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عالئمى که به شما مى گوید اسکن ریه بدهیدقیمت مرغ دراصفهان به31 هزارتومان رسیدفیلم هایى که ارشاد توقیف کردسیگنال هاى افزایش یارانه از آذر ماه عابدزاده بهترین دروازه بان هفته شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

در روزهاى سرد 
خرما بخورید

چرا ریل ذوب آهن به افغانستان نرسید؟
3

شهر اصفهان 5
باالخره 

روى باران را 
به خودش مى بیند

خرما از جمله خوراکى هایى است که باید در رژیم 
غذایى زمستانى گنجانده شود زیرا به دلیل داشتن 

مواد مغذى باال، داراى فواید زیادى است.
خرما منبعى سرشار از ویتامین هاى ضرورى، 

مواد معدنى، فیبر، کلسیم، پتاسیم...

 معاون توســعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل 
هواشناســى اســتان اصفهان از فعالیت سامانه 
بارش زا بر روى استان از اواخر امروز چهارشنبه 
تا اواخر روز شــنبه خبر داد و گفت: با فعالیت این 
سامانه بارش زا شاهد اولین بارش پاییزى قابل 

توجه در شهر اصفهان خواهیم بود.
نوید حاج بابایى اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر فعالیت ســامانه بارش زا بر روى استان از 
اواخر روز چهارشــنبه تا اواخر روز شنبه است. بر 

این اساس از چهارشنبه...

آتش زدن سردیس زاون کار شهردارى نبودآتش زدن سردیس زاون کار شهردارى نبود
مدیر موزه  هنرهاى معاصر اصفهان مى گوید سردیس قوکاسیان پس از آتش سوزى برداشته شد و اکنون مدیر موزه  هنرهاى معاصر اصفهان مى گوید سردیس قوکاسیان پس از آتش سوزى برداشته شد و اکنون 

در حال قالب گیرى براى نصب مجدد استدر حال قالب گیرى براى نصب مجدد است
3

معاون بهره بردارى و عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان پاسخ مى دهد

رؤیاى من قهرمانى با سپاهان 
در تمام مسابقات است

ولسیانى:

مدافع گرجســتانى تیم فوتبال ســپاهان گفت که رؤیاى او دستیابى به 
قهرمانى در مسابقات لیگ برتر، جام حذفى و لیگ قهرمانان آسیا با این 

تیم اصفهانى است.
گئورگى ولسیانى درباره آخرین وضعیت ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سهم اصفهان 
از آمار 

جانباختگان
 گازگرفتگى

طرح زوج و فرد از امروز در اصفهان اجرا مى شود
3
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مدافع
قهرمان
تیم اص
گئورگى

پیشنهاد پیشنهاد 77 میلیاردى میلیاردى
 هافبک ذوب آهن را  هافبک ذوب آهن را 
هوایى کردهوایى کرد

4

4

2

3

رئیس شوراى هماهنگى رئیس شوراى هماهنگى 
تبلیغات اسالمى استان تبلیغات اسالمى استان 

خبر دادخبر داد

اجتماع اجتماع 
1313 آبان در  آبان در 

چهارباغچهارباغ

رئیس کمیسیون اقتصادى رئیس کمیسیون اقتصادى 
مجلس اعالم کرد؛مجلس اعالم کرد؛

معرفى اولین معرفى اولین 
مشموالن مشموالن 

سهام عدالت سهام عدالت 
جدیدجدید

 معضل اصلى سینما تولید  معضل اصلى سینما تولید 
کورش تهامى:کورش تهامى:

شهردارى بهاران

گزارش عملکرد 
شهردارى 
بهاران

درشش ماه اول 
سال 1400 

به استناد ماده 71 
قانون شهردارى ها

عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانکد طبقه بندى

54/961/000/00027/480/500/00046/956/656/965درآمد ناشى از عوارض عمومى110000

100/000/00050/000/00015/205/693درآمد ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى120000

بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى 130000
1/890/000/000945/000/0001/693/231/995شهردارى

409/000/000204/500/0007/200/000درآمد حاصل از وجود و اموال شهردارى140000

1/000/000/000500/000/0003/120/326/000کمک هاى اعطایى دولت و سازمان دولتى150000

4/740/000/0002/370/000/0002/069/063/908اعانات، کمک هاى اهدایى و دارایى ها160000

63/100/000/00031/550/000/00054/679/403/311جمع کل درآمدها10000

جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى 200000
1/900/000/000950/000/000817/718/750سرمایه اى

---------جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى مالى300000

65/000/000/00032/500/000/00055/497/122/061جمع کل منابع شهردارى

عملکرد 6 ماهه اول سال 1400 به شرح جدول ذیل جهت  استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد.

کد 
کد عملکرد6 ماهه تعهد 6 ماههمصوبات ساالنهعنوانطبقه بندى 

عملکرد6 ماهه تعهد 6 ماههمصوبات ساالنهعنوانطبقه بندى

1/350/600/000675/300/000238/000/000کالبدى و شهرسازى30/750/000/00015/375/000/00029/966/783/9591هزینه100000 
22/812/420/00011/406/200/00018/765/393/765محیط زیست و خدمات شهرى3/387/000/0001/693/500/00010/261/798/2622جبران خدمات کارکنان110000
2/633/000/0001/316/500/0004/170/655/430ایمنى و مدیریت بحران21/244/500/00010/622/250/00014/918/479/4293استفاده از کاال و خدمات120000
17/350/000/0002/633/000/00017/050/331/000حمل و نقل و ترافیک4---------هزینه هاى تامین مالى و دارایى130000
15/026/980/0007/513/490/00014/927/241/303خدمات مدیریت1/400/000/000700/000/000810/370/0005یارانه140000
5/827/000/0002/913/500/000500/701/796اجتماعى و فرهنگى 3/165/000/0001/582/500/0001/143/426/0006کمک بالعوض 150000
تملک دارایى هاى مالى 1/143/500/000571/750/0002/421/796/510300000رفاه اجتماعى 160000
تعهدات انتقالى سنواتى 410/000/000205/000/000410/913/758310000سایر هزینه ها170000
بازپرداخت اصل سود و تسهیالت داخلى 34/250/000/00017/125/000/00027/509/430/800320000تملک دارایى هاى سرمایه اى 200000

65/000/000/00032/500/000/00055/652/323/294جمع کل مصارف شهردارى 

گزارش هزینه اى شهردارى در 6 ماهه سال 1400

4

در رژیم 
ل داشتن 

ى، 
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دبیرکل سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از شکست جهان 
در مهار گرمایش جهانى، از کشــورها خواســت به جاى 
هر پنج سال یکبار، هر ســال اهداف آب و هوایى خود را 

بازنگرى کنند.
در حالى که شش ســال اخیر گرم ترین سال ها در تاریخ 
جهان بوده اســت، «آنتونیو گوترش» در مراسم افتتاحیه 
اجالس آب و هواى ســازمان ملل در گالسکو، گفت: ما 
با یک بحران جدى روبه رو هستیم که یا ما آن را متوقف 

مى کنیم یا این بحران ما را متوقف مى کند.
وى با اشاره به بحران هاى شدید ناشى از تغییرات اقلیمى، به 
رهبران جهان هشدار داد و گفت: بس است که تنوع زیستى 

را وحشــیانه تخریب کنیم، خودمان را با کربن بکشیم، با 
طبیعت مانند توالت رفتار کنیم، آتش بزنیم و مسیرمان را 

عمیق تر حفارى کنیم.
گوترش گفت: «ما در حال حفر گورهاى خود هســتیم». 
سیاره ما در مقابل چشمان ما از ذوب یخچال هاى طبیعى 
به رویدادهاى شدیدتر آب و هوایى بى رحمانه تغییر مى کند.

دبیرکل ســازمان ملل ادامه داد: افزایش سطح آب دریاها 
دو برابر میزان 30 ســال پیش اســت، اقیانوس ها داغ تر 
از همیشــه هســتند و بخش هایى از جنگل هاى بارانى 
آمازون اکنون بیش از آنچه کربن را جذب مى کنند،کربن 

منتشر مى کنند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 
به تشریح الگوى مصرف مواد مخدر در کشور پرداخت.

حمید صرامى گفت: بر اساس آخرین بررسى ها، حدود دو 
میلیون و 802 هزار و 800 نفر مصرف کننده مستمر و یک 
میلیون و 600 هزار نفر مصرف کننده غیرمستمر وجود دارد.

وى با اشاره به نرخ شیوع مصرف مواد مخدر بین جوانان و 
محیط هاى دانشجویى متذکر شد: نرخ شیوع مصرف مواد 
مخدر بین دانش آموزان 2/1 درصد و بین دانشــجویان 
4/7 درصد اســت. به گفته صرامى، نرخ ســن ورود به 
مصرف مواد مخدر 15 ســال و میانگین متوسط کشور 

22/3سال است. 

این مقام مسئول با اشــاره به الگوى مصرف مواد مخدر 
در کشور اظهار کرد: نخستین الگوى مصرف مواد مخدر 
در کشــور مربوط به تریاك و خانواده آن (هروئین، شیره 
و سوخته تریاك) اســت و حدود 75 درصد از مصرف مواد 

مخدر در کشور را نشان مى دهد.
وى افــزود: دومین الگوى مصرف مواد مخدر در کشــور 
مربوطه به مواد مخدرى همچون مارى جوانا، حشــیش، 
بنگ، گراس، علف، ســومین مربوط به هروئین و چهارم 
مربوط به شیشه است، در حقیقت تریاك الگوى نخست 
مصرف بوده اما در بین جوانان و نوجوانان، گرایش به مارى 

جوانا، منجر به بروز دغدغه جدى براى ما شده است.

در حال حفر قبر خودمان 
هستیم!

چه مواد مخدرى 
در صدر مصرف قرار دارند؟ 

به کنسرت  مى توانید بروید
محمود شــالویى، سرپرســت    فارس|
معاونت هنرى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
درباره بازگشــت کنســرت هاى موسیقى گفت: 
 تصمیم بر بازگشایى کنسرت ها و ورود به شرایط 
عادى در جامعه گرفته شده اما با رعایت پروتکل ها 
و شیوه نامه هاى  وزارت بهداشت و ستاد کرونا. از 
هم اکنون هنرمنــدان، گروه ها و تهیه کنندگان و 
کنسرت گذار ها مى توانند براى صدور و اخذ مجوز 

به دفتر موسیقى و مراجع ذیربط مراجعه کنند.

یک شاعر 
دستیار ویژه شد!

علیرضا    باشگاه خبرنگاران جوان |
زاکانى شهردار تهران در حکمى مرتضى امیرى 
اسفندقه را به عنوان دســتیار ویژه در حوزه شهر 
و ادبیات فارســى منصوب کرد. مرتضى امیرى 
اسفندقه شاعر متولد 1345 اصالتًا اهل اسفندقه 

(شهرستان جیرفت، استان کرمان) است.

کدام مدارس 
حضورى مى شود؟

مدیرکل آموزش وپرورش مازندران    ایلنا|
گفت: کالس هاى حضورى مدارس متوسطه اول 
و متوسطه دوم با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى 
و فاصله هاى اجتماعــى از 15 آبان و یکم آذرماه 
برگزار مى شود. علیرضا سعدى پور گفت: آموزش 
دانش آموزان ابتدایى فعًال غیرحضورى و از طریق 
فضاى مجازى خواهد بود. وى گفت: ممکن است 
شــیوه نامه بر اساس مصوبات ســتاد ملى کرونا 

تغییر یابد.

آنفلوآنزا نوع A آمد
عضو کمیته علمى ســتاد ملى    ایسنا|
مدیریت کرونا دربــاره افتراق آنفلوآنــزا و کرونا 
و پروتکل هــاى درمانى آن بیان کــرد: بحث بر 
تست هاى تشخیصى اســت و به محض اینکه 
آزمایشگاه مرکزى اعالم کند آنفلوآنزا به حد قابل 
توجهى رسیده است، ما تســت هاى تشخیصى 
آنفلوآنزا را براى افتراق بــا کرونا فعال مى کنیم.

پیام طبرسى گفت: فعًال به صورت موردى، موارد 
آنفلوآنزا گزارش شده است اما آمار آن قابل توجه 

نیست. فعًال نوع A آنفلوآنزا گزارش شده است.

تا مى توانید 
فرش ایرانى بخرید!

عبدا... بهرامى، یکى از کارشناسان    ایسنا|
حوزه فرش دستباف اظهار کرد: با توجه به اینکه 
تولید فرش در ایران متأثر از وضعیت تولیدکننده و 
بى مهرى دولتمردان کاهش پیدا کرده، به زودى 
قیمت فرش هاى ایرانى بسیار زیاد مى شود و مردم 
باید تا مى توانند فرش ایرانى بخرند چون مى تواند 
ارزش افزوده زیادى ایجاد کند. وى درباره قیمت 
فرش دســتباف گفت: از مترى یــک میلیون در 
بازار داریم تا 50 میلیون و مردم وابسته به توانایى 

خریدشان مى توانند فرش خریدارى کنند. 

امتحانات پایان ترم 
حضورى است

  باشگاه خبرنگاران جوان |
محمدعلى زلفــى گل وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناورى درباره آغاز بازگشایى حضورى دانشگاه ها 
از 15 آبان گفت: براى بازگشایى دانشگاه ها مطیع 
تصمیمات ســتاد ملى مقابله با کرونا هســتیم 
که مصوب کرده دانشــگاه ها براى دانشجویان 
تحصیالت تکمیلى از 15 مهر و براى دانشجویان 
کارشناسى از 15 آبان حضورى ادامه یابند. زلفى 
گل با اشاره به نحوه برگزارى امتحانات پایان ترم 
افزود: وقتى آموزش به صــورت حضورى ادامه 
یابــد امتحانات هم به صورت حضــورى برگزار 

خواهند شد.

وزیر خارجه کرونا گرفت
  تسنیم| نتیجه آزمایش کروناى حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان مثبت 
اعالم شد. امیرعبداللهیان در حال حاضر در قرنطینه به 
سر مى برد. سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت امور 
خارجه نیز گفت: حال عمومى ایشان خوب است و از 

قرنطینه در حال انجام کارهاى روزانه است.

برکنارى روى تخت بیمارستان 
ســیدمهدى،  ســیدمهرداد     خبر آنالین |
مدیرعامل پیشــین خبرگزارى صداوســیما به خبر 
انتصاب حســن عابدینى به عنوان سرپرست جدید 
آن خبرگزارى واکنش نشــان داد. معاون سیاســى 
سازمان صداوسیما با صدور حکمى، مدیر خبرگزارى 
صداوسیما را تغییر داد. سیدمهدى در واکنش نوشته 
است: «من چند روزى است که به واسطه درد شدید 
کمر در بیمارستان بسترى هستم و دوستان بسیارى 
اظهار لطف کردند و در بیمارستان متوجه این موضوع 
شــدم که  باز هم دوستان بســیارى بنده را شرمنده 

کردند.»

راهپیمایى 13 آبان نداریم
قائم مقام شوراى هماهنگى تبلیغات    ایسنا|
اسالمى گفت: شــعار محورى بزرگداشت یوم ا... 13 
آبان «ایســتادگى و مقاومت مردم ایــران رمز افول 
سلطه استکبارى آمریکاست» است. حجت االسالم 
والمســلمین مجتبى اشــجرى تصریح کرد: مراسم 
این روز با رعایت توصیه هاى بهداشــتى و دســتور 
العمل هاى ستاد ملى در بیش از 800 شهر ساعت 10 
صبح روز پنج شــنبه برگزار مى شود. در هیچ شهرى 
راهپیمایى نداریم و این مراسم فقط به شکل اجتماع با 
شکوه در محل هاى غیرمسقف که عمدتًا در میادین 

و خیابان هاى شهرها خواهد بود، برگزار مى شود. 

«جان کرى» یا «جیم کرى»؟!
رئیس جمهــور برزیل    روزنامه جام جم |
پس از دیدار با «جان کرى»، نماینده ویژه آمریکا در امور 
تغییرات اقلیمى در حاشیه کنفرانس گالسکو، نام او را با 
اسم کمدین و بازیگر معروف قاطى کرد.  «بولسونارو» 
در پاسخ به ســئواالت خبرنگاران گفت: «من با "جیم 
کرى" صحبت کردم (اما صحبت ما) یک چیز خصوصى 
است و متأسفانه نمى توانم به شما درباره آن حرفى بزنم.»

احمد مسعود کجاست؟
درحالــى که تاکنــون محل حضور    تسنیم|
فرمانده نیروهاى پنجشیر مشخص نبود، سخنگوى 
این جبهه تأیید کرد که «احمد مسعود» در تاجیکستان 
است. «کبیر واثق»، ســخنگوى نیروهاى پنجشیر 
و معاون والى سابق پنجشــیر اعالم کرد که «احمد 
مسعود» فرمانده این جبهه در تاجیکستان است، اما 
گاهى بــراى دیدار با واحدهــاى مقاومت در مناطق 

مختلف این کشور به افغانستان سفر مى  کند.

تعداد فرزند از نظر قالیباف
رئیس مجلس گفت: تعداد فرزندان دلخواه    ایلنا|
زنان متأهل در بازه سنى 15 تا 49 سال، حدود سه فرزند 
است. محمدباقر قالیباف گفت: این بدان معناست که در 
شرایط فعلى میان تعداد فرزندان دلخواه و نرخ بارورى 
فاصله اى معنى دار حتى تا دو برابر وجود دارد و مادران 

از آوردن فرزند بیشتر پرهیز مى کنند.

مصرف ساالنه
 35 هزار ُتن آفتکش 

کیخسرو چنگلوایى، رئیس سازمان    میزان |
حفظ نباتات کشور گفت: سمى که ساالنه براى مبارزه 
با عوامل زیان رسان مصرف مى شود حدود 35 هزار 
ُتن بوده و تا شهریور ماه 1401 کلیه سموم مورد نیاز 
بخش کشاورزى به لحاظ کمى و تنوع در فروشگاه ها 

و انواع شرکت هاى وارد کننده موجود است .

خبرخوان

آمار هاى سازمان پزشکى قانونى از مرگ و میر ناشى از 
گازگرفتگى حاکى از آن است که در نیمه نخست امسال 
184 نفر به دلیل مسمومیت ناشى از استنشاق گاز سمى 
منواکسید کربن جان خود را از دست داده اند. آمارى که 
تقسیم آن بر تعداد روزهاى نیمه نخست سال حاکى از 
آن است که به طور متوسط روزانه یک نفر در کشور به 

دلیل گازگرفتگى جان باخته است. 
این آمار گرچه در مقایســه با نیمه نخست سال 99 که 
شمار قربانیان گازگرفتگى 254 تن بود، کاهشى 27/6 
درصدى داشته اســت، اما نکته قابل تأمل در مورد آن 
شمار قربانیان در شهریور ماه است. آمارها نشان مى دهد 
که قربانیان گازگرفتگى در شهریورماه 1400 در مقایسه 
با شهریور ماه 1399 افزایش 5/3 درصدى داشته است. 
در میان استان هاى کشور نیز همدان، کرمان و اصفهان 
بیشترین رشــد را در آمار قربانیان گازگرفتگى در نیمه 

نخست ســال 1400 نسبت به مدت مشــابه سال 99 
داشــتند و به ترتیب چهار، سه و 15 نفر در این استان ها 

جان خود را از دست دادند. 
اما استان  داراى بیشترین مســمومیت با گاز منواکسید 
کربن در نیمه نخست ســال 1400 تهران با 41 مورد 
فوتى است که البته شمار آن در مقایسه با نیمه نخست 
سال 1399 که شمار جانباختگان 44 نفر بود، 6/8 درصد 

کاهش داشته است. 
پس از تهران، آذربایجان شــرقى، اصفهان و خراسان 
رضوى قرار دارند که ســهم هرکدام از این استان ها از 

مجموع آمار جانباختگان 15 نفر است. 
کمترین آمار نیز مربوط به استان هاى خراسان شمالى، 
کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان اســت. به طورى که 
در این استان ها هیچ مورد مرگ ناشى از گازگرفتگى در 

نیمه نخست سال 1400 گزارش نشده است. 

رئیس دبیرخانه شــوراى نظارت بر اسباب بازى کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان مى گوید: «تاس» که 
امروزه در بسیارى از بازى ها مورد استفاده قرار مى گیرد 
و نوبت و شانس را در جریان بازى مدیریت مى کند، در 
ایران بیش از 10 هزار ســال قدمت دارد و نمونه هایى 
وجود دارند که بسیاربســیار قدیمى ترند. یا نمونه   هاى 
مختلفى از «جغجغــه»  وجود دارند کــه پیش از دوره 

هخامنشى در ایران وجود داشته اند.
او درباره رواج و تنوع بازى و اسباب بازى هاى موجود در 
کشــور بیان کرد: نمونه هایى از «تیله هاى شیشه اى» 
که ظاهراً اسباب بازى هاى جدیدترى هستند، در مصر 

باســتان، ایران و گرجستان هم پیدا شــده  است. بازى 
«هفت سنگ» در منطقه آسیاى کنونى و اروپاى شرقى 
وجود داشــته و نمونه هاى آن همچنان هست، یا بازى 
«لى لى»؛ این بازى ها مشخص نیست که دقیقًا از کى و 
کجا شروع شده  است. اما مثًال «گردونه تصویر» از جمله 
بازى هایى  است که حدوداً از بعد از انقالب صنعتى و در 
نتیجه اختراعات بشرى رشد کرد و در دنیا متداول شد. 
گردونه تصویر اولین بار در آمریکا به عنوان یک وسیله  
علمى به کار برده مى شد، اما به مرور به عنوان یک وسیله 
سرگرمى براى بزرگساالن و سپس براى کودکان تغییر 

کاربرى داد.

فرماندار و رئیس شوراى تأمین ماکو گفت: موضوع آتش 
زدن یک زن توســط شــوهرش در یکى از روستاهاى 
این شهرستان در رســانه ها انعکاس یافت که با توجه 
به بررســى هاى صورت گرفته، ایــن موضوع تکذیب 

مى شود.
على محمدى ایروانلو اظهار کرد: آتش زدن یک زن توسط 
شوهرش در یکى از روســتاهاى ماکو سوژه شبکه هاى 

اجتماعى شد اما واقعیت ماجرا چیز دیگرى است.
وى افــزود: حدود ســه هفتــه قبل در پــى اختالف 
خانوادگى در روستاى «قوریشکاك » ماکو، زنى اقدام 
به خودسوزى کرده و بعد از بسترى شدن در بیمارستان 

فجر ماکو به علت شدت سوختگى به ارومیه اعزام شده 
و به همین علت سوختگى باال متأسفانه جان خود را از 
دست داده بود. فرماندار ماکو ادامه داد: طبق اعالم مدیر 
شبکه بهداشــت و درمان ماکو و بررسى هاى صورت 
گرفته، این فرد حتى باردار هم نبوده و سخن رسانه ها در 

این خصوص نیز کذب است.
محمدى بیان کرد: بعد از فوت این بانوى ماکویى، پرونده 
قضایى هم براى همسر او تشکیل شد ولى دالیلى براى 
قتل این زن توسط شوهرش پس از تحقیقات قضایى از 
سوى این مراجع ثابت نشــده و این فرد نیز با قید وثیقه 

آزاد شده است.

در ادامه روند افزایشــى قیمت ماهى قزل آال در چند ماه 
اخیر، این محصول مصرفى مردم تا بیش از 100 درصد 
افزایش قیمت داشته و باالى 100 هزار تومان در هر کیلو 

فروش رفته است.
افزایش قیمت ماهى در ســال جارى در آمار مرکز آمار 
ایران مشــهود بود و با توجه به آنچــه در یکى دو ماهه 
گذشته در بازار این محصول اتفاق افتاده آمار رسمى نیز 

رشد قابل توجه قیمت آن را نشان مى دهد.
این در حالى است که در مهرماه ســال جارى هر کیلو 
ماهى قزل آال به طور متوســط 79 هــزار و 300 تومان 
فروش رفته و تا بیش از 100 هزار تومان هم قیمت خورده 
است، در حالى که قیمت هر کیلو در مهرماه سال گذشته 
به طور متوســط 39 هزار و 500 تومان و در شهریورماه 

امسال حدود 69 هزار و 600 تومان بوده است.

براین اساس، گزارش هاى رسمى نشــان مى دهد که 
ماهى قزل آال نســبت به شــهریورماه 14 درصد و در 
مقایســه با مهرماه سال گذشــته 100/5درصد گران 

شده است.
چندى پیش اتحادیه مربوطه در رابطه با دالیل افزایش 
قیمت ماهى قزل آال به کاهش تولیــد، افزایش قیمت 
خوراك، افزایش صــادرات و باال رفتن تقاضا اشــاره 

کرده بود.
اما در سوى دیگر کنســرو ماهى تن نیز افزایش قیمت 
داشــته اســت به طورى که هر قوطى 180 گرمى در 
مهرماه به طور متوسط 28 هزار و 300 تومان و تا 30 هزار 
تومان هم فروخته شده است که نشان مى دهد نسبت به 
مهرماه پارسال 38/2 درصد و در مقایسه با شهریورماه 

امسال 1/6  درصد گران شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس با اعالم اولین گروه 
در اولویت دریافت ســهام عدالت جدید گفته است: در 
صورت موافقت دولــت تا دو ماه پــس از تصویب این 
طرح در مجلس، گروه نخست جاماندگان سهام عدالت، 
سهامدار مى شوند. محمدرضا پورابراهیمى  توضیح داد: 
در فاز اول احتماًال چهار میلیون نفر، در فاز دوم هشــت 
میلیون نفر و در فاز ســوم بیش از 12 میلیــون نفر از 
جاماندگان سهام عدالت مى توانند سهام عدالت بگیرند.

وى با بیان اینکه این واگذارى ها به تدریج صورت خواهد 
گرفت، افزود: مشموالن سازمان بهزیستى، رزمندگان 
و ایثارگران اولین گروه در اولویت دریافت سهام عدالت 
هســتند و حداکثر دو ماه بعد از تصویــب این طرح در 

مجلس این واگذارى انجام خواهد شد.
این سخنان رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس درحالى 
است که هم اکنون خیلى از ســهامداران سهام عدالت 

امکان فروش همان 60 درصد آزادسازى شده سهام خود 
را ندارند و امکان نقد شدن این سهام در بازار سهام وجود 
ندارد. آیا ممکن است با بهبود وضعیت بورس و تحقق 
وعده دولت مبنى بر حمایت و بهبود بازار سهام امکان 
نقد شدن این سهام در آینده نزدیک وجود داشته باشد؟

سه سال است که یارانه ارز به جیب واردکننده ها مى رود، 
یارانه اى که قرار بود تورم را از روى کاالهاى اساســى 
بردارد. طبق قانون باید این یارانه حذف شــود و به نحو 

دیگرى به دست مردم برسد.
دولت هفته آینده الیحه اصالح دالر 4200 تومانى را به 
مجلس تقدیم مى کند. این موضوع را عضو هیئت  رئیسه 
مجلس اعالم کرده و گفته که هدف این الیحه اصالح 
ساختار بودجه است، همچنین حاجى دلیگانى گفت: قوه 
مجریه و قوه مقننه با کمک یکدیگر بنا دارند تخصیص 
ارز 4200 تومانى براى کاالهاى اساسى را  اصالح کنند.

آنطور که حاجى دلیگانى مى گوید قرار است این الیحه به 
صورت دوفوریتى به مجلس ارائه شود. تخصیص یارانه 
ارز 4200 تومانى از فروردین سال 97 آغاز شد، یارانه اى 
که بارها کارشناسان اعالم کردند به سفره مردم که نرسید 

هیچ بلکه رانت هم ایجاد کرد.
آنطور که «همشــهرى» گزارش داده، در سال نخست 
اجراى این سیاســت چندهزار کاال و خدمات مشمول 
دریافت این نوع ارز شــدند اما دولت در ســال98 تعداد 
کاالهاى مشــمول را به 25قلم، در سال99 به 15قلم و 
در ســال جارى به 9قلم کاال کاهش داد، حاال تصمیم 
دولت سیزدهم این است که از تعداد کاالهاى مشمول 

ارز ترجیحى کم کند.
دو روز قبل کمیسیون برنامه با تعدادى از اعضاى دولت 
جلسه اى داشــت که مقرر شد ســازمان برنامه وبودجه 
تصمیــم نهایــى را در خصــوص دالر 4200 تومانى 
بگیرد. عضو کمیســیون برنامه وبودجــه مجلس نیز به 
«تجارت نیوز» گفت که دولت موافق پرداخت یارانه ارز 

به دو قلم کاال گندم و دارو است.
همچنین «همشــهرى» آورده که براســاس آمارهاى 
بانک مرکزى در نیمه نخست امسال 8میلیارد دالر ارز، 
با نرخ ترجیحى، اختصاص یافته است. در سه سال پیش 
از آن هم هر سال بین 15 تا 25میلیارد ارز بر مبناى دالر 

4200تومانى به اقتصاد تزریق شده است.
اگر تصمیم نهایى بر این باشــد که فقط دارو و گندم ارز 

ترجیحى بگیرد و هفت قلم دیگر حذف شود بخش زیادى 
از منابع این طرح آزاد مى شود. پیشنهاد برخى از اعضاى 
دولت و مجلس این است که منابع حاصل شده از حذف 
دالر 4200 تومانى براى برخى از کاالها به صورت یارانه 

به دست مردم برسد.
مدیرعامل ســازمان هدفمندى یارانه ها از نهایى سازى  
کارآمدترین نظام پرداخت رفاهى و پرداخت یارانه براى 
استفاده در الیحه بودجه1401 خبر داده است. قرار است 
در نظام جدید پرداخت یارانه از خانواده هاى کم بضاعت و 

عمدتاً زیر خط فقر حمایت شود.
گروهى معتقدند که این منابع به صورت نقدى پرداخت شود 

و گروهى دیگر طرفدار کارت اعتبارى خرید کاال هستند.
هنوز تصمیم نهایى براى جایگزین دالر 4200 تومانى 
گرفته نشده اســت اما یکى از گمانه زنى ها همان وعده 
ابراهیم رئیسى است. رئیس جمهور اعالم کرده که قصد 
دارد از معیشت خانوارها حمایت کند. زمان اجرایى شدن 

این طرح نیز ماه آینده است.
چند نشانه براى پرداخت یارانه جدید از آذر وجود دارد:

اول اینکه از چند ماه قبل ابراهیم رئیسى وعده داده که 
از آذر امسال کارت رفاهى پرداخت مى کند. این حمایت 
قرار است به صورت کارت رفاهى باشد که به پنج دهک 

اول تعلق مى گیرد.
دومین سیگنال افزایش یارانه ها را معاون اقتصادى رئیس 
جمهور داد. محســن رضایى دو روز پیش اعالم کرد که 

دولت در آذر براى مردم خبرهاى خوبى دارد.
سومین نشانه نیز ارائه الیحه  اصالح ارز 4200 تومانى 

است که هفته آینده به مجلس مى رود.

سیگنال هاى افزایش یارانه از آذرماه

سهم اصفهان از آمار جانباختگان گازگرفتگى 

قدمت «اسباب بازى » چقدر است؟ کسى، کسى را آتش نزده! 

افزایش 100 درصدى قیمت ماهى قزل آال

معرفى اولین مشموالن سهام عدالت جدید
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حمل حیوانات قاچاق 
با اتوبوس 

سرپرست معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان از 
کشف 78 حیوان قاچاق به ارزش 800 میلیون ریال در 
بازرسى ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت 
نائین خبر داد.  سـرهنگ  محمد بیان داشت: ماموران 
انتظامى مسـتقر در ایسـتگاه ایسـت و بازرسی شهید 
شـرافت نائین حین کنترل خودروهاي عبوري  به یک 
دستگاه اتوبوس مسافربرى که از کرمان عازم اصفهان 
بود مشکوك و آن را براى بررسى بیشتر متوقف کردند. 
ماموران پس از هماهنگى با مقام قضائى از این خودرو 
بازدید کردند که طى بازرسى از آن  تعداد 60 عدد مرغ 
مینا، 10 عدد بچه میمون و 8 عدد طوطی ملنگو خارجى 

قاچاق کشف شد.

شستشوى شبکه فاضالب نایین
130 کیلومتر از شـبکه فاضالب نایین شستشـو شـد. 
به گـزارش روابط عمومـى آبفاى نایین، طول شـبکه 
فاضالب این منطقه 150 کیلومتر است و هزینه شستشو 
از منابع داخلى پرداخت مى شود. همچنین در عملیاتى 
دیگر، توسعه شبکه فاضالب با 1300 متر لوله کشى، 20 
درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.این لوله گذارى ها 

با قطر 250 میلیمتر و از جنس پلى اتیلن است.

نصب1400 انشعاب
 آب وفاضالب 

درهفت ماه سـال جارى، تعداد 800 انشعاب آب و600 
انشـعاب فاضالب در منطقه لنجان واگذار ونصب شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفا لنجان، 300 کنتور خراب 
و فرسوده در این منطقه تعویض شد و850 مترازشبکه 
توزیـع آب به قطـر 32 و63 میلیمتر از جنـس لوله پلى 
اتیلن درسـطح منطقه لنجان اصالح گردید. همچنین 
درمهرماه سـال جـارى، 350 حادثه انشـعاب وشـبکه 
توزیع آب درشهرها و 150 حادثه انشعاب وشبکه توزیع 

آب درروستاهاى شهرستان لنجان، مهارشده است.

دور زدن قانون 
کاهش قیمت لبنیـات براى برخـى کارخانه هـا وجود 
خارجى نـدارد و حاال با شـیوه خـاص قیمت هـا را هم 
افزایش داده اند. رئیس شعبه 4 تعزیرات حکومتى استان 
در حاشـیه نظارت هـاى میدانـى از یکـى از واحد هاى 
متخلف گفت: مسـئوالن این کارخانه، خط تولید شیر 
پاسـتوریزه سـاده 900 گرمى، پنیر 400 گرمى ساده و 
ماسـت کم چرب سـاده دو نیم کیلو گرمى را متوقف و 
براى کسب سود بیشـتر محصوالتى دیگر را با عنوان 
محصوالت غنى شده با ویتامین تولید کردند. وى گفت: 
این واحد تولید در مدت بیستم مهر تا پنجم آبان ماه 105 
میلیون تومان تخلف کرده و پرونده براى رسـیدگى به 

تعزیرات حکومتى ارسال شد.

صدور کارت هوشمندملى
 با تأخیر

مدیرکل ثبت احوال اصفهـان گفت: روند صدور کارت 
هوشـمند ملى بدلیل تامین مواد اولیه و اعتبـار ارزى با 
تاخیر، ولى قطعى انجام مى شـود. علـى غفرانى افزود: 
با این وجود هیچ وقفه اى در ارائه خدمات به متقاضیان 
وجود ندارد و با بارُکد رسید دریافتى مى توانند از خدمات 
دولتى نیازمند کارت هوشمند ملى استفاده کنند. غفرانى 
همچنین شـایعات درباره صادر نشدن کارت هوشمند 

ملى المثنى را رد کرد .

آمار پایین واکسیناسیون
 در برخى شهرستان ها 

سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان تصریح 
کرد: تعدادى از شهرستان ها مانند خمینى شهر، برخوار 
و نجف آبـاد وجود دارند کـه آمار واکسیناسـیون آنها از 
میانگین کلى اسـتان اصفهان پایین تر اسـت و تزریق 
واکسن کرونا به شهروندان در این شهرستان ها حدود 
هشـت تا 10 درصد از میانگین اسـتانى پایین تر اعالم 

شده است.

خبر

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
انتظار مى رود مسووالن استان اصفهان به ویژه استاندار، 
مساله آب را اولویت  خود قرار داده و به صورت مستمر آن 

را از مسووالن کشورى پیگیرى کند.
آیت ا... سیدیوســف طباطبایى نژاد در دیدار با استاندار 
اصفهان افزود: بحران آب، مهم ترین مشکل و دغدغه 
اصلى مردم و مسووالن اصفهانى است و باید هر چه زودتر 

اقداماتى براى برطرف شدن آن انجام شود.
امام جمعه اصفهان اظهار داشــت: دولت هاى مختلف 
براى حل مشکل آب در این استان قول ها و وعده هایى 
داده اند و تا حد توان خود، کارکرده اند اما هنوز بحران آب 

در اصفهان وجود دارد.
وى ادامه داد: این مشــکل، مهم ترین مشکل و دغدغه 
اصلى مردم و مسووالن اصفهانى اســت و باید هر چه 

زودتر اقداماتى براى برطرف شدن آن انجام شود.
آیت ا... طباطبایى نژاد تصریح کرد: اگر دیدگاه صحیح و 
شفافى در میان مسووالن کشورى نسبت به این مساله 
وجود نداشته باشد، تصمیمات نادرستى گرفته مى شود 

که مى تواند در آینده اهالى چند استان را دچار تنش کند.
سیدرضا مرتضوى استاندار اصفهان نیز گفت: در مساله 
آب باید به قانون توزیع عادالنه آب و حقوق مردم و دولت 

توجه شود تا حقى پایمال نشود.

رییس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان از 
اجرایى شدن طرح زوج و فرد تردد خودروها از 12 آبان 

ماه (امروز) در کالنشهر اصفهان خبرداد.
سرهنگ  محمدرضا محمدى گفت: اجراى طرح زوج و 
فرد مانند گذشته در هسته مرکزى شهر و منع تردد شبانه 

نیز از ساعت 22 تا 3 بامداد در کل شهر اجرا خواهد شد.
وى تصریح کرد: زمان اجراى طــرح زوج و فرد پالك 
خودروها از ساعت 9 تا 13 و از ساعت 16 تا 21 خواهد 

بود.
رییس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان اضافه 
کرد: اجراى طرح زوج و فرد در هسته  مرکزى کالنشهر 

اصفهان از 16 تیرماه به دلیل شیوع بیشتر ویروس کرونا 
لغو شده بود.

وى درخصــوص ممنوعیــت تردد تــردد پالك هاى 
غیربومى نیز اظهارداشــت: جریمه خودروهاى نقض 
کننده براى شهرهاى نارنجى 525 هزار تومان و براى 
شهرهاى قرمز نیز یک میلیون و 50 هزار تومان است. 

وى یادآور شــد: خودروهایى که در محدوده طرح زوج 
و فرد در ساعت هاى ذکر شده تخلف و تردد کنند 105 
هزار تومان و خودروهایى که در کل شــهر اصفهان در 
ساعت هاى منع تردد شــبانه حضور داشته باشند 210 

هزار تومان جریمه خواهند شد.

طرح زوج و فرد از امروز
 در اصفهان اجرا مى شود

بحران آب اصفهان باید
 هرچه زودتر برطرف شود

رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق اســتان 
اصفهان گفــت: تفاوت هاى تأســف برانگیزى در 
آمارهاى ازدواج در مقایسه با دهه قبل از آن وجود 
دارد و به همین نسبت رشد طالق در یک دهه اخیر 

بسیار محسوس و تأمل برانگیز است.
على اکبر صافــى اصفهانى اظهار کرد: با شــروع 
همه گیرى کرونا از اواخر ســال 98، دفاتر ازدواج 
و طالق استان از نخســتین مجموعه هایى بودند 
که با اطالع رســانى هاى به موقع و مستمر کانون 
سردفتران ازدواج و طالق اســتان اصفهان، خود 
را با شــرایط کرونا وفق داده و بــا تقلیل مراجعان 
دفترخانه ها به زوجیــن و والدین آن هــا و ایجاد 
فاصله گــذارى و اســتقرار ســایر پروتکل هاى 
ابالغ شــده، اجازه ندادند افت محسوســى در آمار 

ازدواج جوانان نسبت به قبل از کرونا به وجود آید.
وى گفت: اگــر در روزها و هفته هاى اول شــیوع 
کرونا فعالیت دفاتر ازدواج با رکود و تعطیلى مواجه 
شد، اما بالفاصله با مدیریت بحران از سوى کانون 

سردفتران ازدواج و طالق و اداره کل ثبت استان، 
شرایط بهبود یافت.

رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق اســتان 
اصفهان با بیان اینکه کرونــا در ابتدا منجر به افت 
و رکود اندکى در آمار ازدواج شــد، گفت: در همین 
دوران به دلیل کمرنگ شدن مراسم هاى پرهزینه 
عقد در تاالرها و باغ ها و سالن هاى عقد، هزینه هاى 
ازدواج جوانان به نحو محسوسى کاهش پیدا کرد و 
این موضوع رکود حاصل از کرونا را به خوبى جبران 
کرد، بنابراین وقتى شرایط کرونا را با یک سال قبل 
از آن مقایســه مى کنیم تفاوت چندانى را در آمارها 

مشاهده نمى کنیم.
وى در عین حال به رشــد فزاینده تورم در کمتر از 
یک دهه اخیر اشــاره و تصریح کــرد: تفاوت هاى 
تأســف برانگیزى در آمارهاى ازدواج در مقایســه 
با دهه قبــل از آن وجود دارد و به همین نســبت 
رشد طالق در یک دهه اخیر بســیار محسوس و 

تأمل برانگیز است. 

عرضه ســوخت ســهمیه اى در همه جایگاه هاى 
سوخت استان اصفهان از سرگرفته شد.  

بهمن على پور اظهار کرد: با تالش شــبانه روزى 
کارشناسان شرکت توزیع نفت،  همه 340 جایگاه 
عرضه سوخت این اســتان در مدار عرضه بنزین 
یارانه اى قرار گرفت و در جایگاه ها هم بنزین 3000 

تومانى و هم بنزین 1500 تومانى عرضه مى شود.
وى در مورد علت طوالنى شدن این روند گفت: به 
دلیل این که رفع مشکل پیش آمده در هفته گذشته 
براى سامانه هوشمند سوخت کشور و اختالل نرم 

افزارى در این ســامانه نیازمنــد مراجعه حضورى 
کارشناسان در پمپ هاى بنزین و باز کردن پلمپ 
تک تک پمپ هاى جایگاه هاى ســوخت و اصالح 
آن بود، و به دلیل وسعت جغرافیایى استان اصفهان 
و تعدد جایگاه هاى عرضه ســوخت این استان و از 
طرف دیگر به دلیل محدود بودن تعداد کارکنان این 

شرکت، این موضوع کمى زمان بر بود.
چهارشــنبه گذشــته در پــى حمله ســایبرى به 
سامانه هوشمند سوخت کشــور، عرضه بنزین در 

جایگاه هاى سوخت با اخت الل مواجه شد.

معاون بهره بردارى و عضو هیئت مدیره ذوب آهن 
اصفهان گفت: بر اســاس توافق صورت گرفته با 
افغانستان مقرر شــد محموله اى از ریل را به این 
کشور صادر کنیم که برغم دریافت وجه آن، بدلیل 
دخالت هاى آمریکا، موفق به ارســال این محموله 

نشدیم.
مهرداد توالییان افزود: نخستین قرارداد صادرات 
ریل به افغانســتان به ارزش چهار میلیون و 332 
هزار دالر به ثبت رسید. وى خاطرنشان کرد: با این 
قرارداد امکان اتصال افغانستان از طریق ایران به 
دریاى عمان و خلیج فارس و از سمت غرب به اروپا 
نهایى مى شــد و از این طریق شاهد افزایش حجم 

مبادالت تجارى و ترانزیتى به افغانســتان و ارتقا 
سطح ُمراودات تجارى ایران با این کشور مى شدیم 
اما با رسانه اى شدن ماجرا، اجازه ورود محموله ما به 

افغانستان داده نشد.
وى همچنین اظهار داشــت: حجم توسعه ریلى در 
کشور زیاد اســت و هم اکنون تقاضاهاى فراوانى 

براى احداث راه آهن  در کشور وجود دارد.
وى با اشاره به اینکه تامین ریل داخل کشور اولویت 
ماســت و پس از آن به تعهدات خــود در خارج از 
کشور عمل خواهیم کرد، ادامه داد: درخواست هاى 
متعددى از کشورهاى منطقه براى تولید و صادرات 

ریل مورد نیاز آنها دریافت کرده ایم.

هر ساله در کمیته میراث جهانى یونسکو هر کشور 
به میزان سهمیه مشــخصى که دارد، پرونده آثار، 
بناها، مناظــر فرهنگى و یا مناظــر طبیعى خود را 
ارائه داده و در این کمیته براى ثبت جهانى این آثار 
تصمیم گیرى مى شود. در سال جارى وزارت میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى قصد دارد با 
پرونده کاروان ســراهاى ایرانى به اجالس کمیته 

جهانى برود.
در این پرونده 56 کاروان ســرا وجــود دارد که در 
هفته هاى گذشــته مورد بازدید ارزیابان یونسکو 
قرار گرفتند. این کاروان سراها در اقصا نقاط ایران از 
جمله استان اصفهان قرار گرفتند و قرار است پس 
از رفع ایرادات پرونده، بــراى ثبت جهانى آن ها در 

جلسه آینده کمیته میراث جهانى یونسکو تصمیم 
گیرى شود تا شاید پرونده کاروان سراها به عنوان 

بیست و هفتمین ثبت جهانى ایران نام گیرد.
از این تعداد 56 کاروان ســرا تعدادى در اســتان 
اصفهان هســتند که شــهرام امیرى، سخنگوى 
اداره کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان درباره 
آن ها  گفــت: 9 کاروان ســراى امین آبــاد، مهیار، 
مرنجات، گبرآباد، گز، جهادآباد، کوهپایه، نیستانک 
و مجموعه هتل عباسى از استان اصفهان در پرونده 
ثبت جهانى کاروان سراهاى ایران قرار دارند. تمام 
این کاروان سراها متعلق به دوره صفوى هستند، به 
جز کاروان سراى «نیستانک» که قاجارى محسوب 

مى شود.

افزایش محسوس طالق در یک دهه اخیر

عرضه بنزین سهمیه اى در تمام جایگاه هاى استان

چرا ریل ذوب آهن
 به افغانستان نرسید؟

9 کاروانسراى اصفهان در آستانه ثبت جهانى

سردیس زاون قوکاسیان در آینده نزدیک مجدداً ساخته 
مى شود.

طى چند روز اخیر خبرهایى مبنى بر تخریب آگاهانه و آتش 
زدن سردیس زاون قوکاسیان کارگردان، نویسنده، منتقد 
و مدرس ایرانى ارمنى تبار صاحب نظر سینماى ایران در 

خبرگزارى ها و فضاى مجازى منتشر شد.
قوکاسیان در سال 1350 فیلمسازى را با فیلم هاى کوتاه 8 

میلى مترى در سینماى آزاد آغاز کرد و مدتى نیز سرپرست 
ســینماى آزاد اصفهان بود. او به عنوان کارگردان، چند 
فیلم کوتاه، مستند و داستانى ساخت. این هنرمند به دلیل 
عوارض ناشى از سرطان معده در 14 اسفندماه 1393 دار 
فانى را وداع گفت و در گورستان ارامنه اصفهان به خاك 
سپرده شد و سردیس او روز دوشنبه 12 شهریور 1397 در 
حاشیه سى و یکمین جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان 

و نوجوانان در میدان جلفاى اصفهان رونمایى شد. 
مهدى تمیزى، مدیر موزه  هنرهاى معاصر اصفهان درباره 
این موضــوع توضیح داد: در بین اتفاقاتــى که براى آثار 
هنرى در عرصه شهرها مى افتد، برخى از آنها بازتاب هاى 
خبرى عجیب و غریبى پیدا مى کند که براســاس شایعه 
است و با واقعیت همخوانى ندارد، یکى از آنها مورد اخیر  و 
آسیب زدن به سردیس زاون قوکاسیان است که برخى از 
رسانه ها و گروه هاى هنرى این اتفاق را کار گروهى خاص، 
شهردارى یا برخى نهادها مى دانند تا به زعم آنها مجسمه 

این هنرمند در مکان فعلى نباشد.
وى اظهار کرد: مجسمه هاى برنزى سطح شهرها به دلیل 
مواد ســازنده با ارزش برنزى معموال سرقت مى شدند تا 
جایى که شهردارى ها تصمیم به ســاخت مجسمه ها با 
فایبرگالس یا ســنگ مصنوعى گرفتند تا دســت کم از 

سرقت آنها به دلیل مواد جلوگیرى شود.
او افزود: سردیس زاون قوکاسیان هم با  فایبرگالس قالب 
گیرى، ریخته گرى و نصب شــد اما در چند هفته گذشته 
توسط گروهى از روى شیطنت و نداشتن شناخت نسبت 
به آثار هنرى و فرهنگى، به آتش کشیده  شد و متاسفانه 

از بین رفت.
تمیزى درباره نصب مجدد سردیس مطرح کرد: سردیس 
قوکاسیان پس از آتش سوزى به سرعت از منطقه برداشته 
شد و اکنون در حال قالب گیرى براى نصب مجدد است تا 

در اسرع وقت جایگزین شود.
این مدیر هنرى گفت: در اصفهان نیز مثل بقیه شــهرها 
ســرقت مجســمه ها و آثار هنرى به دلیل مواد ارزشمند 
تشــکیل دهنده آثار اتفاق مى افتد از جملــه قطعه اى از 
مجســمه پرویز تناولى براى دومین بار دزدیده شد و این 

موضوع قطعا به دلیل شعور هنرى دزدان نیست.
وى افزود: مجســمه هایى کــه با ســنگ مصنوعى و 
فایبرگالس است نیز به دلیل وندالیسم موجود در جامعه 
تخریب مى شــوند همانطور که مبلمان ایســتگاه  هاى 
اتوبوس و خــود اتوبوس ها به همین دلیل مورد آســیب 

قرار مى گیرند.
این عضو مؤسسه توسعه هنرهاى تجسمى ایران درباره 
آسیب زدن به آثار هنرى اظهار کرد: از هر ماده اى که براى 
ساخت آثار استفاده شود کســانى که قصد تخریب دارند 
کارشان را انجام مى دهند، اگر با برنز باشد به دلیل گران 
قیمت بودن به صورت کامل یا تکه اى از آن ربوده مى شود، 
اگر سنگ مصنوعى باشد خرد مى شود، اگر فایبرگالس 
باشــد با آتش زدن و فروکردن میخ در اثر مورد تخریب 

قرار مى گیرد.

مدیر موزه  هنرهاى معاصر اصفهان مى گوید سردیس قوکاسیان پس از آتش سوزى 
برداشته شد و اکنون در حال قالب گیرى براى نصب مجدد است

آتش زدن سردیس زاون
 کار شهردارى نبود

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفــت: قیمت مصوب هرکیلو مــرغ در بازار 

اصفهان به 31 هزار تومان افزایش یافت.
حسین ایراندوست با اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ 
در اصفهان اظهار داشت: جلسه تنظیم بازار استان براى 
تصمیم گیرى در زمینه قیمت مرغ تشکیل و بر اساس 

مباحث مطرح شده در این ستاد، پذیرفته شد که قیمت 
هر کیلوگرم گوشت مرغ براى مصرف کننده به 31 هزار 

تومان اصالح شود.
وى با بیان اینکه در استان اصفهان  کمبود مرغ نداریم، 
گفت: جوجه ریزى در استان اصفهان مناسب است به 
گونه اى که در مهر ماه امســال میزان جوجه روزى در 

استان یک میلیون قطعه بیش از سال گذشته بوده است.
وى با بیان اینکه طى چند روز گذشــته عرضه مرغ به 
دلیل اعتراض مرغداران نسبت به قیمت مرغ در استان 
اصفهان نسبت به دیگر استان ها، در بازار شاهد کمبود 
مرغ بودیم، ابراز داشــت: این مشکل با اصالح قیمت 

برطرف خواهد شد.

قیمت مرغ دراصفهان به31 هزار تومان رسید

 معاون توسعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى استان اصفهان از فعالیت سامانه بارش زا بر 
روى استان از اواخر امروز چهارشنبه تا اواخر روز شنبه خبر داد و گفت: با فعالیت این سامانه بارش زا 

شاهد اولین بارش پاییزى قابل توجه در شهر اصفهان خواهیم بود.
نوید حاج بابایى اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى بیانگر فعالیت سامانه بارش زا بر روى استان از اواخر 
روز چهارشنبه تا اواخر روز شنبه است. بر این اســاس از چهارشنبه ناپایدارى هایى به صورت افزایش 
ابر، وزش باد نسبتًا شــدید، بارش باران گاهى همراه با رعد و برق همچنین بارش برف در ارتفاعات 

پیش بینى مى شود.
وى با بیان اینکه اولین بارش هاى پاییزى در مناطق مرکزى و از جمله شهر اصفهان اتفاق مى افتد، 
گفت: این بارش ها از اواخر وقت چهارشنبه از غرب شروع مى شود و پنجشنبه، جمعه و شنبه در بیشتر 

مناطق استان شاهد بارش باران و وضعیت ناپایدار خواهیم بود.
حاج بابایى همچنین از کاهش دما از روز جمعه این هفته خبر داد و گفت: بیشینه هاى دما 5 تا 10 درجه 

سانتى گراد کاهش مى یابد و این روند تا اواسط هفته آینده ادامه دارد.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان گفت: براى 
13 آبان در شهر اصفهان در گذر فرهنگى چهارباغ اجتماع مردمى 13 

آبان، همراه با برنامه هاى متنوع را خواهیم داشت.
محمد على احمدى درباره  بزرگداشت 13 آبان بیان داشت: سال گذشته 
به دلیل افزایش شــیوع بیمارى کرونا، راهپیمایى 13 آبان انجام نشد، 
امســال با همراهى دولت و تسریع روند واکسیناســیون این برنامه در 

فضاى باز چهارباغ به صورت اجتماع برگزار خواهد شد.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: 13 آبــان در روز پنج شــنبه و در روز تعطیلى مدارس اســت، اما 
دانش آموزان و دانشجویان و نیز آحاد مردم عالقه دارند در روز مبارزه با 
استکبار در اجتماع مردمى 13 آبان حضور پیدا کنند و در شهر اصفهان 
و تمام شهرستان هاى اســتان این اجتماع برگزار خواهد شد؛ در شهر 
اصفهان نیز ساعت 9 و 30 دقیقه صبح، در گذر فرهنگى چهارباغ اجتماع 

مردمى 13 آبان، همراه با برنامه هاى متنوع خواهیم داشت. 

شهر اصفهان باالخرهاجتماع  13 آبان در چهارباغ
 روى باران را به خودش مى بیند
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کورش تهامى بازیگر ســینما و تلویزیون در پى معرفى محمــد خزاعى به عنوان 
رئیس جدید سازمان ســینمایى گفت: امیدوارم مدیر جدید سینما در اقدامى فورى 
مانع سطحى نگرى در تولیدات سینمایى شود چرا که معضل اصلى و اساسى امروز 
سینماى کشور تولید انبوه فیلم هاى ســطحى و فاقد اندیشه است که باعث شده 
دیدگاه بخش گسترده اى از آحاد افراد جامعه نسبت به سینما بدبینانه شده 

و قشر فرهیخته از سینما دور شوند.
بازیگر فیلم هاى سینمایى «رگ خواب» و «به رنگ ارغوان» افزود: 
یکى از معضالت اساسى ســینماى ایران اختصاص بودجه هاى 
دولتى بــراى تولید فیلم هاى ســینمایى اســت؛ اختصاص 
بودجه هاى دولتى براى ســاخت فیلم منجر بــه تولیداتى 
ضعیف و پیش پاافتاده مى شود چرا که وقتى یک فیلمساز 
به صورت رانتــى مبادرت به ســاخت فیلم مى کند 
برایش کیفیت اثر هیچ اهمیتى نــدارد و تنها به 
فکر درآمدى است که از آن کار کسب مى کند.

وى ادامه داد: بنده معتقدم تقسیم بودجه هاى دولتى براى ساخت فیلم هاى سینمایى 
باید از بین برود. همین مسأله خود به خود رانت در سینما را کاهش مى دهد. مدیران 
جدید سینمایى باید به این نکته توجه داشته باشند که بسیارى از فیلمسازان جوان 
که با اولین اثرشــان وارد سینما مى شــوند و هیچ گونه حمایت مالى دولتى ندارند
فیلم هاى شان بسیار قوى تر از سینماگران قدیمى که سال ها در این زمینه فعالیت 

کرده اند است!
این ســینماگر در همین راســتا با بیان اینکــه اى کاش تولیداتى که به شــدت 
ضعیف هســتند توســط کارشناســان و منتقدان رصد جدى شــوند و دیگر به 
ســازندگان آن ها اجازه کار در ســینما داده نشــود اظهار داشــت: ضعیف بودن 
فیلم هایى که بر مبناى ســهل انگارى و عدم اهمیت دادن از ســوى سازندگان 
شان همراه است مســأله اى جدى است. کســانى که این گونه بى پروا به سینما 
ورود مى کنند و هر اثرى را بدون اندیشــه و به صورت بارى بــه هر جهت تولید 
مى کنند نباید جایى در سینما داشته باشــند و مدیران باید مدت ها اجازه فعالیت به

 آن ها ندهند.

کورش تهامى:

 معضل اصلى سینما 
تولید انبوه فیلم هاى سطحى است

پیمان قاسم خانى 
«فضایى ها» را مى سازد

«خانه پرتقالى ها»، سریال 
کمدى جدید تلویزیون

پیمان قاسمخانى پس از سریال «خوب، بد، جلف؛ 
رادیو اکتیو»، درگیر پروژه جدید دیگرى شده که 

قرار است آن را در قالب سریال تولید کند.
به گزارش هفت صبح؛ پیمان قاســمخانى پس 
از ســریال «خوب، بد، جلف؛ رادیو اکتیو»، درگیر 
پروژه جدید دیگرى شــده که قرار است آن را در 
قالب سریال با همکارى محسن چگینى تولید کند.
این ســریال که در ژانر کمدى نوشــته مى شود 
«فضایى ها» نــام دارد که گفته شــده به نوعى 
ادامه اى است بر سریال «مسافران» که سال 88 
به سرپرستى پیمان قاســم خانى نوشته شده و به 

کارگردانى رامبد جوان به تولید رسید.
این ســریال در ُکــره اى دیگر اتفــاق مى افتد و 
شــخصیت ها همگى فضایى هستند. قرار بر این 
اســت که پیمان قاسم خانى به شــکل مشترك 
این سریال را با محسن چگینى بسازد اما اگر روند 
نگارش طوالنى شــود به مانند ســریال «خوب، 
بد، جلف؛ رادیو اکتیو» قاســم خانى امور نگارش 
و مشــاوره را در دســت مى گیرد و چگینى هم 
کارگردانى کار را انجام میدهــد. «فضایى ها» تا 

اینجا نام موقت این سریال است.»

ســریال «خانه پرتقالى ها» با بازى رضا فیاضى و 
شهین تسلیمى به زودى از شبکه دوم سیما پخش 

خواهد شد.
مجموعــه تلویزیونــى «خانــه پرتقالى ها» به 
کارگردانى مشــترك علیرضا شاه رستم و علیرضا 
تهرانــى و تهیه کنندگى غالمرضــا بختیارى در 
حال حاضر در مرحله تصویربــردارى قرار دارد و 
اولین قسمت آن بزودى از شبکه دوم سیما پخش 
مى شود. پخش این ســریال به صورت دو روز در 

هفته و در روزهاى پنجشنبه و جمعه خواهد بود.
رضا فیاضى، شــهین تســلیمى، بهراد خرازى، 
فاطمه کریمى، علیرضا شاه رستم، شاهرخ خدایى، 
آیالر عباسى، مریم وحیدزاده، آوا گنجى، احسان 
اســتیرى، مهنا ســیدى، پرهام عبــادى، آرتین 
گلچین، ترانه کوهستانى، آیلین جاهد، ایلیا دهقان 
بازیگرانى هستند که در این سریال به ایفاى نقش 

مى پردازند.
«خانه پرتقالى ها» فضایى فانتزى و کمدى دارد و 
در خالصه داستانش آمده: در یک خانه قدیمى سه 
طبقه، پدربزرگ و مادربزرگ به همراه فرزندانشان 
زندگى مى کننــد. در قانونى نانوشــته در این 
خانواده که وضع مالى متوسطى دارند، رسم 
بر این اســت که هر زوج صاحب چهار 
فرزند شــود... . ضمن اینکه فولکسى 
قدیمى در گوشــه حیــاط خانه پارك 
شده که ماجراهاى این خانواده را در هر 

قسمت روایت مى کند.
این سریال در 26 قســمت 25 دقیقه اى 

تولید مى شود.

کورش تهامى بازیگر ســینما و تلویزیون در پى
رئیس جدید سازمان ســینمایى گفت: امیدوارم
مانع سطحى نگرى در تولیدات سینمایى شود چ
سینماى کشور تولید انبوه فیلم هاى ســطحى
دیدگاه بخش گسترده اى از آحاد افراد ج

و قشر فرهیخته از سینما دور شوند.
بازیگر فیلم هاى سینمایى «رگ خ
یکى از معضالت اساسى ســی
دولتى بــراى تولید فیلم ها
بودجه هاى دولتى براى س
ضعیف و پیش پاافتاده
به صورت رانتــى
برایش کیفیت
فکر درآمدى

مع
تولید انبو

آیدا نامجوفر بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در «برنامه سالم تهران» شبکه پنج سیما در خصوص فعالیت خود و 
همچنین حضور خود در سریال (زن زندگى و مرد زندگى) توضیحاتى ارائه داد.

وى درباره حضور خود در فضاى بازیگرى گفت:  بسیار زود متوجه عالقه شدم و خانواده حمایتم کردند و اجازه دادند 
در هنرستان تئاتر بخوانم و پس از آن مدیر مدرسه بعد از اینکه متوجه استعدادم شد مرا به یک سریال معرفى کرد 

و پس از آن پیشنهادات  متوالى داشتم و در سن 16 تا 17 سالگى رسمًا کارم را شروع کردم.
نامجوفر درباره چگونگى دعوت و حضور خود در سریال "لیسانسه ها“ و ”زن زندگى و مرد زندگى“، گفت: من تا  
25 سالگى در اصفهان بودم. البته اصالتاً آبادانى ام اما بزرگ شده اصفهانم و تحصیالتم در این شهر بود. کارگردانى 
سینما خواندم یک فیلم سینمایى در ســال 1389 بازى کردم که اکران آن 6 ســال طول کشید و در سال 1396 

این فیلم آماده اکران   شــد که بعد از آن آقاى جودى تهیه کننده  کار، با بنده تماس گرفتند و پیشنهاد بازى در فیلم 
"لیسانسه ها“ و ”زن زندگى و مرد زندگى“ را مطرح کردند که من استقبال کردم.

این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به عالقه وافر خود به هنر و فیلمســازى  مى گوید: فیلمسازى و کارگردانى سینما 
خواندم. خیلى به این حرفه عالقمندم و زمان تحصیل در  دانشگاه 4 فیلم ساختم  و در حال حاضر 2 فیلمنامه به اتفاق 

همسرم به رشته تحریر درآوردیم که به دنبال سرمایه گذاریم.
نامجوفر ادامه داد: از وقتى که ازدواج کردم حس اقتدارم بیشتر شد و انتخاب درست موجب شد  که نسبت به کار و  

زندگى احساس رضایت داشته باشم.
این هنرپیشه یادآور شد: برخى مى گویند براى دوام در کار هنرى نباید ازدواج کرد و حتى به من گفتند 

ازدواج نکن. اما من معتقدم انتخاب درست باعث مى شود که هرگز دچار چالش نشویم.
این هنرپیشه سینما و تلویزیون در خاتمه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مهرآوران بیان کرد: 
مرحوم مهرآوران  اســتاد و هنرمند بزرگى در عصر  بازیگرى بوده و به محض اینکه وارد فضاى 
کار مى شدند به همه انرژى مثبت منتقل مى کردند و  پیش از همه سر صحنه حاضر مى شدند و  

باید نام این افراد جاودانه بماند.

ضور در «برنامه سالم تهران» شبکه پنج سیما در خصوص فعالیت خود و 
و مرد زندگى) توضیحاتى ارائه داد.

ت:  بسیار زود متوجه عالقه شدم و خانواده حمایتم کردند و اجازه دادند 
درسه بعد از اینکه متوجه استعدادم شد مرا به یک سریال معرفى کرد 

7 تا 17 سالگىرسمًا کارم را شروع کردم. 6سن16
"ود در سریال "لیسانسه ها“ و ”زن زندگى و مرد زندگى“، گفت: من تا  

نى ام اما بزرگ شده اصفهانم و تحصیالتم در این شهر بود. کارگردانى
6 ســال طول کشید و در سال 1396 6 بازى کردم که اکران آن 6 13899

ى جودى تهیه کننده  کار، با بنده تماس گرفتند و پیشنهاد بازى در فیلم 
 مطرح کردند که من استقبال کردم.

قه وافر خود به هنر و فیلمســازى  مى گوید: فیلمسازى و کارگردانى سینما 
2 فیلم ساختم  و در حال حاضر 2 فیلمنامه به اتفاق  4ن تحصیل در  دانشگاه 4

ل سرمایه گذاریم.
حس اقتدارم بیشتر شد و انتخاب درست موجب شد  که نسبت به کار و  

ى دوام در کار هنرى نباید ازدواج کرد و حتى به من گفتند 
عث مى شود که هرگز دچار چالش نشویم.

ن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مهرآوران بیان کرد:
در عصر  بازیگرى بوده و به محض اینکه وارد فضاى 
ى کردند و  پیش از همه سر صحنه حاضر مى شدند و  

آیدا نامجوفر چگونه به «لیسانسه ها» پیوست

هم زمان با پایان فیلمبردارى «بى مادر» به نویسندگى و کارگردانى سیدمرتضى فاطمى، نخستین تصویر 
از نقش آفرینى امیر آقایى در این فیلم منتشر شد.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «بى مادر»، به کارگردانى سیدمرتضى فاطمى، در لوکیشن هاى شهر تهران و 
محمدشهر کرج به پایان رسید و هم زمان، مراحل فنى آن براى حضور در چهلمین جشنواره فیلم فجر، آغاز 
شد. همچینن با پایان فیلمبردارى، نخستین عکس از نقش آفرینى امیرآقایى در «بى مادر»، رونمایى شد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است:  «انسان چیزى به دست نمى آورد، مگر چیزهایى از دست بدهد...»

امیر آقایى، میترا حجار، پژمان جمشیدى، پردیس پورعابدینى، على اوجى، سارا محمدى، بیتا عزیزاوقلو، 
شیرین ضابطیان و فاطمه میرزایى، بازیگران این فیلم هستند. 

امیر آقایى با چهره جدید در «بى مادر»

پآیا شان کانرى بهترین مامور 007 است؟ براى چندین دهه، این سوال محل بحث طرفداران جیمز باند بوده است و در حالى که هر بازیگرى 
طرفداران خود را دارد، همیشه روشن بوده که کانرى یکى از محبوب ترین ها بوده است. در حال حاضر برخى اطالعات وجود دارد که این 
آمار را تایید مى کند، زیرا یک مطالعه جدید آمار را از «کت و شلوارها و ساعت ها گرفته تا فیلم ها و تحسین کنندگان زن جیمزباند» جمع آورى 

کرده و در نهایت کانرى را به عنوان بهترین جیمزباند معرفى مى کند.
این مطالعه از ارزش ساعتى که جیمزباند بدســت مى کرده تا خیلى موارد دیگر را در نظر مى گیرد. شرکت میسون و پسران، خیاط اصلى 
لباس هاى جیمز باند، همچنین به خیاط هاى بریتانیایى چرچ و کلمنتز کمک کردند تا عملکرد کت و شلوارهاى مختلفى را که هر شخصیت 
جیمز باند مى پوشد تجزیه و تحلیل کنند و ببینند که آیا این لباس ها براى باند براى انجام وظیفه اش به عنوان یک ابرجاسوس مناسب هستند 
یا خیر. رتبه بندى فیلم ها در IMDb به همراه رتبه هایى که معموًال بینندگان زن به آنها داده اند، هم در این تحقیقات استفاده شده است.

شان کانرى در صدر این فهرســت در رتبه اول قرار گرفته اســت. او رتبه اول را به عنوان محبوب ترین جیمز باند حتى بر اساس عبارات 
جستجوى آنالین دارد که به طور متوسط به حدود 135000 جستجو در ماه مى رسد. شخصیت باندِ  شان کانرى براساس این داده ها براى 

"سبک تخصصى“ خود امتیاز کاملى را دریافت کرد،

دانیل کریگ رتبه دوم را در این فهرست بدست آورده است.کازینو رویال با بازى دانیل کریگ باالترین فیلم جیمزباندى است که بیشترین 
امتیاز را دارد.حتى از گلدفینگر با بازى شان کانرى امتیاز باالترى دارد.

در رده هاى بعدى به ترتیب راجر مور، تیموتى دالتون،جرج الزنبى،پیرس برازنان قرار مى گیرند. 

طبقه، پدربزرگ و مادربزرگ به همراه فرزن
زندگى مى کننــد. در قانونى نانوشــته
خانواده که وضع مالى متوسطى دارن

بر این اســت که هر زوج صاحب
فرزند شــود... . ضمن اینکه فو
قدیمى در گوشــه حیــاط خان
شده که ماجراهاى این خانواده

قسمت روایت مى کند.
5 قســمت 25 د 6این سریال در 26

تولید مى شود.

ازیگرى 
د که این 
مع آورى 

ط اصلى 
خصیت 
ب هستند 
است. ده

 عبارات 
ها براى 

یشترین 

«شان کانرى» بهترین «جیمزباند» تاریخ شد

 هدیه تهرانى تنها بازیگر زنى است که از سوى تهیه کنندگان سینما با نامه رسمى و سرگشاده رسانه اى 
بایکوت شد.

هدیه تهرانى دومین سوپر اســتار زن بعد از انقالب، رکوردهاى زیادى در سینما دارد. مثال اولین زنى که 
دستمزدش از ستاره هاى مرد بیشتر بود یا نامش در تیتراژ قبل از سایرین مى آمد. اما شاید مهمترین رکورد 
او این باشد که تنها بازیگر زنى است که از سوى تهیه کنندگان سینما با نامه رسمى و سرگشاده رسانه اى 

بایکوت شد.
این اتفاق تنها در ســینماى قبل از انقالب و براى بهروز وثوقى سابقه داشــت، تازه آنجا هم کار به نامه 

رسمى نکشید.
هدیه تهرانى در سال 79 با نامه رسمى سندیکاى تهیه کنندگان سینما به وزیر وقت ارشاد رسماً بایکوت شد.
تهیه کنندگان در این نامه رفتار خانم تهرانى که «براى قبول هر پیشــنهاد اصرار دارد پسر جوانى بدون 
هیچ سابقه سینمایى باید نقش مقابل او را بازى کند» را به ستاره ساالرى تعبیر و به همین دلیل خواستار 

برخورد با او شده بودند.
در این نامه تهیه کنندگانى که متن را امضا کرده بودند به وزیر ارشاد هشدار دادند که؛ «این خانم کارى کرده 

که حتى فائقه آتشین نیز در سینماى قبل از انقالب نکرده است!»
خالصه داســتان این بود که هدیه تهرانى در آن مقطع با توجه به جایگاه میان تماشــاگران، پیشنهادات 
زیادى داشت و براى قبول هر فیلم شرط مى کرد که نقش مقابلش را باید فردى خاص بازى کند. اتفاقى 
که همیشه سابقه داشته اما در مورد ایشــان فرقش این بود که او اصرار به استفاده در تمام فیلمها – با هر 
ژانر و نقش – از «یک نفر» داشت و آن یک نفر نیز فرد گمنامى بود که سرمایه تهیه کننده را تهدید میکرد.
آن فرد خاص بعدها خود سوپر اســتار بزرگ سینما شــد؛ «محمدرضا گلزار» که در آن مقطع کسى او را 

نمى شناخت و نوازنده گروه آریان بود.

علت بایکوت هدیه تهرانى 
همزمان با اظهارنظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى براى بررسى فیلم هاى توقیفى و پایمال در سینماى ایران با نامه سرگشاده!

نشدن حق فیلمسازان، خبر رسید که یکى از فیلم هاى توقیفى سازمان سینمایى به زودى 
در آمریکا و اروپا اکران مى شود و این بدان معناســت که در آینده  نزدیک فیلم در اختیار 
مخاطب ایرانى هم قرار مى گیرد. حال باید پرسید کارکرد توقیف در سینماى امروز چیست؟

ماجراى فیلم هاى توقیفى در دولت هاى مختلف باال و پایین هایى داشته و در برخى دوره ها 
کم یا زیاد فیلم هایى نتوانسته اند از فیلتر شــوراى نظارت عبور کنند، اما تقریبا دوره اى را 
نمى توان پیدا کرد که فیلم توقیفى ثبت نشده باشد. آخرین فیلمى که طبق گفته مدیران 
شوراى نظارت و ارزشــیابى در دولت دوازدهم توقیف شد «قاتل و وحشى» ساخته حمید 

نعمت ا... است.
در حال حاضر فیلم هاى «گزارش یک جشــن» ابراهیم حاتمى کیا، «خرس» خســرو 
معصومى، «رســتاخیز» احمدرضا درویش، «صد ســال به این ســال ها» سامان مقدم، 
«خیابان هاى آرام» کمــال تبریزى، «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینــا» عبدالرضا کاهانى، 
«کاناپه» کیانوش عیارى و نیز «قاتل و وحشى» جزء لیست توقیفى ها و از پربحث ترین 
فیلم هاى ممنوع از اکران در سال هاى اخیر هستند. البته در بین این ها تهیه کننده «گزارش 
یک جشن» چند وقتى است که دوباره درخواست پروانه نمایش داده تا شاید امکان نمایش 
فیلم در پلتفرم ها فراهم شود، اما در این سال هابراى بعضى فیلم هاى دیگر مثل «خرس» 
و «رستاخیز» اتفاق ناگوارى رخ داد و در مقطعى نسخه غیرقانونى آن ها در فضاى مجازى 

پخش شد.
و حاال قرار اســت فیلم «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» که ُمهر غیر قابل نمایش در دولت 
قبلى خورده بود در سینماهاى خارج از کشور نمایش داده شود و قطعاً پس از آن اگر سازنده 
اثر قصد نمایش آن را در پلتفرم ها هم نداشته باشد، همانگونه که فیلم هاى در حال اکران 
سینماهاى آمریکا در ایران در دسترس هستند این فیلم توقیفى هم براى تماشاگر ایرانى 

قابل تماشا خواهد بود.
به این ترتیب پرسش اساسى که در اینجا مطرح مى شود این است 

که اساسا فیلم هاى ســینمایى چرا توقیف مى شوند چون در 
شرایط فعلى باالخره این فیلم ها به طریقى به دست مخاطب 

خود مى رسند.

فیلم هایى که ارشاد توقیف کرد
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امید نورافکن، بازیکن سپاهان و بازیکن تیم ملى 
ایران در گفتگو با برنامه «شــب هــاى فوتبالى» 

درخصوص مسائل مختلف به صحبت پرداخت.
امید نورافکن درخصوص  خشن بودنش و دریافت 
کارت زرد گفت: وقتى لباس تیم ملى را مى پوشى، 
همه کار انجام مى دهى. متأســفانه نمى توانم در 
بازى با لبنان باشم و این برایم بسیار سخت است. 
مطمئن هستم که یک نتیجه خوب در بیرون کسب 

مى کنیم.
بازیکن سپاهان درخصوص پســتش گفت: این 
بستگى به ســرمربى تیم دارد. در ســپاهان دفاع 
چپ بازى مى کنــم و در تیم ملــى هافبک هم 
بوده ام. مهمترین چیز این است که خواسته مربى 

را بر آورده کنم.
 نورافکــن در خصــوص رفتن تیم ملــى به جام 
جهانى گفت: این سئوال خوبى نیست. باید دغدغه 
این باشــد که در جام جهانى نتایج خوبى کســب 
کنیم. باید بیشــتر از جام جهانى فکر کنیم و من 
امیدوارم که در جام جهانــى از گروه صعود 
کنیم. یک خواســته دارم از صدا و سیما 
که اگر امکانش است بیشتر به تیم 
ملى امیــد بپردازید. امکانات ما 
کم است و همین برنامه هاى 
شما مى تواند باعث دیده شدن 
تیم ملى امید و انرژى دادن به آنها 
باشــد. به پیروزى برابر لبنان و سوریه 
خوشبین هستم اما کار سختى داریم. سوریه به 
کره جنوبى هم گل زد و راحت نباخت. هرگز نباید 

دو تیم را دستکم بگیریم. کار بسیار سختى داریم.
وى در مورد سپاهان گفت: سپاهان امسال هدف 
بزرگــى را دنبال مى کند. بازیکنــان جدیدى نیز 
اضافه کردیم. بازیکنان خوبى هســتند. با هوادار 
بازى داشتیم و فکر نمى کردم چنین بازى سختى 

داشته باشیم.
نورافکن در مورد رقیب اصلى ســپاهان گفت: 
هم اســتقالل و هم پرسپولیس خوب هستند 
اما استقالل تیم خوبى بسته است و بازیکنان 
خوبى جــذب کــرده اســت و همچنین 
مدیرعامل خوبى دارد که با سرمربى دعوا 
ندارد. وى در مورد احتمال بازگشتش به 
استقالل گفت: من بازیکن سپاهان 
هستم و هرگز دوست ندارم 
از جمالتى استفاده کنم 
که هواداران تیمم را 

ناراحت کنم.

به خصوص بازى هاى خارج از خانه، پس مثل همیشه براى برد آماده هستیم. هیچ بازى آسانى براى ما وجود ندارد، هر امتیاز مهم است، تیم ما بعد از ســه برد پیاپى خوب است و آماده بازى بعدى بازى هفته چهارم این تیم برابر ذوب آهن گفت: شرایط گئورگى ولســیانى درباره آخرین وضعیت سپاهان و و لیگ قهرمانان آسیا با این تیم اصفهانى است.دستیابى به قهرمانى در مسابقات لیگ برتر، جام حذفى مدافع گرجستانى تیم فوتبال سپاهان گفت که رؤیاى او 
خودشان را در زمین نشان دهند. این چیزى است که من باشــد بازى مى کند و این فرصت خوبى است تا نفرات تیم هماهنگى ایجاد کــرد و هر بازیکنى که لیاقتش را داشــته اظهار کرد: محرم مربى جوان و بســیار خوبى است. او در تیم و خصوصیات ســرمربى ســپاهان را چگونه توصیف مى کند، ولیســانى در مورد کار کردن با محرم نویدکیــا و اینکه کاراکتر از فصل گذشته خواهد شد، چون ما هم از اشتباهاتمان درس گرفتیم.قوى  ترى است؟ تصریح کرد: فکر مى کنم سپاهان در این فصل قوى تر وى در پاسخ به این پرسش که آیا سپاهان نسبت به فصل گذشته تیم مى شویم.

نتایج پنج سال گذشــته را ببینیم، پرسپولیس موفق تر فصل استقالل تیم بهترى است یا پرسپولیس، گفت: اگر مدافع تیم فوتبال سپاهان درباره اینکه به نظرش در این پیش بینى کنم. ما تالش مى کنیم تا ببینیم چه مى شود.خواهد شــد؟ تصریح کرد: من نمى خواهــم چیزى را وى در پاسخ به اینکه آیا سپاهان در این فصل قهرمان از آن قدردانى مى کنم.
لیگ برتر، جام حذفى و لیگ قهرمانان آسیا.چیست؟ خاطرنشان کرد: برنده شدن در تمام مسابقات. ولسیانى در پاســخ به اینکه رؤیاى بزرگت در سپاهان بوده است. 

یاسین سلمانى مؤثرترین بازیکن تیم امید در بازى هاى شهر دوشنبه بود. 
با اینکه بازیکنى است که در پست هافبک دفاعى به میدان مى رود و اولین 

وظیفه اش جمع کردن توپ هاى جلوى خط دفاعى است.
این بازیکن در سه بازى با تیم هاى نپال،  لبنان و اردن 4 گل زد و 2 گل 
ساخت. ضمن اینکه اگر در دقیقه 16 بازى با نپال ضربه پنالتى را از دست 
نمى داد مى توانست شمار گل هاى خود را به عدد 5 برساند. 3 گل در بازى 
پایانى با تاجیکستان موجب 9 امتیازى شدن ایران و صعود به دور نهایى 
بازى هاى قهرمانى زیر 23 سال آسیا شد که در سال 2022 با حضور 16 

تیم در تاشکند برگزار مى شود.
یاسین سلمانى پیش تر به همراه تیم ملى جوانان به مرحله نهایى 
جام ملت هاى آسیا صعود کرده بود و مى رفت با موفقیت در این 
رقابت ها جواز حضور در جام جهانى را به دست بیاورد که به دلیل 
ویروس کرونا جام ملت هاى آسیا و همچنین جام جهانى 2021 
لغو شد. البته یاسین سلمانى و تعدادى از همبازیان او فرصت همراهى تیم 
امید را در بازى هاى مقدماتى قهرمانى زیر 23 سال آسیا به دست آوردند 
و ســال آینده میالدى مى توانند همراه این تیم در بازى هاى نهایى این 

رقابت ها به میدان بروند.

اما یاسین سلمانى با نمایشى که در بازى هاى امید داشت بدون شک این 
بار با امیدوارى بیشترى در اردوى تیم ملى حاضر خواهد شد. او حتى با این 
نمایش سرمربى تیم ملى را به استفاده از خویش به عنوان بازیکن تعویضى 
راغب کرده است. البته گل هاى یاسین سلمانى در بازى هاى شهر دوشنبه 
خیلى عجیب نبود به این دلیل که این بازیکن فصل گذشته در بازى هاى 
لیگ برتر هم در پست هافبک دفاعى زننده گل هاى حساسى براى سپاهان 
بود. او با وجود اینکه در پست هافبک دفاعى به میدان مى رود میل به گلزنى 
دارد و در صحنه هایى که تیم رو به جلو مى شود در موقعیت هاى خوبى 
براى گلزنى جاى گیرى مى کند و البته بعد از حمله به سرعت به فاز دفاعى 

بر مى گردد و این بخاطر توان بدنى باالى اوست.
صعود به جام جهانى به همراه تیم ملى و صعود به المپیک پاریس به همراه 
تیم امید دو برنامه اصلى یاسین سلمانى در ادامه مسیر است که اگر به آن 
دست پیدا کند مى تواند رؤیاى حضور در یک تیم اروپایى را هم براى خود 

تحقق ببخشد.

 سابقه هت تریک در یک نیمه را نداشتم
کاپیتان تیم ملى امید در خصوص هت تریک در بازى با تاجیکستان گفت: 

خدا را شکر در بازى آخر یک عملکرد خوب داشتم. مهم صعود تیم به مرحله 
بعد با کسب سه برد بود. ما در هر بازى بهتر از بازى قبل بودیم و یک قدم 

رو به جلو برداشتیم.
یاسین سلمانى در پاسخ به این سئوال که چقدر امیدوار است تیم ملى با 
مهدوى کیا به المپیک صعود کند گفت: آقا مهدى یکى از اسطوره هاى 
فوتبال ما هستند و شخصیت مربیگرى بسیار باالیى دارند. امیدوارم که 

بتوانیم با حضور ایشان طلسم شکنى کرده و به المپیک صعود کنیم.
کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران در خصوص پخش نشدن بازى هاى این 
تیم از تلویزیون تاکید کرد: به ما قول داده بودند که هر سه بازى مان پخش 
شود ولى متأسفانه این اتفاق نیافتد. این مى توانست خیلى از نظر روحى به 
ما کمک کند. امیدوارم در مراحل بعدى بتوانند بازى هایمان را پخش کنند.
سلمانى در پاسخ به این سئوال که آخرین بار که در یک نیمه هت تریک 
کردى کى بود گفت: در یک نیمه هت تریک نکرده بودم. قبل از این البته 
سابقه هت تریک داشتم ولى نه در یک نیمه. هر سه گل حس خیلى خوبى 

افتاد و هم به خاطر داشت ولى گل سوم هم بخاطر اینکه تیم جلو 
دیگر بود.عالقه شــخصى ام، زیباتر از دو گل 

پدیده سپاهان، پدیده سپاهان، 
مؤثرترین مؤثرترین 

بازیکن امید بازیکن امید 
در تاجیکستاندر تاجیکستان

با با 44 گل و  گل و 22 پاس گل؛ پاس گل؛

فصل گذشته ذوب آهن میالد جهانى ســتاره 
در فصل جارى هنوز نتوانسته است خودى نشان دهد.

جهانى در دیدار با استقالل از دقیقه 78 وارد زمین شد 
و برخالف فصل گذشته نتوانست مثمر ثمر باشد. 
این درحالى است که هافبک چپ پاى مازندرانى 
همیشه جلوى اســتقالل و پرسپولیس عملکرد 
خوبى داشته اســت اما ظاهراً پیشنهاد 7 میلیارد 
تومانى یک تیم خوزستانى او را هوایى کرده است!

شــنیده ها حکایت از آن دارد که میالد جهانى با 
وجود داشتن قرارداد با ذوب آهن اصرار عجیبى براى 

صدور رضایتنامه و جدایى دارد!
او در دو هفته گذشــته بارها به باشگاه ذوب آهن و 
مربیانش اعالم کرده که انگیزه ندارد و اجازه بدهند 
برود چون اگر هم بماند دیگر انگیزه اى براى بازى 
ندارد! ظاهراً این بازیکن امیدوار است بتواند با توجه به 
قانون موجود دقایقى کمترى براى ذوبى ها به میدان 

برود و از این تیم جدا شود!
 این در حالى است که گفته شــده بازیکن تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان مذاکرات جدیدى را با مدیران باشگاه 

آغاز کرده است.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان به 

مدت دو روز در تمرینات این تیم غایب بود تا شایعه تمایل او به جدایى 
رنگ و بویى جدى بگیرد اما بازگشت او به تمرینات از روز دوشنبه این 
شایعات را کمرنگ کرد با این وجود گفته مى  شود که جهانى به دلیل 
پیشنهاد باشگاه فوالد خوزستان قصد جدایى از ذوب آهن را دارد و به 

همین خاطر به دنبال دریافت رضایت نامه از ذوب آهن است.
با اینحال جهانى هنوز با ذوب آهن یک فصل دیگر قرارداد دارد و به 
همین خاطر براى جدایى باید پول رضایتنامه یا همان بند فســخ را 
پرداخت کند و این اولین مانع جدایى هافبک گاندوها خواهد بود. البته 
بین جهانى و فوالد فقط گفتگویى اولیه انجام شده و به نظر مى رسد 

این بازیکن از مقصد جدید اطمینان کامل ندارد.
در همین راســتا جهانى در حال حاضر مشــغول مذاکره با باشگاه 
ذوب آهن است تا قرارداد خودش را با مبلغ بیشترى بروز کند. البته او 
در تابستان 1400 نیز چنین درخواستى را از باشگاه ذوب آهن داشت 

که با مخالفت مدیریت باشگاه مواجه شد.
موضع باشگاه ذوب آهن نیز در حال حاضر این است که میالد جهانى 
بازیکن باشگاه است. به همین خاطر مذاکرات دو طرف ادامه دارد و باید 
دید تا شانزدهم آبان که پایان نقل و انتقاالت لیگ برتر است، مدیران 

ذوب آهن چه تصمیم خواهند گرفت.
میالد جهانى در حال حاضر در تمرینات ذوب آهن حاضر است و به 
همراه سایر نفرات براى دیدار هفته چهارم مقابل سپاهان برنامه هاى 

تیمى را پشت سر مى گذارد.

روابط عمومى باشگاه ذوب آهن اعالم کرد 
به درخواست حدادى فر مراسم خداحافظى 

این بازیکن به آینده موکول شده است.
طبق برنامه باشگاه ذوب آهن مراسمى براى 
خداحافظى قاســم حدادى فر از فوتبال در 
نظر گرفته بود و قرار بود مراســم تقدیر از 
این بازیکن در جریان دربى اصفهان که در 
چارچوب هفته چهارم رقابت هاى لیگ برتر 
برگزار خواهد شــد، انجام شود، اما مخالفت 
کاپیتان سابق سبزپوشــان اصفهانى سبب 
شده تا این مراسم لغو شود و در آینده درباره 

زمان آن تصمیم گرفته خواهد شد. 
روابط عمومى باشــگاه ذوب آهن در رابطه 
با ایــن موضوع نوشــته اســت: «علیرغم 
هماهنگى صورت گرفته  فى مابین باشگاه 
ذوب آهن اصفهان و ســازمان لیگ فوتبال 
پیرامون انجام مراســم خداحافظى قاســم 
حدادى فــر بازیکن ارزشــمند تیم فوتبال 
ذوب آهن در  دیــدار تیم هاى فوتبال ذوب 
آهن اصفهان و فوالد مبارکه ســپاهان در 
لیگ باشــگاه هاى کشــور؛  قاسم حدادى 
فر در مذاکره با علیرضا احســانى  معاونت 
فنى ورزشى باشــگاه در خواست نمود این 
مراســم در زمان دیگرى که شرایط حضور 
تماشاگران و هواداران نیز در ورزشگاه میسر 

باشد برگزار گردد.»

تعویق مراسم
 خداحافظى حدادى فر 

بازى با لبنان باشم و این برایم بسیار سخت است. 
مطمئن هستم که یک نتیجه خوب در بیرون کسب 

مى کنیم.
بازیکن سپاهان درخصوص پســتش گفت: این 
بستگى به ســرمربى تیم دارد. در ســپاهان دفاع 
و در تیم ملــى هافبک هم چپ بازى مى کنــم

بوده ام. مهمترین چیز این است که خواسته مربى 
را بر آورده کنم.

 نورافکــن در خصــوص رفتن تیم ملــى به جام 
جهانى گفت: این سئوال خوبى نیست. باید دغدغه 
این باشــد که در جام جهانى نتایج خوبى کســب 
کنیم. باید بیشــتر از جام جهانى فکر کنیم و من 
امیدوارم که در جام جهانــى از گروه صعود 
کنیم. یک خواســته دارم از صدا و سیما 
که اگر امکانش است بیشتر به تیم 
ملى امیــد بپردازید. امکانات ما 
کم است و همین برنامه هاى 
شما مى تواند باعث دیده شدن 
تیم ملى امید و انرژى دادن به آنها 
باشــد. به پیروزى برابر لبنان و سوریه 
خوشبین هستم اما کار سختى داریم. سوریه به 
جنوبى هم گل زد و راحت نباخت. هرگز نباید  کره

دو تیم را دستکم بگیریم. کار بسیار سختى داریم.
وى در مورد سپاهان گفت: سپاهان امسال هدف 
بزرگــى را دنبال مى کند. بازیکنــان جدیدى نیز 
اضافه کردیم. بازیکنان خوبى هســتند. با هوادار 
بازى داشتیم و فکر نمى کردم چنین بازى سختى 

داشته باشیم.
نورافکن در مورد رقیب اصلى ســپاهان گفت: 
هم اســتقالل و هم پرسپولیس خوب هستند 
اما استقالل تیم خوبى بسته است و بازیکنان 
خوبى جــذب کــرده اســت و همچنین 
مدیرعامل خوبى دارد که با سرمربى دعوا 
ندارد. وى در مورد احتمال بازگشتش به 
استقالل گفت: من بازیکن سپاهان 
هستم و هرگز دوست ندارم 
از جمالتى استفاده کنم 
که هواداران تیمم را 

ناراحت کنم.

 رؤیاى او 
جام حذفى 

ت.
سپاهان و 

ت: شرایط 
ده بازى بعدى 

ثل همیشه براى برد آماده د، هر امتیاز مهم است، 

سپاهان در این فصل قوى تر  نسبت به فصل گذشته تیم 
شتباهاتمان درس گرفتیم.

دکیــا و اینکه کاراکتر 
گونه توصیف مى کند، 
خوبى است. او در تیم 
ه لیاقتش را داشــته 
 است تا نفرات تیم 
یزى است که من 

ن فصل قهرمان 
خواهــم چیزى را 
ینیم چه مى شود.

ه به نظرش در این 
سپولیس، گفت: اگر 
رسپولیس موفق تر 

بزرگت در سپاهان 
ن در تمام مسابقات. 

ان آسیا.

ین سئوال که آخرین بار که در یک نیمه هت تریک 
در یک نیمه هت تریک نکرده بودم. قبل از این البته 
تم ولى نه در یک نیمه. هر سه گل حس خیلى خوبى 

افتاد و هم به خاطر هم بخاطر اینکه تیم جلو 
دیگر بود. زیباتر از دو گل 

رؤیاى من قهرمانى
 با سپاهان 

در تمام مسابقات است

ولسیانى:

امید نورافکن:

سپاهان امسال هدف 
بزرگى را دنبال مى کند

خبرنگار عربستانى مدعى شد که سهمیه مستقیم ترکمنستان در لیگ 
قهرمانان آسیا به یک سهمیه غیر مستقیم تبدیل شده است.

 بحث بر سر کرسى هاى کشورهاى آسیایى براى حضور در فصل بعدى 
 ACL رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا همچنان داغ است. رقابت هاى
2022 همچون نسخه سال 2021، در 5 گروه 4 تیمى برگزار مى شود 

و پیش از این اعالم شده بود که 16 سهمیه مستقیم تیم هاى مختلف 
براى حضور در مرحله گروهى مشخص شده است اما اکنون خبرنگار 
سعودى از تبدیل سهمیه مستقیم ترکمنستان به سهمیه غیر مستقیم 

خبر مى دهد.

حمزه الغامدى خبرنگار عربستانى در توئیتى اسامى تیم هاى حاضر در 
لیگ قهرمانان آسیا نسخه سال بعد در منطقه غرب را منتشر کرد. در 

اعالم شده بود، این فهرست همانطور که از قبل نیز 
ســهمیه پرســپولیس و فوالد از ایران 
گروهى را مســتقیم حضــور در مرحله 

کسب کرده اند. 
بدیــن ترتیــب 15 تیم فوق 

ســهمیه مســتقیم حضور در 
مرحله گروهــى لیگ قهرمانان 

آسیا را کسب کرده اند. این در حالى است که پیش از این عنوان شده بود 
کشور ترکمنستان نیز یک سهمیه مستقیم دریافت کرده و در مرحله 
گروهى حضور پیدا مى کند ولى طبق ادعاى حمزة الغامدى خبرنگار 
عربستانى، سهمیه مستقیم ترکمنستان به سهمیه غیرمستقیم تبدیل 
شــده و قهرمان لیگ این کشــور باید در مرحله پلى آف حضور پیدا 

کند.
هر چند که هنوز از سوى مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا این ادعا تأیید 
نشده اما اگر سهمیه مستقیم ترکمنستان به غیرمستقیم تبدیل شود، 
شانس استقالل و سپاهان براى صعود به مرحله گروهى افزایش 

خواهد یافت چرا که پیش از این 12 تیم براى کسب 4 سهمیه باقى مانده 
مرحله گروهى باید با یکدیگر روبرو مى شدند ولى اکنون 13 تیم براى 

به دست آوردن 5 کرسى باقیمانده با یکدیگر روبرو شوند.
البته در این میان نیز صفحه اخبار فوتبال کویت نوشــت پیش بینى 
مى شود باشــگاه هاى لبنان و ســوریه و احتماال ترکمنستان نتوانند 
مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنند و جایگزینى هم از
 لیگ هاى دیگر نخواهند داشت. چنانچه این خبر صحت داشته باشد، 
سه رقیب استقالل و سپاهان از کورس این پیکارها خارج شده و شمار 

تیم ها به عدد 10 خواهد رسید.

ACL 2022 افزایش شانس حضور سپاهان  در

دروازه بان کشورمان در تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ دسته دوم اللیگا قرار 
گرفت.

شنبه در چارچوب هفته سیزدهم لیگ دسته دوم اسپانیا، تیم 
پونفرادینا مقابل کارتاگنا به پیروزى یک بر صفر رسید. امیر 

عابدزاده در ترکیب پونفرادینا حضور داشت و توانست 
با ثبت عملکردى درخشان، یک کلین شیت دیگر را 
به اجرا گذارد. او به دلیل این درخشش توانست به 
بهترین دروازه بان هفته سیزدهم لیگ دسته دوم 

اسپانیا نام گیرد.ٌ 
پونفرادینا اکنون با 22 امتیاز در رده ششم 

قرار گرفته و با آلمریا در صدر جدول 6 
امتیاز فاصله دارد.

عابدزاده 
بهترین دروازه بان هفته شد

رو ن ر

فصل گذشته ذوبآهنمیالد جهانى ســتاره 
در فصل جارى هنوز نتوانسته است خودى نشان دهد.
استقاللاز دقیقه78 واردزمین شد 8جهانىدر دیدار با
و برخالف فصل گذشته نتوانست مثمر ثمر باشد.
این درحالى است که هافبک چپ پاى مازندرانى
همیشه جلوى اســتقالل و پرسپولیس عملکرد
7خوبى داشته اســت اما ظاهراً پیشنهاد 7 میلیارد
تومانى یک تیم خوزستانىاو را هوایى کردهاست!
شــنیده ها حکایت از آن دارد که میالد جهانى با
وجود داشتن قرارداد با ذوب آهن اصرار عجیبى براى

صدور رضایتنامه و جدایى دارد!
او در دو هفته گذشــته بارها به باشگاه ذوب آهن و
اجازه بدهند ندارد و مربیانشاعالم کرده که انگیزه
برود چون اگر هم بماند دیگر انگیزه اى براى بازى
ظاهراً این بازیکن امیدوار است بتواند با توجه به ندارد!
قانون موجود دقایقى کمترى براى ذوبى ها به میدان

اینتیم جدا شود! برود و از
 ایندر حالى است که گفته شــده بازیکن تیم فوتبال
ذوب آهن اصفهان مذاکرات جدیدى را با مدیران باشگاه

آغاز کرده است.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان به

دروازه بان کشورمان در
گرفت.

چارچوب هفته سیزد شنبه در
پونفرادینا مقابل کارتاگنا به پیرو
عابدزاده در ترکیب پونفرادینا ح
با ثبت عملکردى درخشان، یک
به اجرا گذارد. او به دلیل این در
بهترین دروازه بان هفته سیزد

نام گیرد.ٌ  ناسپانیا
2پونفرادینا اکنون با 22
قرار گرفته و با آلم
امتیاز فاصل

بهترین

پیشنهاد 7 میلیاردى

 هافبک ذوب آهن را هوایى کرد

یاسین س
با اینکه با

وظیفه اش
این بازیک
ض ساخت.
نمىدادم
پایانى با
بازى ه
تی

لغو ش
امی

باشد برگزار گردد.»
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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

1- راى شماره 140060302026007865 مورخ 1400/06/16 هیات دو خانم معصومه 
مهورى به شناسنامه شماره 72006 کدملى 1281821561 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 139,66 مترمربع از پالك 
شماره 55 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق قباله عادى مع الواســطه از مالکیت رسمى سید محمود بنى طبا 

کوپایى
2- راى شــماره 140060302026007866 مورخ 1400/06/16 هیات دو آقاى محمد 
جواد مهورى به شناســنامه شــماره 4261 کدملى 1287158536 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,66 مترمربع از 
پالك شماره 55 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق قباله عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى سید محمود بنى 

طبا کوپایى  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.     تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/27 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/12  م الف: 1208662 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان /7/206

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

راى شــماره 140060302026006210 مورخ 1400/05/07 هیات یک آقاى غالمرضا 
شریفى رنانى به شناسنامه شــماره 66 کدملى 1290073767 صادره اصفهان فرزند على 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 260,02 مترمربع از پالك شماره 104 فرعى 
از 14457 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت حسین شکرانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/27 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 1208681 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان /7/208

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

راى شــماره 140060302026006734 مــورخ 1400/05/23 هیات یک آقاى 
نعمت اهللا کشتکار دســتنائى به شناســنامه شــماره 102 کدملى 6339687237 
صادره شــهرکرد فرزند على بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 117,15 
مترمربع از پالك شــماره 15180 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 

براتعلى آبرون
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/27 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 1208635 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان /7/210

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

راى شماره 140060302026005939 مورخ 1400/04/27 هیات یک آقاى محمد مهدى 
ناجى به شناسنامه شماره 27 کدملى 1287689566 صادره اصفهان فرزند عباس به صورت 
ششدانگ یکباب خانه مسکونى به مساحت 178 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالکیت محمد رضا صدرى فرزند مرتضى صدرى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12 

م الف: 1208564 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/7/212 

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

راى شماره 140060302026008590 مورخ 1400/06/25 هیات دو خانم فاطمه رنجکش به 
شناسنامه شماره 1069 کدملى 1286897459 صادره اصفهان فرزند محمود بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 161,02 مترمربع از پالك 14981 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالکیت رسمى حسین منصورى حبیب آبادى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/27 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 1208499 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان /7/214

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

راى شــماره 140060302026007609 مورخ 1400/06/13 هیــات دو آقاى محمود 
نمازى به شناسنامه شماره 90 کدملى 1282748440 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 3660,30 مترمربع از پالك شماره 440 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه مالکیت رسمى پرویز نافعى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/27 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 1208626  موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان /7/216

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

راى شماره 140060302026007387 مورخ 1400/06/09 هیات دو آقاى محمد شعبانى 
به شناســنامه شــماره 71 کدملى 6229832844 صادره میمه فرزند براتعلى به صورت 

ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24,30 مترمربع از پالك 
شــماره 12 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 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 شــود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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: 1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12م الف: 

1208587 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /7/218

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

راى شماره 140060302026008624 مورخ 1400/06/27 هیات دو آقاى محمد بابازاده 
به شناسنامه شــماره 201 کدملى 1881468089 صادره شوشــتر فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 243,35 مترمربع از پالك شماره 117 فرعى از 
14457 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/27 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/12  م الف: 1208583 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان /7/220

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

راى شماره 140060302026007887 مورخ 1400/06/17 هیات یک آقاى سیدحسن ناظر 
به شناسنامه شماره 1719 کدملى 1286316596 صادره اصفهان فرزند سیدعباس نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120,10 مترمربع از پالك شماره 13 فرعى از 15182 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه 

نامه عادى از مالکیت رمضان اله بخشى دولت آبادى  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/27 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 1208607 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان /7/222

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

راى شــماره 140060302026008364 مورخ 1400/06/21 هیــات یک آقاى مهدى 
قندى جلوانى به شناسنامه شماره 229 کدملى 1287755453 صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 31,09 مترمربع از پالك شماره 373 فرعى از 
99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 

قباله و وکالتنامه مع الواسطه از مالکیت عزیزاله زمانى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/27 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/12  م الف: 1208612 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان /7/224

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

راى شماره 140060302026007675 مورخ 1400/06/13 هیات دو خانم زهرا حسن پور 
خادمى  به شناسنامه شماره 95 کدملى 1283550385 صادره اصفهان فرزند سید عباس 
نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146,15 مترمربع از 
پالك 13993 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 
با توجه به سیســتم جامع امالك مالکیت آقاى حسن آقا شیرانى به موجب اظهارنامه ثبتى 
بوده که مورد درخواست بصورت عادى به سید عباس حسن پور واگذار شده که سید عباس 
به موجب حصر وراثت شعبه 10 اصفهان فوت و ورثه وى عبارتند از یک همسر به نام نصرت 
ســجادى جزى و دو دختر به نامهاى زهرا و صدیقه بیگم و یک پسر به نام رسول شهرت 
همگى حسن پور که نصرت نیز به موجب گواهى حصر وراثت شعبه 10 اصفهان فوت کرده 

ورثه وى عبارتند از سه نفر متقاضى فوق 
راى شــماره 140060302026007677 مورخ 1400/06/13 هیات دو آقاى سید رسول 
حسن پور خادمى به شناسنامه شماره 513 کدملى 1285708891 صادره اصفهان فرزند سید 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146,15 مترمربع از 
پالك 13993 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 
با توجه به سیســتم جامع امالك مالکیت آقاى حسن آقا شیرانى به موجب اظهارنامه ثبتى 
بوده که مورد درخواست بصورت عادى به سید عباس حسن پور واگذار شده که سید عباس 
به موجب حصر وراثت شعبه 10 اصفهان فوت و ورثه وى عبارتند از یک همسر به نام نصرت 
ســجادى جزى و دو دختر به نامهاى زهرا و صدیقه بیگم و یک پسر به نام رسول شهرت 
همگى حسن پور که نصرت نیز به موجب گواهى حصر وراثت شعبه 10 اصفهان فوت کرده 

ورثه وى عبارتند از سه نفر متقاضى فوق 
راى شماره 140060302026007680 مورخ 1400/06/13 هیات دو خانم صدیقه بیگم 
حسن پور خادمى  به شناسنامه شماره 40023 کدملى 1280291001 صادره اصفهان فرزند 
سید عباس نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146,15 
مترمربع از پالك 13993 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که با توجه به سیســتم جامع امالك مالکیت آقاى حســن آقا شیرانى به موجب 
اظهارنامه ثبتى بوده که مورد درخواست بصورت عادى به سید عباس حسن پور واگذار شده 
که سید عباس به موجب حصر وراثت شــعبه 10 اصفهان فوت و ورثه وى عبارتند از یک 
همسر به نام نصرت سجادى جزى و دو دختر به نامهاى زهرا و صدیقه بیگم و یک پسر به 
نام رسول شهرت همگى حسن پور که نصرت نیز به موجب گواهى حصر وراثت شعبه 10 

اصفهان فوت کرده ورثه وى عبارتند از سه نفر متقاضى فوق 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى 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: 1400/07/27 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/12 م الف: 

1208772 موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/7/226

فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب مهــدى مصلحى فرزند رضا به 
شماره شناسنامه 1722 صادره از اصفهان در مقطع کارشناسى 
ارشد رشته فقه و مبانى حقوق اســالمى صادره از واحد دانشگاه 
نجف آباد با شماره 41069 مورخ 93/12/24 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.

فقدان مدارك
پروانه بهره بــردارى بــه شــماره 32880/1318032 تاریخ 
1399/04/22 متعلق به شــرکت صنایع ریختــه گرى اصفهان 
(ســهامى خاص)، ثبت شــده به شــماره 5053 و شناسه ملى 
10260262002 به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهرك صنعتى غیر دولتى محمودآباد و حسین آباد، خیابان 24 پالك 
46 و کدپستى 8161195311 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.

آگهى تغییرات
شرکت ســاختمانى یگانه ســازان امین 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 424 و 
شناسه ملى 10260089730 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/06/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - خانم مریم قادرى به 
شــماره ملــى 1141076683 ، آقاى 
محمد جواد کریمى خوزانى به شماره ملى 
1130030768 و آقــاى مجید احمدى 
به شــماره ملى 1159505985 بسمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - خانم مینا قادرى 
به شماره ملى 1292245301 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى قدرت اهللا کارخیران 
به کد ملــى 1140517570 به ســمت 
بازرس علــى البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1213762)

آگهى تغییرات
شرکت آروین صنعت جى شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 2282 و شناسه ملى 
14008442323 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/05/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیررضا طبیبى 
جبلى به شــماره ملى 1273289331 به 
ســمت عضو هیات مدیره و رسول کرمى 
اشترجانى به شماره ملى 1100184015 
به ســمت نایب رئیس هیــات مدیره و 
علیرضــا طبیبــى جبلى به شــماره ملى 
1270816322به ســمت رئیس هیات 
مدیره و رمضان کرمى اشترجانى به شماره 
ملى 1111401799 به سمت مدیرعامل 
و عضوهیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضا مدیرعامل و 
یکى از اعضا هیئت مدیــره همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى فالورجان 

(1215460)

آگهى تغییرات
شرکت ستاره ســپاهان رافى سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 44710 و 
شناســه ملى 10260626310 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/07/06 آقــاى احمد ترابى به 
شــماره ملى 1292496411 بسمت 
رئیس هیــات مدیره ، آقــاى محمد 
ترابى به شماره ملى 1282463251 
بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
، خانــم مژگان ترابى به شــماره ملى 
1289733252 بسمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و 
اوراق عادى شرکت با امضاء مدیرعامل 
منفردا همراه 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 موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1215462)

تاسیس
شرکت تعاونى مسکن کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان درتاریخ 1400/06/27 به شــماره ثبت 68776 به شناسه ملى 
14010282088 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1- تهیه زمین مسکونى، ساختمان، 
خانه و آپارتمان هاى مسکونى و واگذارى واحدهاى مسکونى نقداً یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیسات عمومى مورد استفاده مشترك اعضا. - خرید واحدهاى 
مسکونى نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذارى به اعضا. تبصره 1 - تعاونى مى تواند براى اجراى تمام یا قسمتى از موضوع و حدود فعالیت هاى مقرر دراین ماده بارعایت 
مقررات قانونى واساسنامه و قرارداد هاى منعقده ازسرمایه و ذخایر موجود، پس انداز اعضا براى تهیه مسکن، اعتبارات و سرمایه گذارى هاى بخش هاى دولتى، عمومى، 
تعاونى، بانک ها و اشخاص حقیقى وحقوقى دیگر، هدایاى نقدى و جنسى اعضا و غیراعضا استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکى و انعقاد قرارداد مشارکت 
مدنى و یا قراردادهاى ذیربط دیگر با بانکها نماید و در این صورت مکلف است طبق قراردادهاى منعقده به تکالیف وتعهدات خود درقبال منابع ومآخذ مذکور عمل نماید. تبصره 
2- تعهدات عضو و تعاونى در امور مربوط به تهیه زمین، آماده سازى، اخذ مجوز ساخت، احداث ساختمان و چگونگى عقد قرارداد و واگذارى واحدها به اعضا و امور مربوط 
به بعد از واگذارى، لغو عضویت و همچنین ایجاد تاسیسات عمومى مورد استفاده مشترك آنان و سایر موارد، مطابق با فصل چهارم این اساسنامه است. تبصره 3 - احداث 
خانه یا آپارتمان و سایر اقدامات موضوع این ماده براى غیراعضا (جز نهادها وسازمانهاى دولتى، عمومى، تعاونى و اشخاص معرفى شده ازسوى آنها که در تأمین زمین و یا 
سرمایه تعاونى مشارکت نموده اند و همچنین سهام داران غیرعضو) ممنوع است. به موجب مجوز از اداره کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى برابر با شماره مجوز 940057 
در تاریخ 1399/09/29در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید.به موجب مجوز از اداره کل وزارت جهاد کشاورزى - تحقیقات و آموزش کشاورزى برابر با شماره مجوز 
10221/264 در تاریخ 1400/06/21در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت تا 1404/10/22 مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کشاورزى ، کوچه بیســت و نهم [29] ، خیابان صاعداصفهانى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8174835117 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,200,000,000 ریال نقدى اولین مدیران آقاى على آخوندى به شماره ملى 1091074641 و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى مجید جعفرآقایى به شماره ملى 1287791395 و به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم الله 
مشرف بروجنى به شماره ملى 1287931871 و به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى مسعود برهانى اصفهانى به شماره ملى 1287935788 و به 
سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى مهرداد جناب به شماره ملى 1288004907 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى فرزاد پارسادوست به شماره ملى 1754198988 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 3 سال آقاى محمدرضا باقرى به شماره ملى 1971282812 و به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى 
مسعود ترابى به شماره ملى 5129864484 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه 
با مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى بهرام امینى والشانى به شماره ملى 1142096424 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى صفر اصالنى به شماره ملى 4172651267 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال بموجب مجوز شماره 940057 مورخ 1399/09/29 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره 10221/264 
مورخ 1400/06/21 وزارت جهاد کشاورزى - تحقیقات و آموزش کشاورزى تاسیس گردید. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به عنوان روزنامه اصلى جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. به موجب نامه شماره 21429 مورخ 1400/06/24 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان ثبت و آگهى گردید. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1213781)

آگهى تغییرات
شرکت ساختمانى یگانه سازان امین سهامى خاص به 
شماره ثبت 424 و شناســه ملى 10260089730 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/30 
خانم مریم قادرى به شــماره ملــى 1141076683 
بســمت رئیس هیات مدیره ، آقاى محمد جواد کریمى 
خوزانى به شــماره ملى 1130030768 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره ، آقاى مجید احمدى به شماره ملى 
1159505985 بسمت مدیرعامل و عضو اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1213773)

آگهى تغییرات
شرکت نوین صنعت فرا ســو هزار جریب شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 34116 و شناسه ملى 
14001903144 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت از واحد ثبتى اصفهان به 
واحد ثبتى فالورجان به آدرس شهرستان فالورجان 
، بخش پیربکران ، شــهر پیربکران، محله شهداى 
پاواك ، کوچه 13آبان ، بن بســت اول ، پالك 73 ، 
طبقه همکف و کد پستى 8454117454 و شماره 
تماس 03137224199 منتقل گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1213783)

آگهى تغییرات
شرکت چدن ریزان جى ســهامى خاص به شماره 
ثبت 26042 و شناســه ملى 10260467910 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/07/01 موسســه حسابرسى 
و خدمــات مدیریت ارقام نگر آریا به شناســه ملى 
10100617632بســمت بازرس اصلى و نفیسه 
ابوطالبى به شــماره ملى 1270852371 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند 
. روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1215459)

آگهى تغییرات
شرکت پرگاس شیمى خاورمیانه سهامى خاص به شــماره ثبت 68720 و شناسه ملى 14010269602 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حامد غالمى 3255484804 بعنوان رئیس هیئت مدیره و مهدى اصغرى0386306818 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره ومحمد مقامى 1189619490 بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مصطفى مقامى1189952297 بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدعلى 
کاظمى 5409944275 بعنوان عضو هیئت مدیره براى بقیه مدت دو سال تا 1402/6/1 انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاء رئیس هیئت مدیره ( حامد غالمى) و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1215466)



سالمتسالمت 07074169 سال هجدهمچهارشنبه  12 آبان  ماه   1400

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006007693 تاریخ ارسال نامه: 1400/08/08 ناز بیگم جورکش 
ورنوسفادرانى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى 
شده مدعى است ششدانگ پالك شــماره 276 فرعى از 118 اصلى واقع در خمینى شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر الکترونیک 7839 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در 
اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م 
الف: 1215415- سید امیر حسین حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر از طرف مریم رضایى/8/287

تحدید حدود اختصاصى
شماره نامه: 140085602025009306 تاریخ ارســال نامه: 1400/08/05- چون تحدید 
حدود ششدانگ یکباب مغازه پالك شــماره 10723 فرعى از 18/2894 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام عبدالحمید سفارى الفتى فرزند احمد در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 
1400/9/9 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى  گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
هاى معترضى ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار: 1400/8/12م الف: 1214985- ابوالفضل شهریارى نائینى - مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف پیمانه سادات قادریان/8/288 

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 حســب 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007797 مورخ 1400/07/17 زهره اسماعیلى فرزند 
روح اله بشماره شناسنامه 1379 صادره از اصفهان بشماره ملى 1285617797 در سه دانگ 
یکباب قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 259/12 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2- راى شماره 140060302027007795 مورخ 1400/07/17 محمد کردسیچانى فرزند 
یداله بشماره شناســنامه 874 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288662238 در سه دانگ 
یکباب قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 259/12 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
 تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/08/12 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/27- 

م الف: 1216374- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى 
وصفى/8/289

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3573 مورخ  1400/07/21 خانم اعظم خزائیلى نجف آبادى فرزند عشقعلى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 195/20مترمربع  قسمتى از پالك ثبتى شماره 835/22 
اصلى قطعه3 نجف آباد واقع در بخش  12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 

مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/27 - 1215438/ 
م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى/8/291

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 3580 و 3579 مورخ 1400/07/21آقاى محسن رستم نیا فرزند حسنعلى نسبت 
به سه دانگ مشاع و خانم زینب یزدانى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 125/44 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى شماره 522/2 و 523/1  واقع در قطعه3 
نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى 

مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/12  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/27  -1215385/ 
م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى/8/293

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 140085602030011722      حسن سپیانى  فرزند غالمرضا طبق درخواست وارده 
به شماره 14002170203000202317 مورخ 00/07/11 و  باستناد یک  برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 790/1810  واقع در قطعه 8 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که 
در دفتر امالك الکترونیک شــماره 139920302030001064  بنام حسن سپیانى فرزند 
غالمرضا ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب ســند رهنى شــماره 148213 مورخ 
1399/02/13 دفتر 88 نجف آباد در رهن بانک ملى ایران شــعبه مرکزى مى باشد. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: در اثر جابجایى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 

نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1400/08/12، 1212584/م الف- حجت 
اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف محسن 

نساج نجف آبادى/8/295

فقدان سند مالکیت 
 شماره: 140085602030011739  ورثه اسداله احمدى فرزند عباسعلى طبق درخواست 
وارده به شماره 140021702030021375  مورخ 00/08/03  و  باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است  که سند مالکیت دو دانگ 
مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1858  واقع در قطعه یک نجف آباد بخش یازده ثبت 
اصفهان که درصفحه 29 دفتر 211 امالك ذیل ثبت 47436 بنام اســداله احمدى  فرزند 
عباسعلى  ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 08/12/ 1400 -1212600 / م الف  حجت 
اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف محسن 

نساج نجف آبادى/8/296

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک  پالك ثبتى  شماره 329 واقع در قطعه 4 نجف آباد  بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حسن لســانى نجف آبادى  فرزند نصراهللا  و 
غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزچهارشنبه مورخ 1400/9/3 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  

مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
تاریخ انتشــار: 1400/08/12  -   1216684/ م الف رئیس اداره ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد - حجت اهللا کاظم زاده/8/297                          

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  ثبتى  شماره 602/6 فرعى از 602   واقع درقطعه  6  نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ناصر شــجاعى  فرزند براتعلى در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزچهاشنبه مورخ 1400/9/3 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب 
این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاوریــن اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  

مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 1400/08/12 -  1216659/ م الف سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك نجف 

آباد - حجت اهللا کاظم زاده/8/298                              

ابالغ اخطاریه ماده 101 
شــماره پرونده : 2 / 139904002003004707شــماره بایگانى پرونده : 9900805 شماره 
ابالغیــه : 140005102141001408 تاریخ صــدور 03 / 08 / 1400 امــوال غیر منقول به 
وراث مرحوم جواد عســگرى فرزند على که عبارتند از : ابراهیم عســگرى و ایران عسگرى 
مورچه خورتــى و فاطمه عســگرى و مریم عســکرى مورچه خورتى و نرگس عســگرى 
همگى فرزندان على درخصوص پرونده اجرایى شــماره بایگانى 9900805 متعهد : ابراهیم 
عسکرى و زیبا مظفرى خلف بادام و محسن عسگرى فاضل و ایران عسگرى مورچه خورتى 
و فاطمه عســگرى و مریم عســکرى مورچه خورتى و جواد عســگرى و نرگس عسگرى 
- متعهدله : زیبا مظفرى خلف بادام به موجب گزارش کارشــناس رســمى دادگســترى به 
شــرح تصویر پیوســت ششــدانگ پالك 1497 / 410 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به

 مبلغ 000 / 900 / 038 / 6 ریال شش میلیارد و سى و هشت میلیون و نهصد هزار ریال ارزیابى 
گردیده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى مذکور معترض مى باشید اعتراض کتبى خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ
 000 / 000 / 30 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید . ضمنا به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد 
فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .  1215324/م الف 

مدیر واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر - على جوانى/8/299  

ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم - آقاى علیرضا کریم زاده خواهان على عرب بیگى 
دادخواستى به خواسته مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه     1400/ 219 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ روز چهارشنبه 17 / 9 / 1400 
ساعت 2/30بعدازظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد 
ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر 

خواهد شد . 1215160 /م الف دفتر شوراى حل اختالف شهر گز/8/300
 

آگهى ابالغ اخطاریه ماده 101 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم 
االجرا 

شماره پرونده : 2 / 139904002003001829 شــماره بایگانى پرونده : 9900456 شماره 
ابالغیه : 140005102141001301 تاریخ صدور 12 / 07/ 1400 بدین وسیله به وراث مرحوم 
صمد صفائى فرد : - نوشــین صفائى فرد نام پدر : عبداله تاریخ تولد : 03 / 07 / 1344 شماره 
ملى 1818169282 شماره شناسنامه 1158 به نشانى مبارکه صفائیه محله 9 الوند 5 پالك 
44 الهام صفائى فرد نام پدر : عبداله تاریخ تولد : 21 / 10 / 1349 شماره ملى : 1818257599 
شماره شناسنامه : 1000به نشانى : مبارکه صفائیه محله 9 الوند 5 پالك 44 - سعید صفائى فرد 
نام پدر : عبداله شماره شناسنامه 1087 به کد ملى 1818322447 به نشانى : مبارکه صفائیه 
محله 9 الوند 5 پالك 44 پرونده اجرایى شماره بایگانى 9900456 مهناز نادرى سامانى و علیه 
نسرین صفائى فرد و الهام صفائى فرد و سعید صفائى فرد و نوشین صفائى فرد و صمد صفائى 
فرد و وحید صفائى فرد و الهام صفائى فرد و سعید صفائى فرد و نوشین صفائى فرد و صمد صفائى 
فرد و وحید صفائى فرد و حامد صفائى فرد و مهناز نادرى سامانى و مهسا صفائى فرد که باستناد 
سوابق پرونده ابالغ واقعى میسر نگردیده تمامت ششدانگ پالك ثبتى شماره 34861 / 406 
اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که بابت مهریه خانم مهناز نادرى ســامانى بازداشت 
گردیده به موجب گزارش کارشناس رسمى دادگســترى به شرح تصویر پیوست ششدانگ 
پالك 34861 / 406 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به مبلغ 000 / 000 / 900 /8 ریال هشت 
میلیارد و نهصد میلیون ارزیابى گردیده است لذا چنانچه به مبلغ ارزیابى مذکور معترض مى 
باشــید اعتراض کتبى خودراظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکى   دستمزد کارشناس تجدید000 / 000 / 30 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا 
به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. لذا طبق ماده 18 و 19 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مراتب فقط در 
یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما درج و منتشــر و پس از انتشار آگهى در روزنامه ابالغ 
شده محســوب مى گردد .  نظر به مبلغ . 1215086/م الف مسئول واحد اجراى اسناد رسمى

 شاهین شهر - رشید توکلى/8/301  

MS یک بیمارى غیر قابل پیش بینى است که عالئم آن ممکن است در 
بیماران مختلف متفاوت باشد و شاید خیلى از ما متوجه آن ها نشویم. این 
بیمارى در بلند مدت بیش از 900 هزار نفر را در کشور هاى بزرگ درگیر 
کرده است و در طول زمان بدتر هم مى شود. بنابراین بسیار مهم است که 

عالیم MS را بشناسیم و زودتر آن را تشخیص دهیم. 
 MS معموًال عالیم هر بیمار با دیگرى متفاوت است اما بعضى از عالیم در
هستند که در هنگام شروع بیمارى خودشان را نشان مى دهند که یکى از 
آن ها روى چشم افراد اثرگذار است. تحقیقات نشان مى دهد که بیش از 
نیمى از بیماران MS این عالمت را تجربه مى کنند و این اولین عالمت در 

20 درصد افراد مبتال به این بیمارى است.
بسیارى از بیماران MS التهاباتى را در عصب چشم تجربه مى کنند که 
یک اتفاق رایج و جزء اولین عالیم اســت. این عصب بینایى، چشم را به 
مغز وصل مى کند و باعث مى شود اطالعات بینایى تفسیر شود. هنگامى 
که عصب ملتهب مى شود، عاملى براى تارى دید یا از دست دادن بینایى 
به شکل موقت یا درد چشــم خواهد بود. مطالعه اى در سال 2016 نشان 
مى دهد که 90 درصد بیمــاران MS در مراحل اولیه با این تجربه مواجه 

هستند و بینایى آنها کاهش پیدا مى کند.
دیگر مشکالت بینایى همچنین ممکن است براى بیماران MS رخ بدهد. 
مطالعه اى در این باره نشان مى دهد که این افراد ممکن است با کاهش 
رنگ هنگام بینایى یا کاهش سطح بینایى مواجه شوند و در تکان دادن و 
حرکت دادن چشم مشکل داشته باشــند و توانایى آن ها براى تشخیص 
نور هاى مختلف سخت شود. افراد همچنین ممکن است وضعیتى را تجربه 
کنند که در آن باعث مى شود چشم آنها بدون کنترل جابجا شود. انگار که 
احساس مى کنند همه چیز در اطراف آنها در حال حرکت است و همچنین 

ممکن است به دوبینى مبتال شوند.
در واقع احساس تعادل کم مى شود و سرگیجه به وجود مى آید. همچنین 
ممکن است مقدارى ضعف ساق پا یا ناتعادلى را در خودشان احساس کنند 

که این مشکالت بینایى خطر را چند برابر مى کند.
تقریبًا 50 درصد بیماران MS با مشکالت بینایى مواجه هستند و بسیار 
هم رایج است. ممکن اســت این افراد با بى حسى و و درد در بدن یا حتى 
مشکالت در راه رفتن مواجه شوند که آنها را به گونه هاى متفاوت درگیر 

مى کند.  

سى تى اسکن در بیماران کرونایى باید زمانى انجام شود که 
فرد دچار عالئم خاصى شده باشد.

ریه یکى از اعضاى حیاتى بدن است که در صورت مبتال شدن 
فرد به بیمارى کرونا، بیشترین آسیب را مى بیند و افرادى که 
عالئم متوسط و باالى بیمارى کرونا را دارند براى پیشگیرى 

از آسیب هاى جدى باید سى تى اسکن ریه انجام دهند.
فقط برخى بیماران کرونایى به سى تى اسکن ریه نیاز پیدا 
مى کنند، اگر کرونا دارید و دچار تنگى نفس شدید، سرفه، 
خلط زیاد هستید ، یعنى باید ریه تان را اسکن کنید. همچنین 
تب بیمار بعد از گذشــت 4 یا 5 روز برطرف نشود یا درصد 
اشباع اکسیژن بیمار کمتر از 93 درصد باشد؛ باید بیمار سى 

تى اسکن بدهد.
سالمندان کرونایى سى تى اسکن ریه انجام دهند زیرا این 
افراد ممکن اســت تنگى نفس را حس نکنند، اما با کمبود 
اکسیژن مواجه باشند بنابراین چنانچه فرد در این رده سنى 
اختالل سطح هوشــیارى یا حالت گیجى و منگى داشت و 
پزشک به ابتالى او به کووید 19 شک پیدا کرد، انجام سى تى 
اسکن براى این فرد الزامى است. حتى بسیارى از سالمندان 
مبتال به کرونا ممکن اســت با عالئم عروقــى یا مغزى به 
بیمارســتان مراجعه کنند که در این حالت نیز باید سى تى 

اسکن براى آن ها انجام شود.
برخى بیماران داراى عالئم کمبود اکســیژن بدون عالمت 
هستند که در این حالت فرد احساس تنگى نفس ندارد، اما 
سطح اکسیژن او پایین است. در این حالت حتمًا باید سطح 
اکسیژن اندازه گیرى شود، زیرا ممکن است اشباع اکسیژن 
بیمار بسیار پایین باشــد، اما او عالمتى نداشته باشد؛ در این 

صورت کمبود اکسیژن خطر مرگ را براى بیمار دارد. 

اولین عالئم MSدر روزهاى سرد خرما بخورید 
 در چشم ها

خرما از جمله خوراکى هایى است که باید در رژیم غذایى زمستانى گنجانده شود زیرا به دلیل 
داشتن مواد مغذى باال، داراى فواید زیادى است.

خرما منبعى سرشار از ویتامین هاى ضرورى، مواد معدنى، فیبر، کلسیم، پتاسیم، فسفر، مس 
و منیزیم و همچنین داراى فیبرهاى محلول و نامحلول براى تصفیه دستگاه گوارش است. 
روزنامه "هندوســتان تایمز“ در مطلبى به برخى خواص مصرف خرما در فصول سرد سال 

اشاره کرده که به شرح زیر است:
خرما منبع خوبى از ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر است و مى تواند جایگزین سالم ترى براى 
قند باشد. کاهش میزان قرار گرفتن در معرض نور خورشید در طول فصل سرما که براى تولید 
ویتامین D در بدن و جذب کلسیم حیاتى است، مى تواند سالمت استخوان ها را تحت تاثیر 
قرار دهد. با گنجاندن خرما در رژیم غذایى که سرشار از کلسیم است مى توان به قوى نگه 
داشتن استخوان و دندانها کمک کرد. همچنین خرما حاوى مواد معدنى غنى مانند پتاسیم، 
فسفر، مس و منیزیم اســت که نقش مهمى در پیشگیرى از مشکالت مربوط به استخوان 

مانند پوکى استخوان و آرتریت دارند.
در فصل سرما افراد مبتال به آرتریت، احساس درد بیشترى را در مفاصل خود تجربه مى کنند. 
خرما سرشار از منیزیم و خواص ضد التهابى است و براى تسکین این نوع از دردها عالى است.
خطر حمله قلبى در فصل زمســتان با کاهش دماى بدن افزایش مى یابد. مصرف خرما به 

کاهش کلسترول بد کمک مى کند و خطر حمله قلبى و فشار خون باال را کاهش مى دهد. 
مصرف آن در میان وعده هاى صبح و عصر، اســتقامت بدن را افزایش مى دهد و موجب 

مى شود که در روزهاى سرد زمستان، احساس بى حالى و سستى نداشته باشید.
خرما انرژى الزم را براى گرم نگه داشتن بدن در هواى سرد تامین مى کند.

خرما حاوى کربوهیدرات هاى ساده اســت و بنابراین در مواقعى که بدن به انرژى نیاز دارد 
همچون یک ماده سوختى عمل مى کند.

خرما یکى از غنى ترین منابع آهن اســت و مى تواند به افزایش ســطح هموگلوبین خون 
کمک کند.

از آنجایى که متابولیسم بدن در فصل زمستان کند مى شود، این خوراکى به دلیل دارا بودن 
مقادیر زیادى از فیبرهاى محلول و نامحلول به رفع مشــکالت گوارشى کمک مى کند. 
خرما همچنین ترشح اسیدهاى گوارشى را افزایش مى دهد که در نهایت جذب غذا را آسان 

مى کند. عالوه بر این، مصرف خرما خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را کاهش مى دهد.
سرماى هوا باعث مى شود پوســت چربى طبیعى خود را از دســت بدهد و مصرف منظم 
خرما پوســت را تغذیه کرده و ســطح رطوبت را کنترل مى کند. خرما همچنین با خواص 
آنتى اکســیدانى به جوانى پوســت و ترمیم آســیب هاى ناشــى از رادیــکال هاى آزاد 

کمک مى کند.

عالئمى که به شما 
مى گوید اسکن ریه بدهید
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زیرا که راه، روشــن اســت و شــما را به خانه امن و امان دعــوت مى کند. 
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاري مناقصات و آئین 

نامه معامالت شرکت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.ir دریافت و حداکثر  تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 1400/08/29 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به 
نشانى: اصفهان  میدان آزادى خیابان مالصدرا-برق منطقه شش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول  دبیرخانه ، تحویل 

نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
         http://tender.tavanir.org.ir             : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir           : سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir     :سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 36685084-031واحد  مناقصات و خرید و جهت آگاهى بیشتر درمورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 36692771 -031 اداره مهندسى تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 
تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0
*مناقصه گران جهت به روز رسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى 
https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید)

*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکتها براى خود محفوظ 
مى دارد.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
* به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   
* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

احداث پست هوایى و اصالح ساختار و تبدیل شبکه سیم به کابل خودنگهدارمحله هاى گلبهار (فاز 1 تا 4) و پردیس (فاز 1 تا 2) 
در محدوده امور بهارستان

شماره 
مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى  
اسناد ارزیابى 

کیفى
بازگشایى 
مبلغ تضمینپاکات مناقصه

4001407120000938860000101400/08/121400/08/181400/08/291400/08/301400/09/01611,000,000

مزایده 140036 
اصفهان

معاونت آماد و پشتیبانى ناجا در نظر دارد تعداد 54 دستگاه خودرو و تعداد 
44 دستگاه موتورسیکلت و مقادیرى اقالم فرسوده فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. متقاضیان 
مى توانند به منظور دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهى 
تا مورخ 1400/8/18 از ساعت 8 الى 16 به نشانى: اصفهان، کیلومتر 5 اتوبان 
شهید وحید دستجردى، بعد از پل راه آهن، شهرك آزمایش، جنب پمپ بنزین 

شهرك آزمایش مراجعه نمایند. 
تلفن: 03121826433- 03121824791

تعداد به دستگاهشرحردیف

انواع سوارى شامل سمند، بنز،405، مگان، 1
47رونیز، فولکس و ماکسیما

7انواع وانت تویوتا هایلوکس و نیسان پیکاپ2

44انواع موتورسیکلت3

اقالم فرسوده آمادى، الستیک، داغى 4
موجودىخودرویى

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد:
1. اجراى عملیات نازك کارى با مصالح طبقات تجارى و پارکینگ مجتمع تجارى و مسکونى بلوك 20 نقش 

جهان (مناقصه شماره 1400/22)
2. اجراى عملیات نازك کارى با مصالح طبقات مسکونى و نماى بلوك  C مجتمع تجارى و مسکونى بلوك 20 

نقش جهان (مناقصه شماره 1400/23)
خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد صالحیت به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد 

تهاتر واگذار نماید:
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19 
با معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و 
پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روزیکشنبه مورخ 1400/08/23 به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن 
اصفهان به نشانى، اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، طبقه 

همکف به کدپستى 8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند.
تلفن 36622001-031 (داخلى 155-115). 

www.maskanesfahan.ir :آدرس سایت شرکت عمران و مسکن اصفهان
info@maskanesfahan.ir :ایمیل شرکت

شرکت عمران و مسکن اصفهان

آگهى مناقصه عمومى 

  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت ریف ایران- سهامى خاص دعوت 
مى شود در جلسه مجمع  عمومى عادى بطورفوق العاده  که رأس ساعت  00 : 09  
صبح   مورخه  23 /  08 / 1400  روز  یکشنبه    به  آدرس پل فلزى بوستان سعدى 
جنب بانک کشاورزى    به کد پستى  8175656771    تشکیل مى گردد  حضور 

بهم رسانید.
دستورجلسه :مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  ساعت  00 : 09   صبح مورخه  

 1400 /  08  / 23
- انتخاب مدیران 

-  انتخاب بازرسان  
- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

  

هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت شرکت  ریف ایران- سهامى خاص 
شماره ثبت  12385   شناسه ملى 10720135832  

 شرکت گازاستان اصفهان  درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع: اجراى عملیات لوله گذارى پراکنده پلى اتیلن بطول حدود 12 کیلومتر شبکه در اقطار 63 تا 160 میلیمتر ، ساخت 

ونصب 7 مورد انشعاب پلى اتیلن  جهت گازرسانى به واحدهاى تولیدى بند ق در شهرستان لنجان و توابع
به شماره فراخوان (     2000091138000146   ) مورخ (1400/08/05) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید 
. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت  )ستاد(  به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را 

محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53099773 مورخ 1400/08/08مى باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت08:45روز شنبه  تاریخ 1400/08/08 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00روزچهار شنبه تاریخ  1400/08/19مى باشد.
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 1400/08/29 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 30: 09 روزیکشنبه تاریخ 1400/08/30 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:1,262,000,000 ریال مى باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5  تاسیسات و تجهیزات الزامى مى باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : 
آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك-  امور قراردادها و تلفن (داخلى 

031-38132 (2466
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021 41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893
 شرکت گازاستان اصفهان

فراخوان آگهی مناقصه عمومی 

م الف :1217056

نوبت اول نوبت اول 


