بودند که 
با پیروزى مقابل صنعت نفت عالوه بر شکســت طلسم 
ناکامى در بازى هاى افتتاحیه، از همان ابتدا در شــمار 
تیم هاى مدعى ظاهر شوند و در نهایت تک گل عارف 
رستمى در واپســین دقایق بازى، تارتار و تیمش را به 

هدفشان رساند.
ذوب آهن در حالى مقابل صنعــت نفت به میدان رفت که 
ترکیب این تیم نسبت به فصل گذشته کامًال دگرگون شده 
و تارتار تیمش را با شــمایل جدیدى متشکل از بازیکنان 
جدید به زمین فرستاد. ذوب  آهن در فصل نقل و انتقاالت 
بازیکنان زیادى به خدمت گرفت و تقریبًا در تمام خطوط 
دستخوش تغییر شده و دســت تارتار براى چیدن ترکیب 
دلخواهش باز است. در آن سو صنعت نفتى قرار داشت که 
در فصل نقل و انتقاالت تغییرات زیادى داشته و بازیکنان 
باکیفیت زیادى نیز به خدمت گرفته است و جزو تیم هاى 

قلدر لیگ به شمار مى آید.
ذوب آهن در این دیدار نمایش قابل قبولــى را ارائه داد و 
نشان داد على رغم تغییرات گسترده، مى تواند حرف هاى 
زیادى براى گفتن داشته باشــد. تیم مهدى تارتار از نظم 
تاکتیکى و دوندگى قابل قبولى برخــوردار بود و در طول 
روند بازى هماهنگى و تمرکز بازیکنان بهتر شد. سرمربى 
سبزپوشان در این دیدار قصد داشت با اجراى بازى فشرده 
و بسته نگه داشتن دروازه ذوب آهن، مانع شکست خوردن 

تیمش شود و با حمالت سریع و برق آسا به گل برسد.
تارتار در این دیدار، تیمش را با آرایش 1-3-2-4 به زمین 
فرستاده بود و سعى داشت با تصاحب میانه میدان، قدرت 
هجومى صنعت نفت را کنترل کرده و به گل برسد. برنامه 
ذوبى ها براى کنترل خط حمله صنعت نفت این بود که با 
تجمع عددى در میانه میدان، کنترل فضاهاى زمین را در 
دست گرفته و با پرس سنگین بازیکنان حریف، ارتباط خط 
حمله و میانى صنعت نفت را قطع کنند و مانع شکل گیرى 

حمالت صنعت نفت شوند.
ذوبى ها در فاز هجومى سعى داشــتند با تعداد نفرات باال 
در خط میانى، مالکیت توپ و میــدان را تصاحب کرده و 
با کشاندن بازى به کناره ها خط دفاعى صنعت نفت را دور 
بزنند و دروازه این تیم را تحت فشار بگذارند. ذوب آهن در 
نیمه نخست با وجود آنکه به بازى احاطه کاملى داشت و از 
هر نظر تیم برتر میدان محسوب مى شد، اما در خلق موقعیت 
با مشکل مواجه بود و روند انتقال توپ این تیم کامل نبود. 
نقطه ضعفى که به درســتى توســط کادر فنى ذوب آهن 
تشخیص داده شد و با آوردن شنانى و رستمى به زمین روند 

حرکتى ذوب آهن تغییر چشمگیرى کرد.
آمار بازى نشــان مى دهد که ذوب آهن در جدال با صنعت 
نفت در تمامى پارامترها از جمله مالکیت توپ، تعداد پاس، 
پاس هاى صحیح و نرخ بهره ورى از موقعیت عملکرد قابل 
قبولى را به جاى گذاشــت و تنها نکته منفى عملکرد آنها، 
دقت پایین بازیکنــان این تیم در زدن ضربــات آخر بود. 
شاگردان تارتار مقابل صنعت نفت شش بار شوت زدند که 

تنها یک شوت آنها در چهارچوب بود.
با این حال نگاهــى به عملکرد دفاعــى ذوب آهن در این 
بازى نشــان مى دهد که تیم مهدى تارتــار در فاز دفاعى 

تا حدودى مشکل داشــته و مدافعان و دروازه بان این تیم 
هنوز به هماهنگى الزم نرســیده اند. سبزپوشان اصفهانى 
در عمق خــط دفاع ضعف دارنــد و مدافعان ایــن تیم در 
برگشــت ها ضعیف عمل مى کنند و همیــن امر منجر به 
آسیب پذیرى باالى آنها در ضدحمالت است. از طرف دیگر 
جاى گیرى مدافعان ذوب آهن روى ضربات ایســتگاهى و 
کرنرها با اشکال مواجه است، اگرچه بخشى از مشکالت 
دفاعى ذوب آهن بــه تغییــرات گســترده مدافعان این 
تیم باز مى گــردد و نفرات جدید بــراى هماهنگى کامل 

به زمان نیاز دارند.
مشــکالت فوق تنها نقطه ضعف ذوب آهن نبوده و یکى 
دیگر از مشکالت فنى این تیم پایین بودن سرعت انتقال 
توپ از فاز دفاع به حمله است که موجب مى شود بسیارى 
از موقعیت هاى گلزنى ذوبى ها بــا تجمع مدافعان حریف 
به راحتى بلوکه شــود. از طرف دیگــر فاصله بین خطوط 
ذوب آهن زیاد بوده و همین امر موجب مى شود تا حرکات 

ترکیبى و حمالت سبزپوشان شکل نگیرد.
نکته قابل توجه در نمایش ذوبى ها، آمادگى جسمانى باالى 
بازیکنان اســت؛ ذوبى ها در بازى هفته گذشــته دوندگى 
باالیى داشــتند و اکثر دوئل هاى تن به تــن را از آن خود 
کردند. از طرف دیگر سبزپوشان اصفهانى با تفکرات تارتار 
به همخوانى خوبى رســیده اند و از انســجام تیمى و نظم 

تاکتیکى قابل قبولى بهره مى برند.
در مجموع مى تــوان گفت ذوب آهــن گام اول را محکم 
برداشــت و نمایش این تیم امیدوارى هــاى زیادى را به 
وجود آورد، سبزپوشان اصفهانى در صورت کاهش فاصله 
بین خطوط و انسجام تاکتیکى بیشتر مى توانند به یکى از 

تیم هاى سرسخت لیگ تبدیل شوند.

از نظم تاکتیکى و دوندگى تا تعویض طالیى تارتار

علل برترى ذوب آهن در گام نخست

جالل على محمدى از آن دسته بازیکنانى به شمار مى رود که عملکردش در کنار 
بازیکنان شناخته شده سپاهان خیلى به چشم نمى آید، اما محرم نویدکیا پس از 

بازگشت از رقابت هاى آسیایى بدون درنگ براى جذب او اقدام کرد.
فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان در شرایطى موفق شــد با کسب 65 امتیاز 
رکوردى ویژه را به عنوان نایب قهرمان به نام خود بزند که جالل على محمدى 
در نیمه اول فصل در کنار سروش رفیعى و محمد کریمى یکى از سه هافبک 
تعیین کننده، این تیم بودند. در نیم فصل دوم با اضافه شدن احسان حاج صفى 
و همینطور نمایش خوبى که سلمانى جوان در نیم فصل اول ارائه کرده بود، کار 
على محمدى و هافبک هاى دیگر تیم براى رسیدن به ترکیب اصلى سخت شد، 
اما باز هم در مسابقاتى شاهد حضور ثابت على محمدى، حاج صفى و سروش 
رفیعى به عنوان سه بازیکن ثابت تیم در آرایش 3-3-4 بودیم و همین موضوع 

نشان از تأثیر این بازیکن در نقشه تیمى طالیى پوشان اصفهان دارد.
سبک بازى ســپاهان با حضور محرم نویدکیا به طور کلى دچار تغییر شد و در 
روش جدید بازیکنان این تیم و به ویژه آنهایى کــه در میانه زمین قرار دارند 
و خودشــان را در محاصره بازیکنان حریف مى بینند، نیاز به تبحر باالیى در 
بازیخوانى، کنترل توپ، ارسال پاس دقیق و سریع و از همه مهمتر حفظ توپ 
دارد؛ با این حال، جالل على محمدى که پرورش یافته آکادمى سپاهان است، 
توانست در فصلى که گذشت رضایت محرم نویدکیا را جلب کند و در اولین بازى 
فصل در شرایطى در ترکیب اصلى قرار گرفته بود که رقیبانى نظیر محمد کریمى 
و یاسین سلمانى جوان را به عنوان دو رقیب خود مى بیند، ولى او بود  که در کنار 

سروش رفیعى و مسعود ریگى تشکیل دهنده سه بازیکن میانى زمین بودند.
این بازیکن که پــس از خلعتبرى کاپیتــان دوم طالیى پوشــان اصفهانى 

در دیدار برابر مس رفســنجان نقشى نیز به شــمار مى رود، 
تیمش و کسب 3 امتیاز ایفا کرد و کلیدى در موفقیت 

ممکن با ارســال پاسى قطرى در بهترین زمان 
زمین ارسال شد، امید نورافکن که از میانه  هاى 
مناسبى براى شوت زنى قرار داد را در موقعیــت 

هم توانســت ضربه اش را پس از و ایــن بازیکن 
مس رفســنجان برخورد کرد، به اینکه بــه مدافع 

گل تبدیل کند. با همین گل بود که 
ســپاهان با خیالى آسوده تر براى 
شروع نیمه دوم به رختکن 
رفت و گل دوم هم در 
ادامه ثبت شد تا اولین 
دیدار شاگردان محرم 
نویدکیــا بــه لطف 
موقعیــت ســنجى 
بازیکنى کــه کمتر 
شــنیده  نامــش 
مى شــود، با 3 امتیاز 

همراه باشد.

کاپیتاِن آرام سپاهان و 
باز کردن گره بازى 

در استقالل شماره 99 یعنى امیرحسین حسین زاده نشان داد مایه هاى بزرگى 
را دارد و مى تواند کارى کند که جاى خالى فرشید اسماعیلى اصًال حس نشود.

در روزى که گل گهر، تراکتــور را گلباران کرد و در حد یک مدعى نشــان 
فوتبــال شــناور و داد، استقالل هم حداقل یک نیمه 

و امیدوارکننده اى را مقابل هوادار  داد  انجــام 
کرد. در استقالل هوادارانش را به آینــده امیدوار 
حسین زاده نشان شــماره 99 یعنى امیرحســین 
ند داد مایه هــاى بزرگــى را دارد و  مى توا

کارى کند که جاى 
خالى فرشــید 
عیلى  ســما ا
حس  اصــًال 

نشود.
شــاید بارزترین 

نکته در تیم استقالل، همین 
حرکات بازیکن جدیدشان 
بود و البته استقاللى که 
مقابل هــوادار دیدیم، 
همچنان فاقد بازیکن 

بزرگــى بــود که در 
بازى هاى حســاس 
تعیین کننده باشــد. 

جوان هــاى اســتقالل نظیــر همین 
حسین زاده شــاید ماه ها بعد تبدیل به 
بازیکنان بزرگى شوند اما فراموش نکنیم 
که اســتقالل در تمام فصول گذشته 
وقتى جام را از دست داد که در نیم فصل 

اول امتیازات زیادى را حراج کرد.
اســتقالل شــروع خوبى در لیــگ جدید 

داشــت و 3 امتیازى که مى خواســت را هم 
گرفت اما قضاوت در مــورد تیم مجیدى و البته 

مدعیان قهرمانى هنوز خیلى زود است و باید چند 
هفته دیگر صبر کنیم. تیمى که جوان مى شــود، طبعًا 
زمان مى خواهد و اســتقاللى ها امیدوارند دو بازیکن 

خارجى که قرار اســت بیایند، در کنــار کوین یامگا 
در کنار بازیکنان بزرگ و تأثیرگذارى باشند. طبعًا استقالل 

جوانان آینده دار نظیر ســلمانى، خاقانى، حسین زاده و... به بازیکنان بزرگ و 
باتجربه هم نیاز دارد.

استقالل و شماره 99 آینده دارش

 تیم فوتبا
افتتاحیه لی
ت که تیم
روزهاى
هیچگاه
را از دست
با پیروزى
ناکامى
تیم ها

رستمى
هدفشان
ذوب آهن
ترکیب این
و تارتار تی
جدید به ز
بازیکنان

دستخوش
دلخواهش
ن در فصل
باکیفیتز
قلدر لیگ
ذوب آهن
نشان داد
زیادى برا
تاکتیکى

زى که گل گهر، تراکتــور را گلباران کرد و در حد یک مدعى نشــان 
فوتبــال شــناور و ستقالل هم حداقل یک نیمه 

و وارکننده اى را مقابل هوادار  داد  انجــام 
کرد. در استقالل رانش را به آینــده امیدوار 
حسین زاده نشانماره 99 یعنى امیرحســین

ند ایههــاى بزرگــى را دارد و  مى توا
ى کند که جاى

فرشــید 
عیلى  ـما
حس  ـًال 

.
ید بارزترین 

در تیم استقالل، همین 
ت بازیکن جدیدشان 
 البته استقاللى که 
هــوادار دیدیم، ل
فاقد بازیکن نان
ــىبــود که در 
هاى حســاس

ن کننده باشــد. 
ن هــاى اســتقالل نظیــر همین 
نزاده شــاید ماه ها بعد تبدیل به 
نانبزرگى شوند اما فراموش نکنیم 
ســتقالل در تمام فصول گذشته 
جام را از دست داد که در نیم فصل 

متیازات زیادىرا حراجکرد.
تقالل شــروع خوبى در لیــگ جدید 

3ـت و 3 امتیازىکه مى خواســت را هم 
ت اما قضاوتدر مــورد تیم مجیدى و البته 

ان قهرمانى هنوز خیلى زود است و باید چند 
دیگر صبر کنیم. تیمى که جوان مى شــود، طبعًا 
مى خواهد و اســتقاللى ها امیدوارند دو بازیکن 

ى که قرار اســت بیایند، در کنــار کوین یامگا 
استقالل طبعًا باشند. تأثیرگذارى بزرگو درکنارکنان

کاپیتان این فصل ذوب آهن با انگیزه اى بسیار باال در بازى برابر صنعت نفت 
آبادان در هفته نخست لیگ بیست و یکم ظاهر شد.

تیم ذوب آهن موفق شد با کسب پیروزى یک بر صفر مقابل صنعت نفت آبادان 
لیگ بیست و یکم را با برد شروع کند. ذوب آهن که به سختى موفق به کسب 
سهمیه لیگ برترى خود در فصل گذشته شد، لیگ بیست و یکم را در شرایطى 
شروع کرد که قاسم حدادى فر، کاپیتان قدیمى خود را بعد از سال ها حضور 
در کنار خود نداشت. در غیاب قاسم حدادى فر، مهدى تارتار بازوبند کاپیتانى 
تیمش در فصل جدید را در اختیار مسعود ابراهیم زاده قرار داد تا این بازیکن 
در چهارمین فصل حضورش در ذوب آهن، وظیفه اى مهم را به عهده بگیرد.

مســعود ابراهیم زاده در این بازى در حالى که بازوبند کاپیتانى ذوب آهن را 
به دست داشت، پرتالش تر از همیشه ظاهر شــد تا نشان دهد در مسئولیت 

جدیدى که به عهده گرفته بسیار جدى است. 
ابراهیم زاده در بازى با آبادانى ها یکى از بازیکنان شــاخص ذوب آهن بود و 
با دوندگى باال در اکثر صحنه ها حضور فعال داشت. او در چند تقابل با طالب 
ریکانى، کاپیتان محبوب صنعت نفت هم موفق عمل کرد تا در اولین تجربه 

کاپیتانى اش در فصل جدید، روز موفقى را پشت سر بگذارد.

بازوبند انرژى زا 
به دست کاپیتان گاندوها 

ذوب آهن در ثانیه هاى پایانى دیدار با صنعت نفت در هفته نخست لیگ برتر 
توسط عارف رستمى به گل رسید؛ آقاى گل فصل گذشته لیگ یک که پیراهن 

تیم خیبر خرم آباد را برتن داشت. 
در نیمه دوم بــازى صنعت نفت - ذوب آهن مربیان هــر دو تیم مهره هاى 
تهاجمى بیشترى را راهى میدان کردند تا تیمشان در طراحى حمله و در نهایت 
گلزنى بهتر عمل کند و بر همین اساس عارف رستمى در دقیقه 78 بازى در 
ترکیب ذوب آهن جاى محمد خدابنده لو را با شــماره پیراهن 29 گرفت. در 
حالى که داور آماده مى شد در سوت خود به عالمت پایان این بازى بدمد روى 
یک پاس خوب در محوطه جریمه صنعت نفت عارف رستمى تو سر توپ زد 
تا مدافع مستقیم خود را از بازى خارج کند و پیش از اینکه مدافع پوششى از راه 
برسد او به توپ ضربه زد و توپ تبدیل به گل شد. عارف رستمى این گل را در 
یک شرایط سخت به ثمر رساند و نشان داد بى دلیل فصل گذشته به عنوان 
آقاى گلى رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسته اول باشگاه هاى کشور دست 

پیدا نکرده است. 
تعویض هاى مهدى تارتار در نیمه دوم بازى با صنعت نفت نشــان داد او به 
هیچ وجه از نتیجه مساوى در این دیدار راضى به نظر نمى رسد و مى خواهد به
 3 امتیاز بازى دست پیدا کند و مربى خوشبختى بود که یکى از ورودى هایش 
به زمین یعنى عارف رســتمى گلزنى کرد تا ذوب آهنى که فصل گذشته به 
زحمت در جدول بازى ها باقى ماند در همان هفته ابتدایى به 3 امتیاز ارزشمند 

دست یابد و نشان دهد این فصل به چیزى بیشتر از ماندن فکر مى کند. 
گل عارف رستمى در ثانیه هاى پایانى بازى شــادى مهدى تارتار و نیمکت 

ذوب آهن را هم به همراه داشت.

آقاى گل لیگ یک با گل شروع کرد 

این 
مل

کى 
قال 
رى 
یف 
وط 
کات 

الى 
گى

خود 
رتار 
ظم 

کم
را به 
صله 
ى از 

این بازیکن که پــس از خلعتبرى کاپیتــان دوم طالیى
در دیدار برابر مسنیز به شــمار مى رود، 

تیمش و کسبکلیدى در موفقیت 
بهترین زمان  ممکن با ارسدر
زمین ارسالکه از میانه هاى 
در موقعیــت  مناسبى براىرا
هم توانســتو ایــن بازیکن
مس رفســنجااینکه بــه مدافع

گل تبدیل کند. ب
ســپاهان با خ
شروعن
رفت
ادا
دی
نو
مو
باز
نام
مى
همر

سرمربى ذوب آهن:

مزد انسجام، تالش و زحمات 
پیش فصل را گرفتیم

 مى گوید آنها

 رقابت هاى 
د کردیم که 
سجم دفاع 

 در آبادان 

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

راى شــماره 140060302026009137 مورخ 1400/07/03 هیات دو آقاى رسول 
عادلى دستجردى به شناسنامه شماره 2699 کدملى 1286849608 صادره اصفهان 
فرزند ابراهیم بصورت ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 45,60 مترمربع از پالك 
شماره 29 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1209988 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/242

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

راى شــماره 140060302026007416 مورخ 1400/06/09 هیات دو آقاى اکبر 
نریمانى زمان آبادى به شناسنامه شماره 639 کدملى 6609426112  صادره دولت آباد 
فرزند ابراهیم بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 17,87 مترمربع از پالك 309 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى مسعود هموار
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1209997 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/244

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

راى شماره 140060302026002813 مورخ 1400/03/02 هیات چهار آقاى اکبر 
گالب بخش به شناسنامه شــماره 38842 کدملى 1280814691 صادره اصفهان 
فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163,14 مترمربع پالك شماره 
13603 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1209994 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/246

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

شرق اصفهان
شماره: 2027026867 تاریخ: 1400/7/27 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 139960302027000713 مورخ 1399/01/31 محمدرضا عموزیدى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1835 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287850601 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمیــن پالك 19 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 203/85 مترمربع. خریدارى مع الواســطه 
بصورت عادى از مالک رسمى حسین عبدى نیان اصفهانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/16- م الف: 1210033 مهدى 

صادقى وصفى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان/7/248 

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

برابر آرا صادره هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید.
ردیف 1- راى شــماره 8971- 1400/07/25 هیات سوم خانم رضوان ترك الدانى 
به شناسنامه شماره 1642 کدملى 1283455617 صادره فرزند على نسبت سه دانگ 
مشاع از/ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115,5 مترمربع پالك شماره 88/3 
فرعى از 13 اصلى واقــع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملــک غرب اصفهان مع 

الواسطه از بتول اسماعیلى جونى فرزند ماشاا... ثبت در صفحه 160 دفتر 499 ت 
ردیف 2- راى شماره 8972- 1400/07/25 هیات ســوم آقاى مرتضى جان نثارى 
الدانى به شناسنامه شماره 1162 کدملى 1283450917 صادره فرزند باقر نسبت سه 
دانگ مشاع از/ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115,5 مترمربع پالك شماره 
3/88 فرعى از 13 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع 
الواسطه از بتول اسماعیلى جونى فرزند ماشاا... ثبت در صفحه 160 دفتر 499. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/16- م الف: 

1210020 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/7/250

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

راى شماره 140060302026006729 مورخ 1400/05/23 هیات یک آقاى حسین 

على احمدى قوهکى به شناسنامه شــماره 21 کدملى 1159667543 صادره فریدن 
فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22,68 مترمربع از پالك شماره 
281 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى محمدهاشم 

فاضل جورتانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210095 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/252 

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 حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007843 مورخ 1400/07/18 زهره یوســفى 
گورتى فرزند على بشماره شناسنامه 55 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291711678 
در ششــدانگ یکباب زمین با بناى احداثى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/13 مترمربع. خریدارى 
طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/16- م الف: 1210087 رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - 

مهدى صادقى وصفى/7/254

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

راى شــماره 140060302026006728 مورخ 1400/05/23 هیات دو آقاى قدیر 
على قدیرى پزوه به شناسنامه شــماره 456 کدملى 1283911541 صادره اصفهان 
فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 38 مترمربع از پالك شماره 
334 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى اکبر کالنى 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210503 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/256 

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

راى شــماره 140060302026007426 مورخ 1400/06/09 هیات دو آقاى احمد 
کریمى به شناسنامه شــماره 19937 کدملى 4722372748 صادره کنسولى کربال 
فرزند على بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 157,05 مترمربع از پالك 
شــماره 8 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى حسین 

مهر على دهنوى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210359 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/258 

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

راى شماره 140060302026008388 مورخ 1400/06/21 هیات یک آقاى اصغر 
شریعتى به شناسنامه شــماره 49453 کدملى 1282415913 صادره اصفهان فرزند 
محمد بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 11,50 مترمربع از پالك شماره 
934 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى به موجب قولنامه عادى و استشهادیه محلى مع الواسطه از مالکیت 

محسن و فریده خیاطان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210193 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/260 

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

راى شــماره 140060302026004094 مورخ 1400/03/20 هیات دو خانم الهام 
ایزدى به شناسنامه و کدملى 1270456598 صادره اصفهان فرزند عبدالصمد بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 156,76 مترمربع از پالك شماره 102 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت محمد زارعى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210596 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/262 

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 حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007701 مورخ 1400/07/11 جمشید غفورى 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملى 5659817191 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 12621 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/50 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/16- م الف: 
1210628 رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهــان - مهدى صادقى 

وصفى/7/264

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

راى شماره 140060302026006719 مورخ 1400/05/23 هیات دو آقاى حسین 
پروین به شناسنامه شــماره 5 کدملى 5659677071 صادره اصفهان فرزند هاشم 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 193,52 مترمربع از پالك شماره 112 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت على بخشى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210720 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/266

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

راى شماره 140060302026006725 مورخ 1400/05/23 هیات دو آقاى سیروس 
عباسى به شناسنامه شماره 15180 کدملى 1750915741 صادره اهواز فرزند صفى 
الدین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 74,43  مترمربع از پالك شماره 
14058 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى اکرم زارعى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210707 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/268

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008002529 تاریخ ارســال نامه: 1400/07/28 نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت یکصد و نود و نه سهم و پنج- هشتم سهم مشاع از یکهزار 
و پانصد و نود و هفت سهم ششدانگ قطعه زمین شــماره: 151 فرعى از 23- اصلى 
که در دفتر 406 صفحه 453 بنام همدم براهیمى ثبت و سند صادر گردیده اینک آقاى 
مهدى امیرى وکالتًا از طرف ورثه همدم براهیمى با ارائه درخواســت کتبى به شماره 
وارده: 14002170200801385- 1400/7/25 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود آن ذیل شماره: 96748- 1400/7/21 به گواهى دفترخانه شماره 3 
شهرضا رسیده مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1210869 
مرتضى قدیرى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/7/270 

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

1-راى شماره 140060302026007848 مورخ 1400/06/16 هیات دو خانم زهرا 
معینى به شناسنامه شماره 278 کدملى 1285675551 صادره اصفهان فرزند حیدر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160,90 مترمربع از 
پالك شــماره 26 فرعى از 15179 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان مالکیت آقاى میرزا مسعود خان شیروانى موضوع اظهار نامه 

ثبتى که برابر قباله عادى مع الواسطه واگذار شده است 
2ـ راى شماره 140060302026007855 مورخ 1400/06/16 هیات دو خانم فاطمه 
معینى به شناسنامه شماره 2889 کدملى 1286676681 صادره اصفهان فرزند حیدر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160,90 مترمربع از 
پالك شــماره 26 فرعى از 15179 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان مالکیت آقاى میرزا مسعود خان شیروانى موضوع اظهار نامه 

ثبتى که برابر قباله عادى مع الواسطه واگذار 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 انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول:1400/08/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210657 - 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/276 

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 ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007840 مورخ 1400/07/18 سودابه معصومى 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 3274 صادره از بروجن بشماره ملى 4650702321 
در ششدانگ یکباب قطعه زمین با بناى احداثى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 3 و 2 و 1 فرعى از اصلى 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 104/23 
مترمربع. خریدارى طى سند رســمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/01 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/08/16- م الف: 1210673 - رییس منطقه ثبت اســناد و 

امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/7/278

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

شرق اصفهان
شماره: 2027027156- تاریخ: 1400/7/28 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 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 139960302027020502 مورخ 1399/12/17 عبدالرسول مقضى 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 70517 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281806633 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 42 فرعى از اصلى 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 16/75 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى موسسه خیریه على و حسین همدانیان. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16- م الف: 1210880- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان -مهدى صادقى وصفى/7/280

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

راى شماره 140060302026009606 مورخ 1400/07/11 هیات سه خانم طاهره 
سادات مظفرى نیسیانى به شناســنامه شــماره 48 کدملى 1189857766 صادره 
اردستان فرزند سیدجالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان (به 
استثناء ثمنیه اعیانى آن) به مســاحت 135 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 15140 
اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى نصراله امین الرعایایى
راى شماره 140060302026009609 مورخ 1400/07/11 هیات سه آقاى مجید 
جعفرى نیسیانى به شناسنامه شماره 23 کدملى 1189827549 صادره اردستان فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان (به استثناء ثمنیه 
اعیانى آن) به مساحت 135 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 15140 اصلى واقع در 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالکیت مالک رسمى نصراله امین الرعایایى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210864 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/284

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

1ـ راى شــماره 140060302026006759 مورخ 1400/05/23 هیات ســه خانم 
زهرا مالپروانه به شناسنامه شــماره 90181 کدملى 1281897663 صادره اصفهان 
فرزند على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 70,53 
مترمربع پالك شــماره 3 فرعى از 14970 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 

مالک رسمى على مالپروانه
2ـ راى شــماره 140060302026006760 مورخ 1400/05/23 هیات ســه خانم 
زهره مالپروانه به شناسنامه شــماره 2303 کدملى 1286732591 صادره اصفهان 
فرزند على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساخت 70,53 
مترمربع پالك شــماره 3 فرعى از 14970 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 

مالک رسمى على مالپروانه 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210836 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/286



سالمتسالمت 07074160 سال هجدهمشنبه  1 آبان  ماه   1400

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

برابر آرا صادره هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان 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 به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نماید. 

ردیف 1ـ راى شــماره 8219- 1400/07/06 هیات اول خانم زهرا رحیم زاده رنانى به 
شناسنامه شماره 315 کدملى 1290255512 صادره فرزند نعمت اله در چهاردانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 404,79 مترمربع قسمتى از پالك شماره 826 
و 824 فرعى از 17 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت رحیم باقرصاد از مورد ثبت صفحات 413 و 514 دفترهاى 138 و 134 امالك 
ردیف 2ـ راى شماره 8220- 1400/07/06 هیات اول آقاى نعمت اله رحیم زاده رنانى 
به شناسنامه شماره 35 کدملى 1289861420 صادره فرزند حسن در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 404,79 مترمربع قسمتى از پالك شماره 826 
و 824 فرعى از 17 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت رحیم باقرصاد از مورد ثبت صفحات 413 و 514 دفترهاى 138 و 134 امالك - 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 
1210824 - شهریارى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان /7/288

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

راى شماره 140060302026007450 مورخ 1400/06/10 هیات دو خانم توران 
عربیان حسین آبادى به شناسنامه شــماره 2179 کدملى 1286700582 صادره 
اصفهان فرزند محمود ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102,46 مترمربع از پالك 
شماره 3 فرعى از 14970 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ 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 شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/08/16 - م الف: 1211000 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /7/282

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى میعاد راه سپاهان بن سهامى خاص به شماره ثبت 51620 و شناسه ملى 10260703050 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/07/10 حجت اله امانى بنى بشماره ملى 4623020029 بسمت رئیس هیئت مدیره - دانیال زاده بغالنى بشماره ملى 1270339923 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - امید امانى بنى بشماره ملى 4610114097 بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
مهران بقولى زاده بشماره ملى 1270231545 و امین خانى بشماره ملى 1270354779 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1210930)

به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط 
به امالك در سه ماهه دوم سال 1400 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت و بموجب اختیارات تفویضى 

آگهى هاى آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهى مى شود: 
ردیف الف) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى 
که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند. (واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان) 
1ـ 13943/8 خانم مریم دکمه چین فرزند عباســعلى (نســبت به دودانگ و نیم 

مشــاع) و آزاده دکمه چین فرزند عباســعلى (نسبت به ســه دانگ و نیم مشاع) 
از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 118/85 مترمربع مجزى شده از پالك 

13943/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
ردیف ب) امالکى کــه بموجب راى هیات نظارت یا بموجــب اختیارات تفویضى 

آگهى آن تجدید شده است. (ابنیه و امالك واقع در بخش 5 ثبت اصفهان) 
1ـ لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى واخواهى داشته باشــد از اولین نوبت انتشار آگهى نسبت به امالکى 
که در ردیف الف مى باشد 90 روز و نسبت به ردیف ب بمدت 30 روز دادخواست 

واخواهى خود را کتبًا به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیــف پرونده هاى معترضى ظــرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستى با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نمایند و در صورتى که قبل از انتشار این 
آگهى دعوایى اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان 
دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد 
از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بالاثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آیین نامه قانون 

ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان 
امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت 
و تبصره دو ماده واحد قانــون تعیین تکلیف پرونده هــاى معترضى ثبت پذیرفته 

خواهد شد. 
این آگهى نســبت به امالك ردیف الــف در 2 نوبت به فاصله 30 روز و نســبت به 
ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهى منتشر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/01-م الف: 1211101 

سید اسداله موسوى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/275 

آگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1400 منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحــی آیین نامه مربوطه 
امالکی که در سه ماهه دوم سال 1400 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته شده به شرح ذیل 

آگهی می نماید :
285 اصلى – اراضى مزرعه هینى

334 – آقاى حسن باقرى کلهرودى فرزند رضا به شماره شناسنامه 2 صادره از نطنز 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى محصور و مشجر واقع در مزرعه هینى بخش یازده 

ثبت اصفهان بمساحت 2260/22 مترمربع
به موجب ماده 16 قانون ثبت و ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت چنانچه شخص 
یا اشخاصى نسبت به امالك مندرج در این آگهی اعتراض ( واخواهی ) داشته باشد باید 
از تاریخ انتشار اولین نوبت ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را مستقیما" به 
این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 

دادخواست به مرجع ذیصالح گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید و در صورتیکه قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شــده باشد طرف دعوي باید 
گواهی دادگاه را مشــعر بر جریان دعوي ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات 
یا گواهی طرح دعوي که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق 
قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا" طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوقی ارتفاقی در موقــع تعیین حدود در صورتمجلس قید 

و واخواهی صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 
20 قانون ثبت و تبصر ه 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبت 
پذیرفته خواهد شد. آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز در روزنامه کثیر االنتشار درج 

و منتشر می شود./.
تاریخ انتشــار نوبت اول : 1400/08/01  - تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1400/09/01 - 

م الف: 1207342 على جوانى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /7/197

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1400 اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر

عضو کمیته علمى و کشورى کنترل و مقابله با ویروس کووید 19 با اشاره 
به اینکه کرونا آمار مبتالیان به اضطراب، افسردگى و وسواس را افزایش 
داده اســت گفت:نگرانى در شــرایط کرونا امرى طبیعى است و سبب 

مى شود افراد در رعایت پروتکل هاى بهداشتى اهتمام داشته باشند.
جالل یونســى، دبیر بورد تخصصى روانشناســى بالینى و عضو کمیته 
علمى و کشورى کنترل و مقابله با ویروس کووید 19 اظهار کرد: همزمان 
با شــیوع کرونا و ایجاد موج هاى مختلف از این بیمارى سه نوع بیمارى 
روانشناختى شامل اضطراب، وسواس و افسردگى نسبت به قبل از شیوع 

کرونا افزایش یافته است.
وى افزود: کاهش تعامالت اجتماعى و حذف بسیارى از رفت و آمدها و 
صله رحم ها سبب شده که افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم گرفتار 

عوارض روانشناختى ناشى از کرونا شوند.
دبیر بورد تخصصى روانشناسى بالینى با اشاره به اینکه نگرانى با اضطراب 
دو مفهوم متفاوت دارند، گفت: زمانى که نگرانى ناشــى از ابتال به کرونا 
تبدیل به اضطراب و در شــرایط باالتر تبدیل به فوبیا و وحشت شود باید 
حتماً مداخالت روانشناختى و روانپزشکى براى بیمار انجام شود. وى خاطر 
نشان کرد: نگرانى در شــرایط کرونا امرى طبیعى است و سبب مى شود 
افراد در رعایت پروتکل هاى بهداشتى اهتمام داشته باشند ولى زمانى که 

نگرانى تبدیل به اضطراب شود باید درمان در این زمینه صورت گیرد.
یونسى گفت: نگرانى در شــرایط کرونا سبب مى شود که افراد در ارتقاى 
آگاهى خود در مورد کرونا اقدام کنند و این امر ســبب استفاده از ماسک، 
رعایت فاصله گذارى اجتماعى و حتى اهتمام در دریافت واکسن مى شود.

وى درباره پرسشــى مبنى بر اینکه افراد چگونه اضطراب و نگرانى را از 
یکدیگر شناسایى کنند؟ گفت: زمانى که نگرانى به صورتى باشد که در 
زندگى فردى و اجتماعى افراد اختالل ایجاد کند و خواب، کار و ارتباط با 
دیگران دچار مشکل شود نیاز به مداخالت روان درمانى براى فرد داریم و 
نشان مى دهند و نگرانى آن تبدیل به اضطراب شده و در صورتى که روا ن 
درمانى جواب ندهد فرد به روانپزشک ارجاع داده خواهد شد تا مداخالت 

دارو درمانى براى آن انجام شود.

چگونه اضطراب را سیب زمینى هاى خطرناك!
از نگرانى تمایز دهیم؟

فرقى ندارد که سیب زمینى به صورت پخته، سرخ شده یا تنورى 
باشد. در هر صورت ممکن است بویى در آن وجود داشته باشد که 

شما از آن آگاه نباشید که نشان دهنده یک ماده خطرناك و کشنده 
است. به همین دلیل باید مراقب باشید که اگر سیب زمینى این بو را 

مى داد از آن استفاده نکنید، در غیر اینصورت شما را بیمار مى کند.
سیب زمینى ها جزو خانواده خوراکى هاى خوشمزه هستند که 
ممکن اســت داخل بعضى از آنها به طور طبیعى سم سوالنین 
وجود داشته باشد. متخصصان بر این عقیده هستند که شما مى 
توانید مقدار کمى سوالنین را بدون اینکه واکنش زیادى داشته 
باشد مصرف کنید اما اگر این سم به شکل نامناسب در بدن ذخیره 

شده باشد، آسیب ایجاد مى کند.
خوشبختانه دو عالمت رایج براى این موضوع وجود دارد:اینکه 
سیب زمینى بوى تلخى بدهد یا پوست آن رگه هاى سبز داشته 
باشد. البته پوست سبز به خودى خود مضر نیست و نشان دهنده 
کلروفیل است اما گاهى اوقات نشان دهنده وجود سم سوالنین 
هم هست. سیب زمینى هاى خراب و فاسد گاز سوالنین تولید 

مى کنند که ممکن است فرد را بیمار کند.
سطح باالى سوالنین باعث آسیب به سالمت مى شود. مصرف 
سیب زمینى که این ماده ســمى در آن زیاد وجود داشته باشد، 
در عرض 24 ساعت ممکن اســت فرد را وارد کما کند یا باعث 
مرگ شــود که این آزمایش روى افراد زیادى انجام شده است 
و مشاهده شده که آنها عالمت هایى مثل استفراغ، اسهال، درد 

شکم و در موارد شدیدتر افسردگى و مشکالت سیستم عصبى
 مرکزى دارند.

علت این تغییر، مشکالت نگهدارى از سیب زمینى است. مطالعات 
نشان مى دهد که مشکل زمانى ایجاد مى شود که سیب زمینى 
مدت زمان طوالنى در معرض نور باشــد. نور فلورسانس یا نور 
طبیعى این مشکالت را افزایش مى دهد. پس بهتر است آنها را 
داخل یک کیسه بگذارید و داخل کابینت نگهدارید تا در برابر نور 
زیاد نباشد و در کل آنها را در محل تاریک و خنک قرار دهید. اگر 
سیب زمینى شما رگه هاى سبزى داشت آنها را دور بریزید. البته 
برداشتن قسمت هاى سبز و پختن سیب زمینى، شاید مقدارى 
از سموم آن را از بین ببرد اما راه خوبى براى جلوگیرى از بیمارى 

نیست.
نگهدارى طوالنى مدت ســیب زمینى باعث آسیب خواهد شد. 
نگه داشتن ســیب زمینى در محیط تاریک کار درستى است اما 
اگر آن را خیلى طوالنى نگهدارید، خطرات زیادى براى سالمتى 
دارد و کیفیت آن افت مى کند و وضعیت خوبى نخواهند داشت 
و ممکن است خراب شــوند که در چنین حالتى باید بدون شک 

آنها را دور بیاندازید.

میوه هایى که قند باال دارند را بشناسیدچرا روى کباب سماق مى ریزیم؟
سماق، به عنوان چاشنى براى بســیارى از غذاها به کار 
مى رود و داراى خواص دارویى فراوانــى، از جمله رفع 
درد دنــدان، تقویت لثه، برطرف نمــودن تب،  نقرس و 

رماتیسم است.
میوه ســماق پس از کوبیدن به عنوان چاشنى، همراه با 

غذاهایى مانند کباب استفاده مى شود.

خواص دارویى سماق:
براى بیماران دیابتى مفید اســت، زیــرا یکى از عوامل 
به وجود آمدن عوارض مختلــف در دیابتى ها، ترکیب 
گلوکز با پروتئین هــاى حیاتى بدن اســت که به تغییر 

ساختار شیمیایى و عملکرد این پروتئین ها مى انجامد 
و مطالعات نشان مى دهد که سماق تا 81 درصد 

از بروز این فرایند پیشگیرى مى کند. داراى 
طبیعت سرد و خشک است. براى درد دندان 

مفید اســت. تحریک کننده اشتهاست. 
باعث تقویت لثه مى شود. به دلیل داشتن 

تانن فراوان، قابض و پاك کننده معده است. براى دستگاه 
گوارش خاصیت آنتــى  بیوتیکى دارد. ادرارآور اســت. 
برطرف کننده تب است. برطرف کننده نقرس و رماتیسم 
است. خون را تصفیه مى کند و مواد زاید خون مانند اوره 
را دفع مى کند. غرغره دم کرده ســماق براى ورم گلو و 

دهان مفید است.
خوردن سماق تازه باعث مسمومیت مى شود. فقط باید 
خشک آن را مصرف نمود.  مصرف بیش از اندازه سماق، 

مسمومیت  زاست.

برخى میوه ها نسبت به سایرین قند بیشترى دارند که نباید در مصرف 
آنها زیاده روى کرد.

یک انبه بزرگ حاوى 45 گرم قند است که اگر مى خواهید وزن خود یا 
مقدار قند مصرفى خود را کنترل کنید، بهترین گزینه براى شما نیست. 

احتماًال بهتر است دو تکه بخورید و بقیه را براى بعد نگه دارید.
یک فنجان انگور حاوى حدود 23 گرم قند است که براى چیزهایى که 

به راحتى مى توان جوید کافى است.
یک لیوان گیالس حاوى 18 گرم قند است و اگر یک کاسه بزرگ را با 
آن پر کنید، مى توانید همه آن را با خیال راحت بخورید. میان وعده خود 

را از قبل اندازه بگیرید تا دقیقاً بدانید چقدر قند دریافت خواهید کرد.
یک دانه متوسط   گالبى داراى 17 گرم قند است. اگر مى خواهید قند خود 
را کاهش دهید، همه آن را نخورید، فقط چند برش را در کنار مقدارى 

شیر کم چرب یا ساالد خود بخورید.
یک برش متوسط   از هندوانه حاوى 17 گرم قند است. همانطور که از 
نامش پیداست این میوه، پر از آب است و حاوى مواد معدنى خاصى به 
نام الکترولیت است که بدن شما پس از مدتى در معرض نور خورشید 
براى شارژ مجدد به آن نیاز دارد. ســعى کنید فقط یک یا دو تکه از آن 

را بخورید.
دو عدد زیتون با اندازه متوســط   داراى 16 گرم قند اســت. اگر سعى 
مى کنید میزان مصرف قند خود را زیر نظر داشته باشید، ممکن است 
مقدارى پنیر را خرد کرده و مقدارى انجیر را براى یک وعده غذایى غنى 

از پروتئین روى آن پخش کنید.
یک موز متوسط   داراى 14 گرم قند است. اگر این مقدار بیشتر از آنچه 

از نیاز شما به نظر مى رسد، نصف آن را در 
غالت صبحانه خود برش دهید 

یا یک تکه کوچک را در وسط 
ساندویچ کره بادام زمینى 

له کنید.

 

یکى از عوامل
تى ها، ترکیب
تکه به تغییر
ا مى انجامد 

رصد
ى

مسمومیت  زاست.

-مالف: 1400/08/16 نوبتدوم: انتشار 6-تاریخ 1400/08/01 منظ1ل: به لذا

غالت صبحانه خود برش دهید 
یا یک تکه کوچک را در وسط

ساندویچ کره بادام زمینى 
له کنید.

تاسیس
شرکت سهامى خاص جهان رویش نیروبخش درتاریخ 1400/05/24 به شماره ثبت 5085 به شناسه ملى 14010213224 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت هاى مرتبط باتولید-توزیع-بازرگانى-پیمانکارى-مشاوره 
-خدمات-آموزش کوتاه مدت -پژوهش وتالیف درزمینه هاى کشاورزى ودامدارى-کامپیوتر وفناورى اطالعات - وهمچنین فنى مهندسى و صنعت مانند برق 
وشبکه هاى انتقال وتوزیع نیرو-انرژینفت وگاز-ساختمان وتاسیسات-قطعه سازى-ایمنى-نقشه بردارى ,GIS درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله ویالشهر ، 
کوچه گلستان ، بلوار امام على (ع) ، پالك 175 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8581966461 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 3,750,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 37500000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1315000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 080214 
مورخ 1400/05/19 نزد بانک صادرات شعبه تیران با کد 1900802 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
مهرداد جهان بخشى به شماره ملى 1219415499 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
میثم جهان بخشى به شماره ملى 1292013397 و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم مریم جهان 
بخشى به شماره ملى 1292155450 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى باامضا هریک اراعضا هیات مدیره منفردا ومهرشرکت 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 رامین عظیمى به شماره ملى 
1080005382 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم سادات سجادى به شماره ملى 1218674032 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1210967)

آگهى تغییرات
شرکت ریسندگى و بافندگى آرا نخ سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 4561 و شناسه ملى 14007154933 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضى معصومى به شماره ملى 1092036024 به سمت رئیس هیئت مدیره و اصغر معصومى 
به شماره ملى 1092028188 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر معصومى به شماره ملى 1092018964 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و مدیرعامل 
براى مدت دو سال انتخاب و مهرى معصومى به شماره ملى 1092056661 به سمت بازرس اصلى و الهام خسروى به شماره ملى 1090578970 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1210956)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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پس   چگونه اســت حال غیبت کننده اى که زبــان به غیبت برادر 
خود مى گشــاید و او را به سبب گرفتار شــدنش در چنگ گناه 
ســرزنش مى کند. آیا بــه یاد ندارد کــه خداوند گناهــان او را 
مستور داشته است، آن هم گناهانى که از گناهان کسى که زبان 

به غیبتش گشاده، بسى بزرگ تر بوده است؟
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رئیس روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: 
این شرکت در سال جارى مبلغ 300 میلیارد ریال براى 
مسئولیت هاى اجتماعى، فرهنگى، ورزشى و بهداشتى 
و 500 میلیارد ریال در جهت پروژه تأمین آب براســاس 
مصوبات کارگروه مقابله با خشکســالى اختصاص داده 

است.
محمدصادق حاجیان با اشاره به اینکه انجام مسئولیت 
هاى اجتماعى با فعالیت ســازمان گره خورده و در هم 
آمیخته است، مشــارکت در امور عام المنفعه همچون 
تأمین دســتگاه هاى اکســیژن ساز و کپســول هاى 
آتش نشــانى براى بیماران کرونایــى، اختصاص 400 
میلیون تومــان براى آزادى زندانیــان جرایم غیرعمد، 
اهداى 1000 بسته معیشتى به نیازمندان و کمک هاى  
میلیاردى به  فعالیت هاى عمرانى و آبادانى اســتان را از 

جمله فعالیت هاى  سال جارى برشمرد.
 وى افزود: پاالیشگاه در سال گذشــته با اعتبارى برابر 
با 158/130 میلیون ریال، در جهت حمایت از توســعه 
کشاورزى استان اصفهان، خرید حدود 2000 تبلت براى 
دانش آموزان کم بضاعت، اختصاص 300 میلیون تومان 
براى آزادى زندانیان جرایم غیرعمد، اهداى 1000 بسته 
معیشتى به نیازمندان، کمک300 میلیون تومانى  به زلزله 
زدگان شهرستان سى سخت، حمایت از تولید آنتى بادى 

مقابله با ویروس کرونا و ... گام برداشته است.
 محمدصادق حاجیان در بخش دیگرى از سخنان خود 
تأکید کرد: این شرکت صدها میلیارد در جهت کمک  به  
اجراى پروژه هاى عمرانى استان اصفهان اعم از اصفهان، 
شاهین شهر، خمینى شهر، اداره هاى  بهزیستى استان، به 
سیل زدگان ایام نوروز سال هاى گذشته، به زلزله زدگان 
کرمانشاه و بازسازى دو باب مدرسه در مناطق زلزله زده 

کرمانشاه، کمک به اجراى پروژه هاى همچون تقاطع 
غیر همسطح  میدان اســتقالل،  تکمیل پروژه کلینیک 
فرهنگیان (پایگاه ســالمت) شاهین شــهر، کمک به 
پروژه هاى عمرانى اســتان اصفهان (خمینى شهر) و...، 
مشــارکت در پروژه هاى شاهین شهر اصفهان (تکمیل 

ورزشگاه) و... هزینه کرده است.
  وى ادامه داد: در دو سال گذشــته نیز با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در کنار توزیع ماســک و مواد ضدعفونى 
کننده در بیمارســتان هــا و مراکز درمانــى  9 میلیارد 
تومان به  شهردارى و دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان  
کمک مالى کرده اســت. همچنین در زمان نیاز کشور 

به مواد ضدعفونى کننده، بیــش از 500 هزار لیتر ماده 
ضدعفونى کننده تولید کردیم  و  به  سازمان ها وادارات 

متقاضى اصفهان و... ارسال  کردیم.
رئیس روابط عمومى شــرکت پاالیش نفت اصفهان با 
بیان اینکه پاالیشــگاه اصفهان به عنوان یکى از بزرگ 
ترین و استراتژیک ترین صنایع کشور، در جهت اجراى 
مسئولیت اجتماعى، سوخت مورد نیاز جامعه را با کیفیت 
هاى استاندارد تولید مى کند،  اظهار کرد: در حال حاضر 
تمامى 12 میلیون لیتر بنزین تولیدى روزانه این شرکت 
مطابق با استاندارد یورو 5 اســت و در 16 استان توزیع 
مى شود. همچنین  این شرکت روزانه حدود 21 میلیون 

لیتر گازوئیل تولید مى کند؛ حدود 4 میلیون لیتر آن که 
مطابق با استاندارد یورو 4 است براى حفظ محیط زیست 
شهرمان تحویل شــرکت هاى اتوبوســرانى اصفهان 
مى شود و بقیه گازوئیل معمولى بوده که میزان گوگرد 
آن بین 0/7 تا 0/8 درصد اســت؛ در حال حاضر پروژه 
تصفیه گازوئیل با ظرفیت 100 هزار بشــکه در روز  در 
حال  اجراست که  با اتمام این طرح،  در  سال آینده تمام 

گازوئیل تولیدى یورو5 خواهد شد.
 محمد صادق حاجیان تصریح کرد: این شــرکت براى 
کاهش ترکیبات گوگردى محصوالت سنگین نیز طرح 
گوگرد زدایى از ته مانــده برج هاى تقطیر موســوم به 
«RHU» را اجرایى کرده که با راه اندازى آن تا 5 سال 
آینده، کیفیت تمامى فــرآورده هاى نفتى پاالیشــگاه 
اصفهان به استاندارد یورو 4 و 5 ارتقا پیدا خواهد کرد. براى 
کاهش مصرف آب خام و جایگزین کردن پساب تصفیه 
شده در واحدهاى عملیاتى خود نیز در سال هاى گذشته  
اقدام به ساخت و بهره بردارى تصفیه خانه پساب شهرى 
با ظرفیت 700 متر مکعب در ساعت کرده ایم، مى توان 
گفت تاکنون طرح هاى مختلفى در پاالیشگاه اصفهان 
براى مصرف بهینه آب اجرا شده و به همین دلیل به رغم 
راه اندازى واحدهایى همچون بنزین سازى و تقطیر و...   

میزان مصرف آب آن از سال 96 تغییرى نکرده است.
 ،DM وى  احداث دو دســتگاه بویلــر 227 تنى و آب 
مدرنیزه کردن سیستم برق پاالیشــگاه، بازسازى برج 
خنک کننده A، احداث سیســتم بازیابى گاز LPG از 
گازهاى خروجى واحد آیزومریزاســیون و احداث خط 
انتقال آب درچه را  از جمله پروژه هاى زیست محیطى و 
اقتصادى اجرا شده و در دست اجراى پاالیشگاه اصفهان 

عنوان کرد.

شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
معاون امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه از توزیع انجام مسئولیت هاى اجتماعى پیشرو است

بیش از دو میلیون بسته معیشتى توسط سازمان اوقاف در 
کشور خبر داد.

حجت االســالم ســید ناصرالدین نورى زاده در جمع 
اصحاب رسانه گفت:یکى از برنامه هاى مهم اوقاف در 
حوزه خدمات اجتماعى در رزمایــش کمک مؤمنانه و 
مواسات همدلى بیش از دو میلیون بسته  معیشتى توسط 

سازمان اوقاف کشور بین نیازمندان توزیع شده است.
وى در ارتباط  با وقف به عنوان چشمه همیشه جارى بیان 
کرد: فرهنگ وقف ریشه در تاریخ بشریت دارد و اسالم 

در این رابطه شکل و هدف معینى به وقف داده است.
 این مقام مسئول با بیان اینکه 830 نیت در وقف نامه ها 
احصا شده اســت، ادامه داد: 205 هزار موقوفه با بیش از 

یک میلیون و 500 رقبه در کشور وجود دارد ولى همچنان 
بسیارى از این موقوفات در کشور احصا نشده است.

معاون امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره 
به پیشتاز بودن اســتان اصفهان در زمینه سنددارکردن 
موقوفات گفت: موقوفات در استان اصفهان 16 هزار و 

287 موقوفه بوده است.
وى با بیان اینکه امامزادگان باید در هر استانى به قطب 
فرهنگى تبدیل شــوند، افزود: ســازمان اوقاف در رفع 
آسیب هاى اجتماعى از جمله رفع فقرو فحشا، طالق و 

اعتیاد مى تواند نقش مهمى را ایفا  کند.
این مقام مســئول با اشاره به تأســیس مراکز افق بقاع 
متبرکه گفت: از طریق این مراکز در بقاع متبرکه مشاوره 

افراد در حوزه هاى مختلف انجام مى شود.

توزیع 2 میلیون بسته معیشتى
 توسط سازمان اوقاف 

عملکرد مطلوب دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد 
مطابق رتبه بندى مرکــز نظارت، ارزیابى، بازرســى و 

رسیدگى به شکایات مورد تجلیل واقع شد.
به گزارش روابط عمومی واحدنجف آباد، مطابق رتبه بندى 
مرکز نظارت، ارزیابى، بازرســى و رسیدگى به شکایات 
در هفدهمین جلســه شوراى دانشــگاه آزاد اسالمى از 
تالش هاى امیررضا نقش، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد به دلیل عملکرد مطلوب، قدردانى و تشکر 
شد. ارزیابى عملکرد دانشگاه ها در سال 99در قالب هشت 
محور کلى و 96شاخص کالن انجام شد و شاخص هاى 
ارزیابى به گونه اى بود که بتواند همه فعالیت هاى مجموعه 
دانشگاه آزاد اسالمى را شامل شــود به طورى که قادر 
باشد خروجى هاى عملکردى را مستقیمًا مورد سنجش 
قرار دهد.هدف از این ارزیابى بهبود عملکرد واحدهاى 
دانشگاهى بوده و مى تواند با شناسایى نقاط ضعف و قوت 
واحدهاى دانشــگاهى و اطالع رسانى به استان ها براى 
تدوین برنامه اى مدون به منظور اصالح نواقص آنها در 

دوره هاى آتى ارزیابى عملکرد، کمک کند.
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با کسب حدنصاب 
امتیاز کلى ارزیابى در عمل به تعهدات از پیش تعیین شده 
سال 99موفق شد در 6محور آموزشى، پژوهشى، فرهنگى 
و اجتماعى (با توجه به محدودیت هاى به وجود آمده به 
دلیل شیوع کرونا)، توســعه و مدیریت منابع، آموزش و 
توسعه پزشــکى و آموزش هاى مهارتى و عمومى جزو 
واحدهاى پیشــتاز قرار گیرد و رتبه ســوم کشورى را 

کسب کند.

تجلیل از دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 

به مناسبت آغاز هفته وحدت و هفته تربیت بدنى و ورزش، مسابقه دو همگانى کارکنان با 
حضور 78 ورزشکار در دو رده سنى باال و زیر 40 سال از فلکه نهالستان تا یادمان شهداى 

گمنام به همت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان برگزار شد.
در اختتامیه این مراســم که مهدى بهرامى معاون پشتیبانى و خدمات اجتماعى، احمد 
اکبرى معاون سرمایه هاى انسانى و توســعه مدیریت، مهران مختارى فرمانده حوزه 

مقاومت بسیج شهید تندگویان و دیگر مسئولین شــرکت حضور داشتند به نفرات برتر 
هدایایى اهدا شد .

احمد اکبرى معاون سرمایه هاى انسانى و توسعه مدیریت گفت: نهادینه کردن ورزش در 
خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان یکى از اهداف مهم برگزارى این مسابقات ورزشى است 
و توجه به سالمت روحى و روانى کارکنان یکى از اهداف مهم ذوب آهن اصفهان در کنار 
تولید است . وى با اشاره به استقبال کارکنان از مسابقات ورزشى افزود : توجه کارکنان 
به ورزش نشان از سالمت روحى کارکنان این شرکت دارد و حوزه مقاومت بسیج شهید 

تندگویان در این زمینه اقدامات مهمى را انجام داده است .
سرهنگ مختارى گفت: مســابقه دو همگانى با هدف افزایش روحیه و نشاط سازمانى 

انجام شد و امید است کارکنان با انگیزه بیشتر در امر تولید فعالیت نمایند .
در پایان این مسابقات در رده باالى چهل سال سعید همتیان، عباس مرتضوى، احسان 
مرادمند، سعید شفیعى، مرتضى جانثارى، محمود قربانى و محمد موذنى رتبه هاى اول 
تا هفتم به دست آوردند و در رده زیر چهل سال نیز داود شمس، سجاد نقدى، محمدرضا 
یوسفى، رشــید ســلیمیان، محمد حمله دارى، على اکبر ابراهیمیان زاده و سید مجید 

موسوى حایز رتبه هاى اول تا هفتم شدند .
شایان ذکر است در این مراسم به تعداد 14 نفر از شرکت کنندگان در مسابقه دو همگانى 

نیز هدایایى به رسم یاد بود اهدا شد .

مسابقه دو همگانى کارکنان در ذوب آهن اصفهان برگزار شد

نشست مدیرعامل و معاونین شرکت ایران خودرو با رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با هدف 
برنامه ریزى براى انجام اقدامات مشــترك میان این دو 

صنعت بزرگ برگزار گردید.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
ابتداى این نشست اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره تأمین 

تقاضاى داخل و حتى توسعه صادرات را 
وظیفه خود دانســته و تالش مى کند تا 
به بهترین شــکل انتظارات بازار و صنایع 
پایین دستى را برآورده کند، به طورى که 
در حال حاضر بیش از 90 درصد نیاز شرکت 
ایران خودرو به محصوالت فوالدى توسط 
شرکت فوالد مبارکه تأمین مى شود و در 
عین حال، ارتقــاى کیفیت محصوالت، 
جزو اولویت ها و استراتژى هاى توسعه اى 
شــرکت فوالد مبارکه مى باشد که البته 
على رغم افزایش اســتانداردهاى کیفى 
خودروسازى در سال هاى گذشته، ما نیز 
به عنوان تأمین کننــده مواد اولیه صنعت 

خودروسازى، وظیفه خود مى دانیم تا کیفیت محصوالت 
را باالتر ببریم و این مهم در دســتور کار قرار گرفته و به 

سرعت و قوت اجرایى خواهد شد.
وى افــزود: با توجــه به برنامــه وزیر محتــرم صمت 
براى افزایش ظرفیت تولید خودرو در کشــور، شــرکت 
فوالدمبارکه در حال برنامه ریزى هاى الزم اســت تا هم 
از لحاظ کیفى و هم از لحاظ کمى در برنامه افزایش تولید 

خودرو در کشور سهیم باشد و به خوبى نقش آفرینى کند، 
این در حالى است که در گذشــته موانعى همچون اخذ 
مجوزهــا و فرایندهاى ادارى وجود داشــت اما با همت 
مجموعه جدید وزارت صمت و شرکت فوالد مبارکه، این 
موانع در حال برطرف شدن است تا براى اجراى پروژه هاى 
توسعه اى برنامه ریزى شده و به سرعت اجرایى و عملیاتى 

شوند و در ســال «تولید، پشــتیبانى ها و مانع زدایى ها» 
شاهد رونق و جهش تولید به ویژه در بخش صنعت کشور 
باشیم، در عین حال ما به تولیدات فوالد مبارکه و همچنین 
محصوالت ایران خودرو نگاه ملــى داریم و منافع ملى و 
منویات مقام معظم رهبرى همواره بر هر موضوع دیگرى 

براى ما ارجحیت دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: 

فوالد مبارکه آمادگى کامل دارد تا در راستاى برنامه هاى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت براى افزایش ظرفیت تولید 
خودرو، جهت تنظیم بازار، در تأمین فوالد و مشتقات مورد 

نیاز صنعت خودرو پشتیبانى کند.
فرشاد مقیمى، مدیرعامل شــرکت ایران خودرو هم در 
این نشست با اشــاره به اهمیت توســعه همکارى بین 
این دو شــرکت بزرگ صنعتــى و ملى 
اظهار کرد: امیدواریم با استقرار تیم جدید 
مدیریتى در شرکت فوالد مبارکه، برخى از 
مشکالت مرتفع شده و ادامه همکارى ها 
با ایران خــودرو به عنــوان اصلى ترین 
مشترى محصوالت فوالد مبارکه منجر به 
هم افزایى هاى بیشتر باشیم، البته بخشى 
از حوزه مواد اولیه و تجهیزات الکترونیکى 
به محصوالت خارجى وابســته است که 
مى توان با همکارى و هم افزایى هوشمند 
در زنجیره تأمین، در راستاى منویات رهبر 

معظم انقالب آنها را داخلى سازى کنیم.
وى همچنین با تأکید بر اینکه ایران خودرو 
و فوالد مبارکه دو شریک اســتراتژیک و ملى محسوب 
مى شوند، افزود: همواره در سه  دهه گذشته رابطه این دو 
شرکت صرفاً خریدار و فروشنده بوده، درحالى که با توجه 
به حجم تعامالت و اهمیت آنها در صنعت کشــور بهتر 
است با انعقاد قرارداد یک همکارى جامع و کامل داشته 
و بتوان براى بلندمدت برنامه هاى توسعه اى با بهره ورى 

باالتر تدوین کرد.

ایران خودرو و فوالد مبارکه، 2 بازوى استراتژیک براى توسعه اقتصادى

در افتتاحیه چهارمین و پنجمین جشنواره سراسرى نشریات 
دانشجویى با عنوان « قلم » که در سالن اجتماعات کتابخانه 
دکتر حبیبى واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد، نشریه 
ادبى نجوا از دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر صاحب 

عنوان اول در بخش ادبى شد.

همچنین در بخش طنز، فاطمه مجیرى دانشجوى این واحد 
دانشگاهى موفق به کسب رتبه اول شد و حمید مجیرى دیگر 
دانشجوى دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر نیز به مقام 

سوم در این بخش نائل شد.
به گزارش «آنا»؛ سید محمد میر لوحى، على کمالى و زهرا 

حقیقى نیز توانستند به ترتیب مقام سوم در بخش شعر و مقام 
دوم در بخش مقاالت و مقام چهارم را در سرمقاله و یادداشت 
از آن خود کنند. دانشگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر 
داراى پنج نشریه دانشجویى با عناوین؛ باران، نجوا، آرمان، 

نقطه ویرگول و رضوان است.

کسب رتبه توسط دانشگاه آزاد خمینى شهر

مدیر عامل آبفاى اســتان اصفهان در دیــدار با اعضاى 
هیئت مدیره انجمن صنفــى روزنامه نگاران اســتان 
اصفهان بر تعامل دوســویه میان اصحاب رسانه و آبفا 

تأکید کرد.
هاشم امینى با بیان اینکه در ســال هاى اخیر رسانه ها 
در بزنگاه هــاى مختلف در مدیریــت تقاضا و مصرف 
آب در جامعه، آبفاى اســتان اصفهان را یارى کرده اند، 
اظهار کرد: فعاالن رســانه اى پل ارتباطى میان مردم 
و مسئوالن هستند که در ســال هاى اخیر تبعات ناشى 
از خشکســالى را به خوبى براى مردم تشریح کرده اند. 
وى به آثارگســترده ناشــى از پدیده خشکسالى اشاره 
کرد و بیان کرد: عدم جارى شــدن آب در بستر رودخانه 
زاینده رود عــالوه بر اینکه فرونشســت زمین را در پى 
دارد، به میراث فرهنگى اصفهان آســیب مى رســاند 
که تهدیدى بســیار جدى براى تمدن این سرزمین به

 شمار مى آید.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان بــا تأکید بر اهمیت 
بازچرخانى آب گفت: در ســال هاى اخیر صنایع بزرگ 
استان با استفاده از پساب براى رفع نیاز آبى خود، زمینه را 
در استفاده بهینه از آب مهیا کردند. امینى به ارزش حیاتى 
آب در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: هر قطره از آب 
در استان باید به خوبى در بخش شرب، صنعت، کشاورزى 

و خدمات مدیریت شــود تا تبعات ناشى از خشکسالى تا 
حدودى مهار شود. وى از اصحاب رسانه خواست با مستند 
سازى و تحلیل هاى ســازنده در بخش آب، مسئوالن 
استان را در رفع مشکالت ناشى از خشکسالى یارى دهند.

امینــى افزود: فعاالن رســانه هــا مى توانند بــا تولید 
گزارش هاى سازنده، تصویر صحیح و شفافى از آثار ناشى 
از خشکسالى در استان را ارائه دهند و راهکارهایى که در 

این زمینه اتخاذ شده را براى مردم بیان کنند.

مدیر عامل آبفاى استان اصفهان اعالم کرد: این شرکت 
همواره رویکرد حمایتى نسبت به فعاالن عرصه رسانه 

داشته است و این رویه همچنان ادامه دارد.
در ادامه این جلسه رئیس و اعضاى هیئت مدیره انجمن 
صنفى روزنامه نگاران استان اصفهان به بیان نقطه نظرات 
خود در زمینه تعامل هر چه بیشتر اصحاب رسانه با شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان پرداختند و پیشنهاداتى در 

این خصوص ارائه کردند.

فعاالن رسانه اى تبعات خشکسالى را به خوبى تشریح کرده اند

بانک آینده در راســتاى ارزش آفرینى هر چه بیشــتر و 
خریدى آسان و راحت براى مشــتریان عزیز، تنوع سبد 
محصوالت بانک و همچنین جبران بخشى از خسارات 
وارده به مشــتریان، صنایع و مراکز خرید به علت شیوع 
بیمارى کرونا، در قالب طرح «آینده داران»، به مشتریان 

خود اعتبار مى دهد.
تمامى مشتریان بانک آینده که داراى انواع سپرده هاى 
سرمایه گذارى کوتاه مدت، بلندمدت، قرض الحسنه جارى 
و پس انداز، سپرده بلندمدت شــتاب و آینده ساز هستند، 
مى توانند با ثبت نام در ســامانه هاى پیشخوان مجازى 
abplus.ir و ساتا sata.ba24.ir و یا در شعب این 
بانک، بر اساس میزانى که خود اعالم و توافق مى کنند، 

بین 10 تا 200 میلیون ریال اعتبار درقبال وثیقه به میزان 
همان اعتبار درخواســتى، دریافت کنند. بازپرداخت این 
اعتبار دریافت شده به دو روش یکجا و تدریجى - اقساطى 

است.
مشــتریان مى توانند با دریافت این اعتبار از بانک آینده، 
عالوه بر خرید از فروشگاه هاى طرف قرارداد در بازار بزرگ 
ایران (ایران مال) و مجموعه هایپراســتار واقع در آن، از 

بخش هاى مختلف و متنوع آن نیز بازدید کنند.
در دیگر اقدام بانک آینده نیز، این بانک هم اکنون با هدف 
رونق تولید و کسب وکار و همچنین پاسخگویى به نیازهاى 
اساسى هم میهنان گرامى و امکان خریدى آسان و متنوع، 
در اقدامى نوآورانه و منحصر به فــرد، طرح «طراوت» را 

عرضه کرده است.
تمام مشتریان حقیقى و حقوقى بانک آینده و همچنین 
سایر هموطنانى که هم اکنون مشــترى بانک نیستند و 
حتى متقاضیان دریافت اعتبار خرد، مى توانند با مراجعه به 
شعب بانک آینده یا ثبت نام در سامانه «پیشخوان مجازى، 
ویژه مشتریان بانک» (abplus.ir) یا مراجعه به سامانه 
«ساتا، ویژه عموم» (sata.ba24.ir)، بر اساس وثایق 
ســپرده اى یا امتیاز و رتبه اعتبارى خود، از اعتبارى بین 
200 (دویست) میلیون ریال تا 500 (پانصد) میلیون ریال، 
بهره مند شــده و با مراجعه حضورى یا خرید اینترنتى از 
مراکز فروش طرف قرارداد با بانک آینده، نسبت به خرید 

کاال و خدمات موردنظر خود، اقدام کنند. 

اعطاى اعتباربانکى با هرسپرده اى در طرح آینده داران


