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پایان چهار سال ناکامى ذوب آهن زنگ خطر سکته مغزىمرگ 9شهروند اصفهانى بر اثر گازگرفتگىبازگشت «خاتون» پس از رهایى بازیگران از کرونارشد معنادار تعداد شهرستان هاى قرمز سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خوراکى که مثل 
قرص قند خون 

عمل مى کند

در بند بودن 680 زندانى غیر عمد در اصفهان
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اصفهان، اولویت 
اصلى قرارگاه 

پدافند شیمیایى 
کشور است

تحقیقات دانشمندان نشان داده است که مصرف یک میان وعده خاص 
مى تواند سطح قند خون در دیابت نوع 2 را کاهش دهد. سطح قند خون بعد از 

غذا خوردن افزایش مى یابد که در صورت ابتال به دیابت 
نوع 2 مى تواند مشکل ساز باشد.

این مطالعه 12 هفته اى ، تأثیر مصرف روتین...

معاون قرارگاه پدافند شــیمیایى کشــور گفت: 
حفاظت از زیرســاخت هاى شیمیایى اصفهان با 
توجه به اهمیت راهبــردى آنها و نقش مهم این 
اســتان در جابه جایى کاال یکى از اولویت هاى 

اصلى پدافند غیر عامل کشور است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت شــهرکهاي 
صنعتی استان اصفهان، احمد اکرمى بعدازظهر 
پنجشــنبه در ســمینار" آموزشــی حفاظــت 
اززیرســاخت هاي شــیمیایى در شهرك هاى 

صنعتى " در ...

جمعه پر دردسرجمعه پر دردسر
از تصادف گرفته تا آب گرفتگى و پس زدگى از تصادف گرفته تا آب گرفتگى و پس زدگى 
فاضالب بر اثر بارندگى کم سابقه دو روز پیشفاضالب بر اثر بارندگى کم سابقه دو روز پیش
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به رغم آزاد شدن 375  نفر از زندانیان در استان اعالم  شد؛

خلعتبرى: بلد نیستم 
دروغ بگویم، پنالتى نبود

هافبک مهاجم تیم فوتبال سپاهان مى گوید باخت مقابل ذوب آهن را 
فراموش خواهند کرد و این شکست را مقابل تراکتور جبران مى کنند.
محمدرضــا خلعتبرى پس از شکســت مقابل ذوب آهــن در جمع 
خبرنگاران حرف هایش را اینطوردر مورد شرایط بازى آغاز کرد: بازى 

خوبى بود، خوب شروع کردیم، یک پنالتى...
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

پوشش واکسیناسیون 
در اصفهان به

 53 درصد رسید

رنگین کمان زندگى در خانه «خورشید»
آیین اختتامیه اولین رویداد «کارآفرینى نوجوان کارآ» برگزار شد
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فرعباسى: فرعباسى: 
پنالتى هاى سپاهان را پنالتى هاى سپاهان را 
آنالیز کرده بودیم
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مدیریت بحران وزارت مدیریت بحران وزارت 
راه و شهرسازى خبر راه و شهرسازى خبر 

داد؛داد؛

واکسن نزده ها واکسن نزده ها 
نمى توانند به نمى توانند به 

مسافرتمسافرت
 بروند بروند

مدیرعامل شرکت مدیرعامل شرکت 
گاز مطرح کرد؛گاز مطرح کرد؛

هشدار درباره هشدار درباره 
احتمال احتمال 

کمبود گاز در کمبود گاز در 
اصفهاناصفهان

پژمان بازغى:پژمان بازغى:

به خاطر نقشم در «افرا» به خاطر نقشم در «افرا» 
الفاظ بد شنیدم!

   آگهى مزایده عمومى
 1400/4 و 1400/5    بانک ملت استان اصفهان

الف : مزایده گذار : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب : موضوع مزایده : فروش اقالم ذیل مطابق با جزئیات و مشخصات مندرج در اسناد 

مزایده؛
1- باطرى هاى فرسوده ups ( مزایده شماره 1400/4 )

2- اسناد امحائى و کاغذهاى باطله ( مزایده شماره 1400/5 )
ج : سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 500/000/000 ریال جهت هر یک از مزایده ها به 
صورت ضمانت نامه بانکى ( غیر از بانک ملت ) یا چک بانکى تضمین شده در وجه 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان و یا واریز به حساب شماره 2024013595 

با شناسه واریز مندرج در اسناد مزایده ، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
د : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اســناد مزایده : ارائه معرفى نامه و فیش بانکى 
به مبلغ 200/000 ریال واریز به حســاب شــماره 2024010265 با شناسه واریز 
14003300010004262 ( باطرى فرسوده ) و 14003300010005210 ( اسناد و کاغذ 

باطله ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ه : محل دریافت اسناد مزایده و بازدید : اصفهان ، خیابان امیرکبیر ، انتهاى خیابان 
قائم مقام فراهانى جنوبى ، روبروى خیابان زرین ، درب کرمى رنگ ، انبار بانک ملت

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشــنهادها و یا ابطال مزایده بدون ذکر هیچ گونه 
دلیلى مختار است

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان 

جدول زمانى انجام مزایده

از 1400/08/18 لغایت ساعت 13 مورخ 1400/08/22مهلت دریافت اسناد مزایده 

مهلت ارائه پیشنهادات 
ساعت 13 مورخ 1400/08/26( تحویل پاکت ها )

رأس ساعت 8 صبح شنبه مورخ 1400/08/29تاریخ بازگشایى پاکت ها

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت محل تحویل پاکت ها
شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه اول ، دبیرخانه 

شهردارى شاهین شهر در راستاى اجراى مصوبه شماره 1102مورخ 1400/06/04شوراى اسالمى شاهین شهر 
در نظردارد نسبت به برون سپارى و واگذارى خدمات اتوبوسرانى و جابجایى مسافر در خطوط اتوبوس گلدیس 
1و2 با 17دستگاه اتوبوس ملکى طبق اسناد مندرج در آگهى با برآورد اولیه به  مبلغ 18/360/000/000 ریال 
براى شش ماه و قابلیت تمدید به مدت پنج سال براساس افزایش حقوقى  ابالغى دولت وتورم سالیانه اعالمى 

بانک مرکزى ،به شرکت هاى واجد شرایط (بخش خصوصى ) اقدام نماید .
بنابراین متقاضیان مى بایست براى اطالع از شرایط وشرکت در مناقصه به واحد مالى شهردارى واقع 

در شاهین شهر ،بلوار امام خمینى میدان فاطمیه مراجعه ونسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز 
شنبه مورخ 1400/08/29به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند .پیشنهادهاى  رسیده راس  ساعت 

15روز یکشنبه مورخ 1400/08/30 با حضور اعضا هیأت عالى معامالت شهردارى بازوقرائت خواهد شد.
سایر شرایط :

1-سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 918/000/000 ریال (معادل 5٪ برآورد اولیه )است که مى تواند به صورت 
ضمانت نامه بانکى معتبر با سررسید سه ماهه یا واریز آن به حســاب 0105052929007 به نام شهردارى 

شاهین شهر نزد بانک ملى شعبه مرکزى شاهین شهر ارائه شود.
2-شهردارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

3-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است .

آگهى تجدید مناقصه عمومى 
(نوبت دوم)

چاپ دوم چاپ دوم 

مسعود عارفیان - شهردار شاهین شهر  
م الف: 1215113

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/08/29
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/08/30

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 384  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی  نوبت اول نوبت اول 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/08/16

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

400-3-37/8
عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر و تعویض، 
ویدئومترى (CCTV) در مدار بهره بردارى 

شبکه هاى فاضالب منطقه  فوالدشهر
11,015,195,850460,455,000جارى

عملیات مدیریت بهره بردارى شبکه فاضالب و 400-3-110/5
18,503,208,969685,096,000جارىنگهدارى تصفیه خانه فاضالب منطقه فریدن

عملیات مدیریت بهره بردارى شبکه فاضالب 400-3-131/3
13,879,435,080546,383,000جارىمنطقه مبارکه

عملیات نصب و اصالح انشعابات فاضالب در 400-3-163/2
7,924,885,315367,746,000جارىمنطقه نجف آباد

هشدهد. سطح قند خون بعد از 
ال به دیابت 

..
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مالفاظ بد شنیدم ی شنیدمب بد الفاظ بد شنیدملفاظ

هافبک
فرامو
محم
خبرن
خوبى
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رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنــى حمل و نقل پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازى اعالم 
کرد که از اول آذر ماه افرادى که واکســن نزده باشند یا 
تست منفى PCR نداشته باشند، نمى توانند به مسافرت 
بروند و در آینده نه چندان دور تنها افرادى که واکسینه 

شده باشند، اجازه سفر دارند.
رضا نفیسى خاطر نشــان کرد: پیش از این اگر وضعیت 
کرونایى شهرى قرمز یا نارنجى بود، تردد در کل آن شهر 
ممنوع مى شد و این ممنوعیت سفر براى همه افراد، مبتال 
یا سالم اعمال مى شد اما از آذر ماه ترددها و مسافرت ها 
براى افرادى که دو دز واکســن دریافت کرده باشند یا 

تست منفى PCR -با مهلت ها و تاریخ هاى 96 ساعته 
و 72 ساعته اعالم شده- در اختیار داشته باشند، مى توانند 
ســفرهاى خارجى یا داخلى را انجام دهنــد. بنابراین 
ممنوعیت هاى کرونایى هوشمند براى هر یک از افراد 

بر این اساس اعمال خواهد شد.
نفیسى گفت: به زودى پروتکل هاى بهداشتى براى سفر و 
دیگر فعالیت هاى اجتماعى و اقتصادى تغییر خواهد کرد و 
سخت گیرانه تر خواهد شد، به این معنى که در آینده اى 
نه چندان دور که میزان واکسیناسیون به حد قابل قبولى 
برسد، تنها افراد واکسینه شده مى توانند به مسافرت بروند 

و دیگر تست PCR هم کافى نخواهد بود.

درحال حاضر با ثبت 18 میلیــارد مترمکعب ذخیره آب 
در سد هاى کشور، تنها 36 درصد ظرفیت سد ها پر و 64 

درصد این ظرفیت، خالى است.
از ابتداى ســال آبى جارى (آغاز مهر 1400) تا پایان روز 
هفتم آبان ماه، میزان ورودى آب به مخازن ســد هاى 
کشــور یک میلیارد و 310 میلیون مترمکعب بوده که 
این رقم در مقایسه با ورودى یک میلیارد و 800 میلیون 
مترمکعبى آب به مخازن سد هاى کشور در زمان مشابه 

سال گذشته، کاهشى 27 درصدى داشته است.
همچنین میزان خروجى آب از ســد هاى کشور در 37 
روز ابتدایى ســال آبى جارى، 2 میلیارد و 520 میلیون 

مترمکعب بوده که در مقایســه با خروجــى 4 میلیارد و 
190 میلیون مترمکعبى آب از مخازن ســد هاى کشور 
در مدت مشــابه ســال قبل، کاهشــى 40 درصدى را 

نشان مى دهد.
میزان ذخایر سد هاى کشور در پایان روز هفتم آبان ماه 
ســال جارى به 18 میلیارد مترمکعب رسید. با توجه به 
ظرفیت 50 میلیارد و 500 میلیــون مترمکعبى مخازن 
سد هاى کشــور، تنها 36 درصد ظرفیت سد ها پر و 64 

درصد این ظرفیت، خالى است.
میزان ذخیره آب در سد هاى کشور در پایان روز هفتم آبان 

سال گذشته 24 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب بود.

واکسن نزده ها نمى توانند به 
مسافرت بروند

میزان ذخایر آب کشور به زیر 
40 درصد رسید

بیشتر از نصف جمعیت، 
چاق هستند!

   باشگاه خبرنگاران جوان |مدیر برنامه 
توسعه فعالیت هاى بدنى دفتر بیمارى هاى غیر 
واگیر وزارت بهداشــت: چاقى و اضافه وزن در 
افراد باالى 18 سال به 59 درصد رسیده است 
و امروزه 29 درصد از زنان و 15 درصد از مردان 
باالى 18 سال چاق هستند و این موضوع یک 
زنگ خطرى براى شیوع بیمارى هاى غیرواگیر 
در میان این افراد است. محمد مرادى بیان کرد: 
در حال حاضر بر اساس آخرین تحقیقات انجام 
گرفته شده میزان کلسترول در افراد باالى 25 
سال در حدود 22 درصد اســت که این مسئله 
نشان دهنده کم تحرکى و تاثیر منفى زندگى 

ماشینى است.

افزایش خطرپذیرى 
دانش آموزان

   بهار | وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد 
نتایج ارزیابى هاى مبتنى بر داده هاى ســامانه 
پایش و آســیب هاى اجتماعى دانش آموزان 
در 6 سال گذشته نشــان دهنده رشد حدود 10 
برابرى میزان خطرپذیرى دانش آموزان با رشد 
ساالنه حدود 1/5 درصد اســت و طى 3 سال 
گذشته، خشــونت رتبه اول را بین خطرپذیرى 

دانش آموزان داشته است.

خودکفایى تا 1/5 سال 
آینده

   ایرنــا | وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى درباره 
موضوع تامین کاغذ مورد نیاز کشــور گفت: ما 
همه زیرســاخت هاى الزم را در اختیار داریم و تا 
یک سال ونیم آینده تقریبا در صنعت تولید کاغذ 
به خودکفایى الزم خواهیم رســید. سیدمهدى 
اسماعیلى با بیان اینک در طول یک سال، حدود 
300هزار تن نیــاز به تولید کاغــذ داریم، افزود: 
کارخانه هاى کاغذ در مازندران، استان فارس و 
خوزستان داریم که اگر آنها را هم فعال و از طرفى 
مدیریت واردات و حمایت هاى الزم و تسهیالت را 
داشته باشیم، مى توانیم به خودکفایى تولید کاغذ 

امیدوار باشیم.

پدیده بارشى نادر 
   برترین هــا | در پدیده اى نــادر در مهاباد 
در عرض 30 دقیقه 20 میلیمتــر باران بارید. 
«صادق ضیاییان» مدیر کل پیش بینى و هشدار 
سریع ســازمان هواشناســى گفت: اتفاقى که 
در مهابــاد آذربایجان غربى افتــاد یک پدیده 
نادر بود که به دلیل تغییرات اقلیمى شــاهد آن 
هســتیم. در خود شــهر مهاباد که ما ایستگاه 
هواشناسى داریم، طى 24 ســاعت تنها 1/2 
میلیمتر بارش ثبت شــده است اما با این پدیده 
نادر در بخشى از شهر به وسعت 5 کیلومتر مربع 
ابر «کومولونیمبوس» (جوششــى) تشــکیل 
شــد که ماهیت آن به گونه اى است که بارش 

شدیدى را در بازه نیم ساعته رقم زد. 

مصوبه مجلس درباره 
وکالت برگشت خورد

   خبر آنالین | ســخنگوى شوراى نگهبان 
گفــت: طــرح تســهیل صــدور مجوزهاى 
کســب وکار جهت رفع ابهامات و ایرادات به 
مجلس شــوراى اســالمى ارجاع شد. هادى 
طحان نظیف در صفحه شخصى خود در توئیتر 
نوشت: در جلسه اخیر شــوراى نگهبان طرح 
تسهیل صدور مجوزهاى کســب و کار مورد 
بررســى قرار گرفت و پــس از انجام مباحث 
فراوان، با توجــه به وجود برخــى ابهامات و 
ایرادات جزئى نســبت به برخى از اجزاى آن، 
جهت اصــالح و رفع این مباحــث به مجلس 

محترم برگردانده شد.

«احمد مسعود» در ایران؟ 
   نامه نیوز | منبع خبرگزارى اسپوتنیک افغانستان 
از مشهد مى گوید که روز چهارشــنبه، 12 آبان، احمد 
مسعود، فرمانده جبهه مقاومت ملى با محمد اسماعیل 
خان، فرمانده پیشین جهادى در مشهد دیدار کرده است.

این منبع مى افزاید که احمد مســعود در این دیدار پیام 
دعوت امام على رحمان، رئیس جمهور تاجیکســتان را 
براى ایجاد حکومت همه شمول آورده بود. او تاکید دارد 
که فرمانده اســماعیل خان تاکنون به این پیام پاسخى 

نداده است.

ورود زنان به 
آگهى ترحیم، ممنوع  

   دیده بان ایران | طى روزهاى گذشته نامه اى با 
امضاى «عادل قربانزاده» رئیس اداره تبلیغات اسالمى 
شهرســتان ملکان از توابع اســتان آذربایجان شرقى 
منتشر شده اســت که در آن خطاب به مدیر چاپ خانه 
و خدمات کامپیوترى نوشته شده است که ذکر نام زنان 
در اطالعیه هاى مجالس ترحیم ممنوع و پیگرد قانونى 

خواهد داشت.

نفرت از آمریکا از واجبات دین 
است

د احمد خاتمى، امام     فارس | حجت االسالم ســیّ
جمعه موّقت تهران در خطبه هاى نمازجمعه این شهر، 
دزدى نفت ایران توسط آمریکا طى روزهاى اخیر را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: این چهره آمریکاست؛ مردم به این 
دلیل مرگ بر آمریکا مى گوینــد. به صراحت مى گویم 
نفرت از آمریکا یعنى مصداق کفــر به طاغوت و یعنى 
تبرى که جزو واجبات دین اســت. بنابراین جاى خرده 
گرفتن نیست که شــعار مرگ بر آمریکا شعار مقدس 

ملّت ایران است.

شاید این هفته
   فــرارو | محمدرضا احمدى عضو هیئت رئیســه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به زمان 
احتمالى معرفــى گزینه پیشــنهادى وزارت آموزش و 
پرورش به مجلس براى اخذ رأى اعتماد، گفت: تاکنون 
گزینه هاى متعددى براى این پســت مطرح شــده اند 
که هنوز نهایى نشده اســت. او ادامه داد: احتمال اینکه 
رئیس جمهور در هفته جارى گزینه پیشــنهادى را به 

مجلس معرفى کند وجود دارد. 

پیام ایران که عربستان را 
شوکه کرد 

   خبــر آنالیــن | منابع یمنى نزدیــک به رهبرى 
حوثى ها به روزنامــه «راى الیوم» راز واقعى خشــم 
عربســتان از لبنان و حزب ا... را برمال کردند. به گفته 
این منابع ایرانى ها در مذاکرات خود با ســعودى ها در 
عراق به آنها تاکید کردند کــه پرونده یمن را حزب ا... 
لبنان مدیریت مى کند و ایــران دخالتى در آن ندارد و 
اگر خواستار پایان دادن به جنگ هستند باید با رهبرى 
حزب در بیروت گفتگو کنند زیــرا آنها به خاطر روابط 
خوبشــان با انصارا... مى توانند میانجــى بهترى در 
این موضوع باشند. این مســئله فروپاشى مذاکرات و 
مشــخص نکردن زمان دور بعدى آن و حمله شدید 
وزیر امور خارجه عربستان به ایران و حزب ا... را نشان 

مى دهد که بازتاب مستقیم این شوك ایران بود.

تعداد مشترکان اینترنت 
موبایل 

   ایســنا | تعداد مشــترکان اینترنت پهن باند سیار 
در کشــور تا پایان سه ماهه دوم ســال 1400 به بیش 
از 90 میلیــون و 354 هــزار مشــترك و ضریب نفوذ 
پهن باند ســیار نیز به 106/34 درصد رســید. این در 
حالى است که تا پایان سه ماهه اول سال 1400،  تعداد 
مشترکان اینترنت پهن باند سیار به 82 میلیون مشترك

 رسیده بود.

خبرخوان

افزایش تعداد شهرســتان هاى قرمــز کرونایى در کنار 
کاهش زیرپوســتى نرخ ابتالى روزانه این نگرانى را در 
میان کادر درمان ایجاد کرده است که در روزهاى آینده 
روند مراجعه مبتالیان جدید به مراکز درمانى چگونه است؟
در این زمینه کارشناسان بهداشت و درمان تاکید مى کنند 
نگاه دقیق به آمارهاى روزانه نشــان مى دهد سیر نزولى 
نرخ ابتالى روزانه و همچنین نرخ بهبودى، تغییرات بسیار 
ناچیزى نسبت به گذشته داشته و شیب نزولى نرخ ابتال 
آنطور که بتوانیم بگوییم روند نزولى است، نبوده و همواره 
نسبت به دوره هاى یک ماهه یا هفته اى تقریباً ثابت بوده 

و خبرى از نزولى شدن روند نیست.
به گفته کارشناسان البته واقعیت ماجرا از این موضوع کامًال 
مشخص است که درعین حال که روند نزولى هرچند اندك 
نرخ ابتالى روزانه را تجربه مى کنیم شاهد رشد نزدیک به 
14 درصدى تعداد شهرستان ها با وضعیت قرمز کرونایى 
نیز هستیم که به معنى فعال بودن قابل توجه ویروس در 
حدود 30 درصد از استان هاى کشــور است و رفته رفته   

ادامه این روند مى تواند بحران آفرین باشد.
بر همین اســاس با توجه به آمارهاى رسمى از رنگبندى 
شهرستان هاى کشور نسبت به هفته قبل نشان مى دهد 
با رشــد 13/7 درصدى نقاط پرخطر روى نقشه کشور از 
این هفته ، 33 شهرستان در وضعیت قرمز کرونایى، 95 
شهرستان نارنجى، 220 شهرستان زرد و 100 شهرستان 

نیز در وضعیت آبى قرار دارند. 
از سوى دیگر کارشناســان براین باورند که روندفعلى و 

همچنین کاهش رعایت پروتکل هاى بهداشتى از سوى 
هموطنان در شــرایطى که هواى زمســتانى در سراسر 

کشور حاکم شده است مى تواند مسیر را به سمتى هدایت 
کند که احتمال شکل گیرى پیک ششم بسیار سریعتر از 

آنچه انتظار داشتیم آغاز شــود و کادر درمان را بازهم به 
چالش بکشد.

احتمال شکل گیرى پیک ششم بیشتر شد

رشد معنادار تعداد شهرستان هاى قرمز 

هزینه ســاخت طال در ایــران آنقدر گران شــده که گویا 
مصنوعات طال از کشــورهایى همچون ایتالیــا، ترکیه و 
سنگاپور قاچاقى به ایران وارد مى شــود. علت قاچاق طال 

چیست؟
در 15 سال گذشته ایران جزو کشورهاى صادرکننده طال 
بود اما افزایش هزینه هاى تولید، بخش زیادى از این بنگاه ها 
را تعطیل کرد. همین عامل باعث شد حجم واردات قاچاق 
طال افزایش پیدا کند و انگیزه تولید و تنوع نیز از تولیدکننده 

ایرانى گرفته شود.
رئیس سابق اتحادیه طالى بابل با اشاره به چرایى قاچاق 
مصنوعات طال توضیح داد: در این سال ها به دلیل افزایش 
هزینه ساخت طال، کاهش سطح درآمدها و گرانى ها بخش 

زیادى از بنگاه هاى تولیدى طال تعطیل شدند.
مهدى تاج داران گفت: آمارها نشــان مى دهد در سال هاى 

اخیر 35 درصد کارگاه هاى کوچک و 20 درصد بنگاه هاى 
بزرگ، تعطیل شده اند. همین تعطیلى بنگاه ها، قاچاق طال 

از کشورهاى ایتالیا، ترکیه و سنگاپور را جذاب کرده است.
به گفته او، طالهاى قاچاق بیشتر در ویترین کالن شهرهایى 
همچون اصفهان، شیراز، تبریز و تهران نمایان است و عمدتا 

از شهرهاى نام بٌرده به سایر استان ها توزیع مى شود.
فروشندگان طال مى گویند واردات طال مدت هاست که بنابر 
حمایت تولید داخل، ممنوع است. حاال اما به دلیل تعطیلى 
بنگا ها و حجم و اندازه کم، طال به کشور با حجم قابل توجهى 
قاچاق مى شود. همچنین سال گذشــته نیز صدا و سیما در 
گزارشى اعالم کرد هر هفته 200 کیلو طال به داخل کشور 
قاچاق مى شــود. حاال باید دید دولت سیزدهم براى رونق 
بنگاه هاى تولیدى به خصوص صنعت طال چه برنامه اى در 

دستور کار قرار مى دهد؟

قاچاق جواهر به ایران!
با شنیده شدن زمزمه هاى مصرف دوباره مازوت در برخى 
کالنشهرها زنگ خطر تشدید آلودگى هوا به صدا درآمده 
است. معاون مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط  زیست مازوت سوزى در شــهرهایى مانند تبریز، 

مشهد و همدان را تایید مى کند.
مازوت، حرارت و انرژى گرمایى باالیى ایجاد مى کند. این 
ویژگى سبب مى شود این ســوخت در نیروگاه ها و صنایع 
محبوبیت باالیى داشــته باشد. در کشــور هاى غربى با 
شکســتن ترکیب مازوت و تبدیل آن به گازوئیل، کمى از 
مضرات مصرف آن کاسته مى شود اما در کشور ما، على رغم 
تاکید متخصصان محیط زیست بر لزوم استفاده نکردن از 
این سوخت در کالن شهرها، بازهم زمزمه هایى مبنى بر 
استفاده از مازوت در برخى شهرهاى ایران شنیده مى شود.

بر اثر سوزاندن سوخت هاى فسیلى حاوى گوگرد همچون 
مازوت، اکسید هاى گوگرد منتشــر مى شوند که بخش 
بیشتر آن  را ســولفور دى اکسید تشکیل مى دهد. سولفور 
دى اکسید گازى سمى و مضر است. این گاز وزن بیشترى 
نسبت به هوا دارد و زمانى که غلظت آن در هوا به بیش از 

حد مجاز برسد، بوى بدى خواهد داشت که در این سطح 
کشنده خواهد بود.

در راستاى همین موضوع معاون مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط  زیست با تاکید بر ممنوعیت استفاده 
از این سوخت در شهرهاى تهران،اصفهان و کرج، مصرف 

مازوت در برخى شهرهاى کشور را تایید مى کند.
داریــوش گل علیزاده دربــاره مصرف مــازوت دربرخى 
کالنشــهرها مى گوید: در سال هاى گذشــته در تهران، 
اصفهان و کرج به هیچ وجه از مازوت در نیروگاه ها استفاده 
نشد و آلودگى سال هاى گذشته در این شهرها ارتباطى به 
سوزاندن مازوت نداشت. مشعل مازوت سوز در واحدهاى 
صنعتى این اســتان ها پلمب اســت و این واحدها امکان 
مصرف مازوت را ندارند اما در شهرهایى مانند تبریز، مشهد 
و همدان مازوت مصرف مى شود و اگر این شهرها در شرایط 
اضطرارآلودگى هوا قرار بگیرند و شــاخص کیفیت هواى 
آن ها در وضعیت ناسالم باشد باید به استفاده از سوخت هاى 
پاك مانند سوخت هاى گازى و یا نفت و گاز با میزان سولفور 

مناسب سوق پیدا کنند.

تأیید «مازوت سوزى» در 3 کالنشهر

آمارهاى مصرف گاز گویاى رسیدن به نقطه هشدار در این 
حوزه است و آنطور که مسووالن اعالم کردند میزان مصرف 
گاز در همین بازه زمانى نسبت به سال گذشته 100 درصد 
افزایش یافته است که همین موضوع لزوم توجه به مدیریت 

مصرف گاز را نشان مى دهد.
با وجود آنکــه اکنون با توجه به تکمیل تعمیرات اساســى 
پاالیشگاه ها، بیش از 800 میلیون مترمکعب گاز فرآورش و 
وارد شبکه سراسرى مى شود، باز هم ناترازى انرژى در گاز 
داریم که این امر نشان مى دهد، الگوى مصرف درستى در 

این زمینه وجود ندارد.
مصرف گاز بخش خانگى در زمســتان سال گذشته 650 

میلیون مترمکعب در روز و رکوردى خارج از عرف اعالم شد، 
این مقدار مصرف، در واقع سه یا چهار برابر مصرف استاندارد 
جهانى اســت که نیاز به الگوى مصرف درســت را الزامى 
مى کند. محمد عسگرى سخنگوى شرکت ملى گاز گفت:  
میزان مصرف گاز در روز جمعه به 372 میلیون متر مکعب در 
بخش خانگى و تجارى رسید و باید گفت که از زمان شروع 
سرما مصرف گاز در مزر هشدار قرار میگیرد و الزم است مردم 

به مدیریت مصرف توجه داشته باشند.
وى با تاکید بر لزوم رعایت در میزان مصرف و صرفه جویى 
در گاز، تاکید کرد: الزم است همه مشترکان نسبت به این 

مهم حساس باشند.

مصرف گاز به نقطه هشدار رسید

رئیس هیات مدیره انجمن صنفى صاحبان اماکن فروش 
و عرضه فراورده هاى نفتى کشور گفت: در نتیجه بحرانى 
که ناشى از اختالل در سامانه هوشمند سوخت به وجود آمد، 
جایگاه هاى سوخت حدود 50 میلیارد تومان هزینه و زیان 

متحمل شدند.
اسدا... قلیزاده  با بیان اینکه البته در برخى جایگاه ها هم این 
تغییرات تا زمان برقرارى دوباره سیســتم سامانه هوشمند 
داده نشد و عمال جایگاه ها تعطیل بودند، گفت: به عبارتى 
روند بازگشت جایگاه ها به مدار توزیع با توجه به موقعیت 
جغرافیایى، تجهیزات آن جایگاه و مواردى دیگر متغیر بود 

ولى میتوان گفت همه جایگاه ها در این خصوص متحمل 
زیان و هزینه شدند و این آمار با وضعیت فعلى اعالم مى شود 
و اگر تغییرات دیگرى انجام شود طبیعتا مساله تغییر مى کند.

به گفته قلیزاده همانطور که قبال هم هشــدارهاى رسمى 
داده بودیم، باید جبران هشــت سال بى توجهى به سامانه 
هوشمند سوخت شــود چرا که بازهم ممکن است حمله 
سایبرى یا اختالل هاى دیگر اتفاق بیفتند و هم اکنون نیز 
در حوزه سخت افزارى و کارتخوان هاى هوشمند سوخت 
نیز با مشکل مواجهیم و عمر مفید این دستگاهها به اتمام 

رسیده است.

زیان 50میلیاردى جایگاهداران از اختالل اخیر

سفرهاى مردم در هفته گذشته با کاهش محسوسى (بیش 
از یک میلیون خودرو) مواجه شــده و به غیر از سه استان، 
ترددهاى دیگر مناطق کشــور نســبت به هفته قبل از آن 

کمتر شد.
در هفته گذشته و براساس تازه ترین آمارهاى مرکز مدیریت 
راه هاى کشــور درباره وضعیت تردد وسایل نقلیه مختلف 
در بازه زمانى هفتم تــا 13 آبان ماه، به صورت متوســط 
یک میلیون و 882 هزار و 116 وســیله نقلیه در هر روز در 
محورهاى مواصالتى کشور تردد کرده اند که نسبت به هفته 
قبل از آن چهار درصد کاهش یافته است اما این اعداد و ارقام 
همچنان بیشتر از هفته مشابه در ســال گذشته بوده و  27 

درصد افزایش را نشان مى دهد.

از سوى دیگر بر اساس اطالعات پالك هاى ثبت شده در 
دوربین هاى پالك خوان هشت میلیون و 150 هزار پالك 
خودرو در بازه زمانى مورد نظر در جاده هاى کشور مشاهده 
شــدند که بیش از یک میلیون خودرو کمتر از هفته قبل از 
این بررسى بوده است. البته خودروهاى تهران و البرز مانند 
گذشته سهمى بیش از 20 درصد داشته و همچنان باالترین 
رتبه را در این میان از آن خود کرده اند. پس از آن، خودروهایى 
با پالك اصفهان، فارس، مازندران و خراســان رضوى در 
رتبه هاى بعدى قرار دارند. اردبیل، گیالن، بوشهر و مازندران 
با منفى 13 درصد، منفى 12 درصد، منفى 11 درصد و منفى 
11 درصد بیشترین کاهش تردد را در مقایسه با هفته قبل از 

این بازه زمانى داشته اند.

کاهش میلیونى سفرهاى مردم در هفته گذشته
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ظرفیت سد تغییر نکرد
مدیر روابط عمومى شـرکت آب منطقـه اى اصفهان با 
تاکید بر اینکـه بحران کاهش حجم آب سـد زاینده رود 
همچنان ادامه دارد، گفت: در حال حاضر تنها 12 درصد 
سد زاینده رود آب دارد. محمد شفایى اظهار کرد: با توجه 
به حجم پایین بارش هاى باالدست، این بارش ها اثرى 
بر ذخیره سـد زاینده نداشته اسـت. وى گفت: متاسفانه 
بارش هاى حوضه زاینده رود و سرچشمه هاى کوهرنگ 
در مقایسه با مناطق شرق و شمال استان اصفهان آنچنان 
نبوده و موجب افزایش ذخیره سد زاینده رود نشده است.

3 انتصاب جدید
سیدرضا مرتضوى، استاندار اصفهان، محمدعلى احمدى 
را بـه سرپرسـتِى فرمانـدارى اصفهـان منصـوب کرد. 
مدیرکل سیاسى و انتخابات استاندارى اصفهان در دولت 
دهم، رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان 
اصفهان از سـال 98، مدیرعامل سـازمان اتوبوسـرانى 
شـهردارى اصفهان و معـاون فرهنگى اجتماعى سـپاه 
صاحب الزمان از جمله سوابق آقاى احمدى است. استاندار 
اصفهان، همچنین در احکامى دیگر، مهران زینلیان را به 
سرپرستى معاونت عمرانى استاندار و مصطفى خضرى 
را به سرپرستِى معاونت توسـعه مدیریت و منابع انسانى 

استاندار منصوب کرد. 

رکورد 50 ساله شکسته شد
رییس اداره هواشناسـى اردسـتان گفت: بارش هاى دو 
روزه اردستان توانسـت رکورد 50 سـاله بارش ها تا این 
لحظه از سـال زراعى را افزایش دهد. جـواد رمضانپور با 
بیان اینکـه میزان بارش هاى دو روز گذشـته در سـطح 
شهرسـتان اردسـتان 35/5 میلیمتر بوده اسـت، افزود: 
بارش هاى شهرستان اردستان توانست رکورد 50 ساله 

بارش ها تا این لحظه از سال زراعى را افزایش دهد.

عشایر زودتر به نقاط 
گرمسیر بروند

هالل احمر استان در زمان بارندگى هاى اخیر به عشایرى 
که هنوز اسـتان را ترك نکرده اند، خدمت رسـانى کرد. 
معاون امداد و نجات حمعیت هالل احمر اسـتان گفت: 
در زمان بارندگى ها، به عشـایر شهرستان هاى فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و سمیرم امدادرسـانى شده است. 
داریوش کریمى از مسووالن این شهرستان ها خواست 
زمینه گسـیِل این عشـایر باقى مانده در اصفهـان را به 

استان هاى گرمسیر فراهم کنند.

آغاز عملیات لوله گذاري 
عملیات حفاري و لوله گذاري آب به روستاى جهاد آباد به 
طول 6 کیلومتر آغاز شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى 
شاهین شهر، این عملیات با هدف تقویت شبکه آبرسانی 
این روستا انجام مى شود و با اجراى این خط با قطر 200 
میلیمتر از جنس چدن داکتیل این روستا از آب طرح نیز 

بهره مند خواهد شد.

شست و شوى شبکه فاضالب 
20 کیلومتر از شـبکه فاضالب در سـطح آبفاى منطقه 
یک اصفهان شست و شو شد. به گزارش روابط عمومى 
آبفا منطقه یک، این عملیات در یک ماه گذشته، با هدف 
جلوگیرى از پس زدگى و گرفتگى شبکه فاضالب انجام 
شـد. همچنین در عملیاتـى دیگـر، 120 متر از شـبکه 
فاضالب در سـطح منطقه اصـالح و 35 دریچه منهول 

فاضالب بازسازى و مرئى سازى شد.

موفقیت بین المللى دانش آموز 
اصفهانى

اثر نقاشى دانش آموز آران و بیدگلى با موضوع اثر تاریخى 
مذهبى امامـزاده ابراهیم در کنفرانس کازان روسـیه به 
تماشا گذاشته شده است. مهسـا باقرى دانش آموز پایه 
پنجم آموزشـگاه شـهیدان نوذریان شهرسـتان آران و 
بیدگل است که مرداد امسال دیپلم افتخار مسابقه نقاشى 

اتحادیه شهر هاى تاریخى جهان را کسب کرد. 

خبر

رئیس کانون بازنشستگان شهرســتان اصفهان گفت: وام 
ضــرورى 12 میلیون تومانى اختصاص به بازنشســتگان 
تامین اجتماعى ندارد.  سید حسن هاشمى اظهار کرد: فقط 
بازنشستگان صندوق کشورى امکان دریافت وام 12 میلیونى 
را دارند. از این رو زمانى که از بازنشسته سخن گفته مى شود 
الزم اســت براى عدم ابهام، نوع بازنشستگى هم تفکیک 
شــود. وى افزود: فعًال به بازنشستگان تأمین اجتماعى وام 
هفت میلیونى اختصاص مى گیرد. اخیــراً وام پرداختى به 
بازنشستگان تأمین اجتماعى از پنج میلیون تومان به هفت 
میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که بازپرداخت این وام 
دو ساله و با کارمزد چهار درصد است و دریافت آن به ضامن 

و سفته هم نیاز ندارد. رئیس کانون بازنشستگان شهرستان 
اصفهان در رابطه با برخى از شروط دریافت این وام گفت: 
بازنشســته باید فاقد بدهى بانکى، چک برگشتى و اقساط 
معوقه وام از ســایر بانک هاى کشور باشد. ضامن شخصى 
نباشد و در سه ســال گذشته از تســهیالت وام بانک رفاه 
استفاده نکرده باشد. همچنین فردى که درخواست وام دارد 
باید سیم کارت به نام خود داشته باشد و از زمان بازنشستگى 
فرد متقاضى دو سال گذشته باشد. هاشــمى اضافه کرد: 
متأســفانه کمترین تســهیالت براى بازنشستگان تأمین 
اجتماعى در نظر گرفته مى شود؛ وام هفت میلیون تومانى 

هم با پیگیرى هاى بسیار زیادى تصویب گردید.

مدیرعامل ستاد دیه اصفهان گفت: 680 نفر بدلیل جرائم 
غیر عمد و با بدهى 9 هزار میلیارد ریال در این اســتان 

گرفتار بند و زندان هستند.
اسدا... گرجى زاده افزود: از میان این افراد، 12 نفر زن و 
مابقى مرد و بدلیل بدهى در زندان هاى استان اصفهان 
هستند. وى بیان کرد: محکومیت مالى ناشى از بدهکارى 
به دیگران، مهریه و دیــه از جمله عوامل ورود این افراد 

به بند است.
مدیرعامل ستاد دیه اصفهان ادامه داد: کمبود اطالعات 
حقوقى و بى توجهى به قوانین باعث گرفتارى آنان شده 

که الزم است سطح آگاهى جامعه افزایش یابد.

وى جلب مشارکت خیران براى آزادى زندانیان را مهم 
برشمرد و اظهار داشت: امسال 375 نفر از زندانیان جرائم 
غیرعمد استان آزاد شــدند که کل بدهى آنان یکهزار و 
220 میلیارد ریال بود و خیریــن 250 میلیارد ریال آن را 

کمک کردند.
گرجى زاده با بیان اینکه 47 درصد از کل بدهى را شاکیان 
بخشیدند، اضافه کرد: 240 میلیارد ریال از بدهى با صدور 
حکم اعسار و 100 میلیارد ریال آن نیز از صندوق خسارت 

بدنى و تسهیالت بانکى تامین شد.
گرجى زاده گفت: از میان کل زندانیان آزاد شده امسال 

14 نفر زن بودند.

در بند بودن 680 زندانى
 غیر عمد در اصفهان

مبلغ وام بازنشستگان 
تأمین اجتماعى چقدر است؟

سرپرست اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
گفت: طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار هرکیلو مرغ 
منجمد باید با قیمت 20 هزار تومان به دست مصرف 

کننده برسد.
مهدى نیلفروش اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار کشور به 
منظور حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم بازار مرغ ، 

واردات مرغ منجمد را مصوب کرده است.
او افزود: منجمد طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور 
باید به قیمت 18 هــزار و 800 تومان به مغازه داران 
داده شود که 20 هزار تومان به دست مصرف کننده 
برسد. سرپرست اداره کل پشتیبانى امور دام استان 
افزود: در سطح استان و شهر 100 تا 150 تن توزیع 
مرغ منجمد صورت گرفته است که محل هاى توزیع 

افزایش داده شده و هیچگونه محدویتى وجود ندارد.
او سهم هر نفر را  اینگونه بیان کرد: در استان اصفهان 
براى هر نفر با کارت ملى در سیستم رهتاب، دو عدد 

مرغ حدود 5 کیلو داده مى شود.
نیلفروش درباره کیفیت مرغ هــاى منجمد وارداتى 
بیان کرد: کیفت این مرغ ها مورد تایید و اســتقبال 

قرار گرفته است.
سرپرست اداره کل پشتیبانى امور دام استان اصفهان 
تصریح کرد: از کشور ترکیه براى تنظیم قیمت مرغ 
طبق مصوبات ســتاد تنظیم بازار مرغ منجمد وارد 
کشور مى شود. مرغ با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار 
استان در بیشتر فروشــگاه ها و شهرستان ها عرضه 

مى شود.

سهمیه هر نفر، دو مرغ منجمد در هفته

بر اساس جدیدترین رنگ بندى اعالم شده از سوى 
وزارت بهداشت 15 شهرستان اســتان اصفهان در 

وضعیت زرد کرونا ثبت شده است.
بر این اساس شهرستان هاى خور و بیابانک، نائین، 
آران و بیدگل، لنجان، خمینى شهر، دهاقان، سمیرم، 
چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، شاهین شهر 
و میمه، تیران و کرون، بوئین میاندشت و گلپایگان 
در وضعیت زرد شــیوع کرونا قــرار دارند. همچنین 
شهرستان هاى اصفهان، اردســتان، نطنز، کاشان، 

نجف آباد و شهرضا نیز در وضعیت نارنجى و پرخطر 
کرونا ثبت شده اند.

مبارکه تنها شهرستان اســتان اصفهان است که در 
وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته و همه محدودیت هاى 
وضعیت قرمز کرونا شــامل شــهروندان این شهر 
مى شود. شهرســتان برخوار نیز همچنان تنها شهر 
اســتان اصفهان با وضعیت آبى کرونا ثبت شــده و 
هیچ شهرســتانى هنوز در وضعیت سفید کرونا قرار 

نگرفته است.

15شهر اصفهان در وضعیت زرد قرار دارد

شدت بارش پاییزى روز جمعه در حالى موجى از خوشحالى 
را در استان به وجود آورد که دردسرهاى فراوانى را هم آفرید.

156 فقره تصادف 
ســرهنگ  محمدرضا محمدى رییس پلیس راهنمایى و 
رانندگى اصفهان گفت: بدنبــال بارش هاى جدى در روز 
جمعه، 156 فقره تصادف شــهرى در این استان به وقوع 
پیوســت که 119 فقره مربوط به کالن شهر اصفهان بود 
که ســه فقره منجر به واژگونى و 10 فقره به مجروحیت 

منجر شد.
وى بیان کرد: از 156 مورد تصــادف رانندگى 15 مورد به 
مجروحیت 17 نفر از شــهروندان منجر شده است. رییس 
پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان تصریح کرد: بیش 
از 320 دستگاه خودرو در این تصادف ها دچار خسارت شدند.

  370 عملیات موفق آبکشى 
در همین حال ماموران آتش نشــانى اصفهان در پاسخ به 
3020 تماس، 370 عملیات آبکشى از معابر و امداد رسانى 

را با موفقیت اجرا کردند.
آتشپاد محســن گالبى مدیرعامل ســازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان گفــت: از آغازین 
لحظات بارش باران حدود 700 مورد امداد خواهى براى رفع 

آبگرفتگى منازل به آتش نشانى اصفهان اعالم شد.

گرفتگى شبکه و پس زدگى فاضالب 
مدیر روابط عمومى آبفاى استان اصفهان هم از 372 مورد 
گرفتگى شــبکه و پس زدگى فاضالب منازل شهروندان 

اصفهان بر اثر بارندگى هاى روز جمعه خبر داد.
مهرداد خورسندى گفت: روز جمعه 14 آبان ماه جارى در 

مجموع 464 مورد حادثه به سامانه 122 این شرکت گزارش 
شد که 372 مورد آن مربوط به شبکه جمع آورى و انتقال 

فاضالب بود.
وى علت وقوع این تعداد حادثه در شهر اصفهان را بارش 
شدید باران در یک مقطع زمانى کوتاه عنوان کرد و گفت: 
متاسفانه تعدادى از شهروندان ناآگاه و نیروهاى دستگاه هاى 
خدمات رسان با برداشــتن دریچه منهول هاى فاضالب، 
اقدام به هدایت روان آب ها به شبکه جمع آورى فاضالب 
شهرى کرده بودند که متاســفانه پس زدگى فاضالب در 

منازل شهروندان را در پى داشت.
ســخنگوى آبفاى استان اصفهان بیشــترین پس زدگى 
فاضالب را مربوط به زیرزمین ها و اماکن زیر تراز منفى 60 
سانتیمتر عنوان کرد و گفت: بسیارى از این اماکن از نصب 
شــیرهاى یک طرفه فاضالب خوددارى کرده و یا داراى 

انشعاب غیرمجاز و نصب هاى غیراصولى بودند. 
خورسندى افزود: با توجه به اینکه اکثر لوله هاى فاضالب 
بتنى است، بنابراین زمانى که آب با فشار وارد شبکه فاضالب 
مى شود این شبکه با ریزش دچار گرفتگى مى شود، از سوى 
دیگر بعضا شــن، نخاله و زباله به همراه روان آب ها وارد 
شبکه فاضالب مى شود بنابراین این شبکه دچار گرفتگى و 

در نهایت پس زدگى فاضالب مى شود.
وى گفت: بررســى هاى میدانى روز جمعه نشــان داد در 
معابرى که از قبل چاه هاى جذبى جمع آورى آب باران حفر 
شده بود، آبگرفتگى به وجود نیامد و گرفتگى شبکه و پس 

زدگى فاضالب نیز گزارش نشد.
سخنگوى شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه متولى 
ایجاد شــبکه جمع آورى روان آب هاى شهردارى است، 
گفت: اگر آب ناودان ها وارد چاه هاى جذبى شود این آب 
موجب تقویت سفره هاى آب زیرزمینى مى شود، همچنین 
شهردارى باید در محالت و خیابان هاى مختلف شهر اقدام 

به ایجاد شــبکه جمع آورى روان آب هــا و حفر چاه هاى 
جذبى کند.

مشکل عمرانى دیرباز 
اما در همین رابطه معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان 
گفت: مسأله و مشکل آبگرفتگى در اصفهان از دیرباز وجود 
داشته و بخشى از آن مربوط به مسائل هندسى و عمرانى 

است که باید بصورت ساختارى حل شود.
مهدى بقایى درباره بارندگى روز جمعه افزود: بارش ها در 
بعضى از قسمت هاى شهر بیشتر از نقاط دیگر اتفاق افتاد و 

این حجم از بارندگى بى سابقه بوده است.
وى با بیان اینکه بطور طبیعى پس از بارندگى اثرات آن تا 
مدتى باقى مى ماند اظهار داشــت : چاه هاى فاضالب در 
برخى مناطق پس از مدت ها داراى گرفتگى و فرسودگى  

هستند.
وى تاکید کرد: باید پیگیرى هاى الزم را براى دفعه هاى 
بعد انجام دهیم و معابر مســأله دار را ارزیابى و رصد کنیم 
و اصالح هندسى آنها را انجام دهیم تا در آینده با مشکلى 

مواجه نشویم.
بقایى اظهار داشــت: حدود 700 پیام در مورد آبگرفتگى 
منازل به ســامانه 137 شــهردارى اعالم شد که یکصد 
اکیپ سازمان آتش نشــانى از صبح پیگیرى هاى الزم را 

انجام دادند.
وى با بیان اینکه آبگرفتگى منازل خســاراتى به وســایل 
شهروندان وارد کرده است، افزود: میزان خسارات شهرى را 
باید بررسى کنیم اما تا کنون گزارش عمده اى در این زمینه 

ارائه نشده است.
بقایى افزود: بارش هــا در مناطــق 1، 3، 7، 6، 10 و 13 
مشکالت بیشترى بوجود آورده و سایر مناطق بارش چندانى 

گزارش نشده است.

از تصادف گرفته تا آب گرفتگى و پس زدگى فاضالب
 بر اثر بارندگى کم سابقه دو روز پیش

جمعه پر دردسر

آرمان کیانى

53/62 درصد از افراد باالى 12 ســال در اســتان 
اصفهان با تزریق هر دو دوز واکسن کرونا واکسینه 
شــده اند و 72/69 درصد نیز نوبت اول واکســن را 

دریافت کرده اند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: تا 
روز شنبه 15آبان ماه در گروه سنى 12 تا 18 سال نیز 
64/61 درصد نوبت اول واکسن را تزریق کرده اند و 
31/47 درصد هر دو نوبت واکسن را تزریق کرده و 

واکسینه شده اند.
پژمان عقدك با بیان اینکه در شــبانه روز منتهى به 
روز شنبه، 9 نفر بیمار قطعى و مشکوك مبتال به کرونا 
در اســتان اصفهان فوت کردند، افزود: با فوت این 
بیماران، آمار مرگ و میر کرونا در استان اصفهان به 

16 هزار و 651 نفر رسید.
وى گفت در این مدت 90 مورد ابتالى قطعى به کرونا 

در استان شناسایى شد.

پوشش واکسیناسیون در اصفهان به 53 درصد رسید

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت:  مردم 
همکارى کنند، به گرمى از سردترین روزهاى سال 

مى گذریم
پایدارى جریان گاز و گذر از فصل ســرما، با توجه به 
افزایش مصرف گاز، مستلزم صرفه جویى همه اقشار 

جامعه در مصرف این نعمت بزرگ است.
به گزارش روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان، 
با توجه به ســرماى هوا و احتمال اعمال محدودیت 

مصرف گاز در زمســتان پیــش رو مدیرعامل این 
شــرکت، گفت: در صورت توجه نکــردن مصرف 
کنندگان به صرفه جویى هر چه بیشــتر در مصرف 
گاز، در پاره اى از نقاط ســطح استان  احتمال  اینکه 
با کمبود گاز مواجه شویم زیاد اســت. از این رو هم 
اســتانى هاى عزیز باید تا عبور اوج ســرما از کشور 
ضمن صرفه جویى در مصرف گاز، به نکات ایمنى نیز 

توجه کنند.

هشدار درباره احتمال کمبود گاز در اصفهان

اهالى کوچه اى در جوى آباد خمینى شهر از انفجار گاز 
در منزلى مسکونى خبر مى دهند که پس از گذشت 

بیش از یک هفته هنوز به آن رسیدگى نشده است.

به گزارش خبرگزارى صداوسیماى مرکز اصفهان؛ 
به گفته اهالى، این انفجار مهیب موجب خسارت به 
خانه هاى اطراف شده و احتمال تخریب آنها هست. 
اهالى این کوچه مى گویند خانه هاى آنها استیجارى 
است و تاکنون، هیچ اقدامى براى ساکنان این کوچه 

نشده است. 
انفجار گاز موجب فرار یکى از همسایگان از طبقه دوم  

و مصدومیت وى شده است.
ساکنان این کوچه از مهاجران بختیارى هستند که از 
سالیان قبل در خانه هاى محقر اینجا ساکن بوده اند که 
هیچگونه مدرك نظام مهندسى یا پروانه ساختمانى 
از شهردارى ندارند و به همین دلیل، موجب تاخیر در 

خدمت رسانى به آنان شده است.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: 9 نفر از چرا به انفجار گاز در آن خانه رسیدگى نشده؟
شهروندان استان اصفهان از ابتداى سال جارى بر 

اثر گارگرفتگى جان خود را از دست داده اند.
غفور راستین با اشــاره به مأموریت هاى اورژانس 
استان اصفهان در زمینه مسمومیت با گاز مونوکسید 
کربن اظهار داشت: از ابتداى سال جارى تاکنون 72 

مأموریت اورژانس با این موضوع بوده است.
وى با بیان اینکه از این تعداد مأموریت 64 مصدوم 
نیاز به دریافت خدمات درمانى داشته اند، ابراز داشت: 
همچنین 9 نفر از کسانى که دچار مسمومیت با گاز 
مونوکسید کربن شده اند نیز از ابتداى سال جارى 
تاکنون در اســتان اصفهان جان خود را از دست 
داده اند. رئیــس مرکز اورژانس اســتان اصفهان 
سهم شهر اصفهان از میزان حوادث گازگرفتگى 
را 26 مورد اعالم کــرد و تصریح کرد: از این تعداد 

مأموریت 17 نفر مصدوم و راهى بیمارستان شدند، 
هشت نفر به صورت سرپایى درمان و یک نفر نیز 
فوت شده است. وى افزود: در شهرستان سمیرم نیز 
در سال جارى سه مورد مرگ ناشى از گازگرفتگى و 
در نجف آباد نیز دو مورد مرگ ناشى از گازگرفتگى 

گزارش شده است.
راستین در خصوص جدیدترین گزارش گازگرفتگى 
در استان اصفهان نیز گفت: ساعت 11 و 21 دقیقه 
صبح روز شــبه گازگرفتگى در شــهرك منظریه 
شهرستان خمینى شــهر به مرکز اورژانس استان 
اصفهان گزارش شــده اســت. وى با بیان اینکه 
متأســفانه در این حادثه جوان 35 ساله جان خود 
را از دست داده است، ابراز داشت: این جوان بر اثر 
نشــتى گاز از بخارى دچار مسمومیت شده و جان 

باخته است.

از ابتداى امسال تاکنون 19 هزار و 420 ُتن شکر به نرخ دولتى بین 
اصناف، فروشگاه هاى زنجیره اى، هیئت هاى مذهبى و شرکت هاى 

تعاونى استان اصفهان توزیع شده است.
مدیر کل غله و خدمات بازرگانى اســتان اصفهان گفت: ســهمیه 
خانوار ها شــش هــزار و 150 تن اســت که بین فروشــگاه هاى

 زنجیره اى، تعاونى ها و ورزشگاه ها توزیع شده است.
محسن ضیائى افزود: سهمیه شکر دولتى گروه هاى صنفى و صنعتى 
اصفهان نیز 12 هزار و 120 تن است که به صنوف تولیدى، صنایع 
غذایى و واحد هاى تولیدى محصوالت شکر تحویل داده شده است.

وى، اســتان اصفهان را از  ذخیره این محصول برخوردار دانست و 
گفت: بیش از هزار و 150تن از شــکر هاى توزیع شده در ماه هاى 
محرم و صفر به هیات هاى مذهبى و موسسه هاى خیریه این استان 

تحویل شده است.

مرگ 9شهروند اصفهانى بر اثر گازگرفتگى  توزیع 19 هزار ُتن شکر به نرخ 
دولتى در استان اصفهان
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مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه) 
شــماره آگهــى : 140003902137000004 تاریــخ آگهــى : 10/ 8 / 1400 
شــماره پرونــده : 139604002003002542 نظربــه اینکــه بــه موجــب پرونده 
اجرایى139604002003002542به کالســه 9700027 له صدیقه شــیران و علیه 
بهروز گوانجى مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمین مزروعى به 
مساحت 52256 متر مربع مساحت سه دانگ 26128 متر مربع واقع در صحارى ونداده 
موسوم به چاه بنیاد به پالك شماره 161 فرعى از 149 اصلى بخش ثبتى میمه و حدود 
اربعه آن به شرح : شماال به 820 متر مرزى اســت به قطعه 160 فرعى فاصل شارع مى 
باشد شرقا به طول 63 متر مرزى است به شماره 127 فرعى باقیمانده که فاصل شارع و 
جوى زراعتى است جنوبا به طول 813 اول مرزیست به شماره 162 فرعى که فاصل شارع 
است و دوم مرزیست به شــماره 127 فرعى باقیمانده غربا به طول 65 متر مرزیست به 
اراضى باقیمانده 127 فرعى باقیمانده که حق المجرا از آب دو حلقه چاه احداثى در اراضى 
مشاعى ونداده و حق العبور پالك موصوف از شماره 127 فرعى باقیمانده مورد گواهى 
است که ذیل شماره هاى 27026 و 28290 صفحات 263 و 474 دفاتر امالك جلد 167 
و 173 مع الواسطه بنام آقاى بهروز گوانجى فرزند داراب به شناسنامه ملى 1285488296 

ثبت و خریدارى گردیده اســت که بعلت عــدم ایفاى تعهد موضوع ســند ازدواج 502 
مورخ 63/01/04 منجر به صدور اجراییه تحت شــماره 139604181761000059-
 17 / 12 / 96 شــده اســت و برابر نظریه مورخ 01 / 10 / 1399 کارشناســان رسمى 
دادگسترى ملک با مشــخصات فوق الذکر و در محدوده نقطه با مختصات 369148 و 
519526 بازدید که پس از معاینه محل و بــادر نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در موضوع 
مانند : موقعیت ملک ، مســاحت ملک ، کیفیت آب و خاك میزان حق آبه اراضى از چاه 
معروف به جعفر یعقوب و شرکا به شــماره پروانه 7550/آ به مقدار حدود 5/5 ساعت با 
دور هشت روز و بررسى هاى کارشناســى به ارزش 3396640000ریال سه میلیارد و 
سیصدونود و شش میلیون و شصدوچهل هزار ریال ) برآورد گردیده است  که از ساعت 
9 الى 12 ظهر روز یکشــنبه 30 / 08 / 1400 درمیمه خیابان طالقانى واحد اجراى اسناد 
رسمى ثبت میمه از طریق مزایده بفروش مى رسد  مزایده از مبلغ 3396640000ریال 
سه میلیارد و سیصدونود و شش میلیون و شــصدوچهل هزار ریال ) شروع و به باالترین 
قیمت که خریدار داشته باشد فروخته مى شود . شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او 
درجلسه مزایده مى باشــد . کلیه هزینه هاى قانونى بر عهده برنده مزایده است و نیز در 

صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول مى گردد . چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمى گردد مزایده روز اداراى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده 
به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت عدم اقدام مبلغ واریزى قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . ضمنا بدهى هاى مربوط به آب و برق اعم از حق 
انشعاب و اشتراك و مصرف ونیز بدهى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره که رقم قطعى 
آنها براى این اداره معلوم نشده بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارائه مفاصا حسابهاى دارایى و شهردارى و .... خواهدشد .1218243 / م الف - مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى ثبت میمه - مهدى ذکاوتمند /8/342

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 140060302035000164- 

07 / 07 / 1400 هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض  و بالمنازع متقاضى آقاى یداله حق شــناس  فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 8 صادره از گرگاب در یک درب باغ مشــجرو محصور به مساحت 
68895/92 متر مربع پالك1926 و 1927 و 1931 فرعى از 409 اصلى واقع در بخش 
16 خریداراى  مع الواســطه از مالک رســمى آقاى على روح االمین گرگابى به آدرس 
گرگاب جاده محمود آباد کنار چاه حسن حق شــناس محرز گردیده است لذا به منظور 
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رامبد جوان با اعتراف اینکه در فصل گذشته (هفتم) از برنامه 
«خندوانه» انرژى و انگیزه همیشگى را نداشته است، دالیل 
این اتفاق را توضیح داد و در عین حال به مخاطبانش قول 
داد که فصل جدید را که از دوشــنبه 17 آبان ماه پخش آن 

در شبکه نسیم آغاز مى شود، با انگیزه 100 شروع کنند.
رامبد جوان دربــاره نگاهى که خودش و تیم برنامه ســاز 
به  «خندوانه» دارنــد گفت: «خندوانه» بــراى ما محلى 
براى تجربه کردن، زندگى، معاشرت، حال خوب به دست 
آوردن و حال خوب منتشر کردن است و اینکه تا جایى که 

مى توانیم سعى کنیم با هم یک فضاى شاد ایجاد کنیم.
او ادامه داد: ما در فصل جدید خودمان را متوسل کردیم به 
بحث هاى علمى که باعث ســاخت و ساز «خندوانه» شد؛ 
یعنى چیزهایى که ثابت مى کنند «خندوانه» از نان شــب 
واجب تر است. براى برخى شاید «خندوانه» دم دستى شده 

باشد، ولى براى ما همچنان فضاى دلچسبى است.
جوان که در برنامه «پرانتز باز» صحبت مى کرد، در پاسخ 
به اظهارات مجید واشــقانى، مجرى برنامه مبنى بر اینکه 
«خندوانه» در ابتدا برنامه اى ســاده بود که با دو صندلى و 
چند تماشاگر شروع شــد و در ادامه به یک بِرند تلویزیونى 
تبدیل شد، این بلوغ چگونه شــکل گرفت؟ گفت: در فصل 
جدید مى خواهیم ارجاعى بدهیم به اینکه چرا «خندوانه» را 
ساختیم. معیارى جهانى درباره استرس وجود دارد. استرس 
باعث همــه بیمارى هاى ممکنى مى شــود کــه در بدن 
مى تواند رشــد و منجر به اتفاقات ناگوار شــود. چیزى که
مى تواند استرس را در آدم ها کم کند، سرگرمى و شاد بودن 
است و ما متاسفانه به این قضیه موضع داریم. فکر مى کنیم 

اگر آدم هاى شاد و حتى آدم هاى الکى شاد و اهل معاشرتى 
باشیم، آدم کم ارزشى به حســاب مى آییم؛ بنابراین سعى 
مى کنیم آدم هاى جدى باشــیم. اما در روانشناسى مدرن 

معیارها متفاوت است. 
او ادامــه داد: آنچه براى من جالب اســت اینکه در دنیا هر 
نوع استرســى یک عددى دارد. این خیلى بانمک است که 
در جهان استانداردى وجود دارد که مى گوید اگر 160 واحد 
استرس به شــما وارد شــود، باید در خانه استراحت کنید و 
ریکاورى شــوید. این در حالى است که تحقیقى وجود دارد 
مبنى بر اینکه متاســفانه آدم ها در تهران روز را تا 10 صبح 
با 180 واحد استرس شروع مى کنند. حال ماجرا اینجاست 
که چه چیزى مى تواند استرس را کم کند. پاسخ این است، 
فقط و فقط خندیدن و شــاد بودن. هرچه خندان تر و شادتر 
باشیم و این شادى را به دیگران منتشر کنیم، رسالت انسانى 
خود را بهتر برگزار کرده ایم. با چنین نگاهى ما «خندوانه» 
را با انگیزه باال و انرژى 100 مى سازیم و سعى مى کنیم به 
مردم حال خوب بدهیم و یــادآورى کنیم خانم ها و آقایان 

لطفا شاد باشید!
او در پاسخ به اینکه تاکنون چند قسمت از «خندوانه» روى 
آنتن رفته اســت؟ یادآور شــد که فکر مى کنم حدود 800 

قسمت از این برنامه پخش شده است.
رامبد جوان در پاســخ به پرســش دیگر مجید واشقانى که 
آیا تمامى این 800 قسمت را با انگیزه و انرژى باال ساخته 
اســت؟ اذعان کرد: اعتراف مى کنم در فصلى که گذشت 
(فصل هفتم) انگیزه و انرژى ام کم بــود. من هم به اندازه 
همه آدم ها استرس، نگرانى و دلواپسى کرونا را داشتم. هر 

لحظه فکر مى کردم من که ماسک ندارم، برخى دیگر هم 
در برنامه ماســک ندارند و از طرفى برخى از آدم ها را دور 
هم جمع کرده ایم، هر لحظه ممکن اســت اتفاقى بیفتد و 
خدایى ناکرده باعث انتشــار این بیمارى شــویم. خب این 
مساله خیلى استرس زا بود. از طرفى حال مردم هم بد بود، 
مسائل اقتصادى هم به روزگار آدم ها فشار مى آورد و کرونا 
هم مزید بر علت شده بود. در نتیجه من هم تحت تاثیر این 

فضا، انرژى الزم را نداشتم.
مجرى «خندوانه» در عین حال گفت: فصل جدید برنامه را 
که از دوشنبه این هفته آغاز مى شود و هنوز ضبط آن را آغاز 
نکردیم، با تمام قوا و انرژى باال و 100 مى خواهیم شروع 
کنیم. و آنقدر آیتم ها و مواضع جذاب و انســانى و دوست 
داشتنى خواهیم داشت که مى تواند لحظه به لحظه و جز به 

جز به مردم منتقل شود و حالشان را خوب کند.

اعالم جزئیاتى از فصل جدید «خندوانه»
صفحه رسمى «خندوانه» با اطالعیه اى از پیش تولید سرى 

هشتم این برنامه تلویزیونى خبر داده و اعالم کرده است: 
در فصل هشــتم «خندوانه» عالوه بر آیتم هــاى ثابت و 
پرطرفدار، آیتم هاى جدیدى طراحى شده تا تماشاگران این 
برنامه را ســرگرم کند. همچنین درباره زمان پخش فصل 
جدید این برنامه عنوان شده اســت: «خندوانه» هشتم، از 
ساعت 23 روز 17 آبان و در چهار شب متوالى، از دوشنبه تا 
پنجشنبه، در شبکه نســیم مهمان خانه هاى شماست.  این 
برنامه در ساعت هاى 4 بامداد، 11 صبح و 17 عصر روز بعد، 

تکرار مى شود.

اعتراف رامبد جوان در آستانه پخش «خندوانه»:

در فصل گذشته خندوانه انرژى همیشگى را نداشتم
بازگشت «سیروس مقدم» 

با جزیره به شبکه
 نمایش خانگى

ســیروس مقدم این روز ها دومین سریال خود را 
در شــبکه نمایش خانگى کارگردانى کرده است. 
«جزیره» عنوان دومین سریال مقدم بعد از تجربه 
«خواب زده» در شــبکه نمایش خانگى اســت. 
سریالى که داستانى عاشقانه با مضمونى جنایى و 

درام را چاشنى خود کرده است.
مقدم 67 ســاله حاال حدود 32 ســال اســت که 
تخصص حرفه اى او سریال ســازى در هر ژانرى 
است و در این ســال ها که کم هم نیستند، توانایى 
و تخصص خوبى در این مدیوم بدست آورده است. 
طورى که اگر کار ضعیفى هم در کارنامه او وجود 
داشته باشد مخاطبانش به دیده اغماض به آن نگاه 
مى کنند و بیشتر کار هاى خوب این کارگردان را در 
ذهنشان مرور مى کنند. شاید اینکه اغلب آثار این 
کارگردان در بهترین زمان هاى مناســبتى و یا هر 
شبه از تلویزیون پخش مى شدند هم بتواند دلیلى 

براى ماندگارى این کارگردان به شمار رود.
این کارگردان در ســریال «امام على (ع)» و فیلم 
سینمایى «روز واقعه» به عنوان مدیر برنامه ریزى 
و مدیر تولید فعالیت کرده است و بعد از آن به مرور 

کارگردانى را پله پله آغاز و ادامه داده است.
مقدم یکى از معدود کارگردان هایى است که طى 
سال هاى فعالیت خود در تلویزیون سریال هایى در 
ژانر هاى مختلف کارگردانى کرده است. اما با این 
حال عمده کار هاى او درام هاى اجتماعى هستند. 
سریال «مسافر»، «پلیس جوان» و «نرگس» از 
جمله این سریال ها هســتند. مسافر معضلى مثل 
اعتیاد را به تصویر کشیده بود و از حضور بازیگرانى، 
چون ابوالفضل پورعرب و پانته آ بهرام اســتفاده 

کرده بود.
پیامک از دیار باقى اولین سریال کمدى او بود که در 
آن با موضوعى مثل مرگ شوخى کرده بود، بازیگر 
نقش اصلى این سریال محمدرضا شریفى نیا بود 
که قرار بود به دلیل بدهى نقش یک ُمرده را ایفا کند 
و حتى داخل قبر بخوابد! چاردیوارى سریال بعدى 
مقدم بود که اولین همکارى او با محسن تنابنده در 
مقام نویسنده به شمار مى رفت. امیر جعفرى و سعید 
آقاخانى از بازیگران اصلى این سریال بودند، سریالى 
که با موضوع ازدواج جوان ها شکل گرفته بود. دیگر 
سریال کمدى مقدم، چک برگشتى بود که نگاهى 

طنز به زندگى یک نماینده مجلس داشت.
درست اســت که مقدم ســریال هاى بسیارى را 
کارگردانى کرده است، اما شاید یکى از ماندگارترین 
آثار او پایتخت باشد، ســریالى که در 6 فصل تهیه 

و تولید شد.
قصه یک خانواده معمولى و مهاجرت آن ها از شمال 
به تهران دست مایه اصلى این سریال در فصل اول 
بود که در فصل هاى بعدى بسط بیشترى پیدا کرد 
و داستان به زوایاى زندگى شخصیت نقى با بازى 
محســن تنابنده و هما (ریما رامین فر) و ارســطو 
(احمد مهرانفر) نفوذ کرد و آن ها را حتى تا موقعیت 

حضور در کنار داعشى ها هم پیش برد.
این کارگردان در دوره اى کــه اغلب کارگردان ها 
به سمت ساخت سریال هاى ماورایى رفته بودند، 
سریال هایى با مضامین ماورایى ساخت. از جمله 
آن ها مى تواند به «اغما» و «روز حســرت» اشاره 

کرد.
اغما یکى از سریال هاى مقدم بود که در ماه رمضان 
سال 86 از تلویزیون پخش شد. داستان این سریال 
درباره نفوذ شــیطان به زندگى آدم هــا بود. حامد 
کمیلى دو نقش شیطان را در ظاهر خوب و بد بازى 
کرده بود و امین تارخ نیز یکى از شــخصیت هاى 

اصلى این سریال بود.
روز حسرت نیز قصه خانوادگى زنى را روایت مى کرد 
که عالم برزخ را در خواب مى دید و فردى در خواب 
حرف هایى به او مى زد که پرده از برخى مسائل در 

زندگى اش برمى داشت.
اگر بخواهیم نگاهى به کار هاى مقدم داشته باشیم، 
نباید از حضور سعید نعمت اله در کنار او غافل باشیم. 
این دو زوج هنرى خوبى بودند که ســریال هاى 
موفق رستگاران، زیر هشت، دیوار، مدینه، میکائیل 

را براى تلویزیون ساخته بودند.
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نیم فصل دوم سریال «خاتون» به نویسندگى و کارگردانى تینا پاکروان، از ششم 
دى ماه در شبکه نمایش خانگى پخش خواهد شد.

على اسدزاده، تهیه کننده سریال «خاتون» درباره وقفه پیش آمده بین پخش دو 
نیم فصل گفته است: در روند فیلمبردارى قسمت هاى تهران سریال «خاتون»، 
به دلیل شرایط کرونایى حاکم بر کشــور، با وجود واکسیناسیون گروه و رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى، متاســفانه ابتالى بســیارى از بازیگران و عوامل به 
کرونا به صورت پى درپى، روند تولید را دچار وقفه کرد و گروه سازنده على رغم 
میل شان ناچار به تقسیم پخش این سریال در دو نیم فصل شدند. ابتالى اشکان 
خطیبى، مهران غفوریان، بابک حمیدیان و مهران مدیرى به صورت متناوب به 
بیمارى کرونا و از طرفى وابستگى نقش آن ها به یکدیگر از قسمت هشتم باعث 
شــد که تا بهبودى این بازیگرها، فیلمبردارى سریال روى سکانس هاى دیگر 
پیش برود. حاال پس از بهبودى کامل مبتالیان، ما همگى را سالمت و سرحال 

در کنار خود داریم و در حال فیلمبردارى و آماده سازى ادامه سریال هستیم.
نیم فصل اول روایت زندگى خاتون در گیالن بود و نیم فصل دوم به سرنوشــت 
او در تهران مى پردازد. در تهران شــخصیت هاى جدیدى وارد قصه   زندگى او 

مى شوند که در این فاصله معرفى خواهند شد.
 

بازگشت «خاتون» 
پس از رهایى بازیگران از کرونا

پژمان بازغى درباره سریال «افرا» که مدتى پیش پخش آن از تلویزیون به پایان رسید، گفت: تلویزیون 
به قصه هایى مثل «افرا» که کمى مدرن تر و همراه با جامعه باشد احتیاج دارد. ما همیشه در تلویزیون 
از نقطه آ تا نقطه ب مى رویم و ســعى مى کنیم یک قصه خطى را رعایت کرده و یک قهرمان داشته 
باشیم. «افرا» غافلگیرى داشت و تا لحظه آخر مردم نمى توانستند حدس بزنند که چه اتفاقى مى افتد.

بازغى درباره برخى انتقادها به شخصیتى که در «افرا» بازى کرد و رفتار این شخصیت، توضیح داد: از 
قسمت هفدهم هجدهم به بعد خیلى ها به صفحه ام در فضاى مجازى آمده و به خاطر رفتارم در سریال 
انتقاد مى کردند. در صورتى که زود قضاوت کردند و در انتها قاتل را بخشیدند. ما در جایگاهى نیستیم 
که قضاوت کنیم و هر کسى دالیل خودش را دارد. حســنش این بود که در این مجموعه هم خانواده 
ضارب و هم مقتول را مى دیدم و به هر دو طرف حق مى دادیم. اینکه مردم واکنش نشــان مى دادند، 
خوب بود؛ البته گاهى الفاظ نادرســت هم به کار مى بردند این هم بخشى از حرفه ماست. مِن پژمان 
بازغى به عنوان کسى که بیش از بیست سال است در ســینما و تلویزیون کار مى کند، مى گویم این 

حجم از بازخورد لذت بخش است؛ حتى الفاظ بد هم 
بازخورد خوب است، زیرا آنقدر نقش طبیعى بوده و 

مخاطب ارتباط برقرار کرده که واکنش نشان مى دهد.
بازیگر «افرا» درباره تلخ بودن قصه «افرا» عنوان کرد: 
آقاى توفیقى خیلى احساســى است. پشت صحنه با ما 
گریه مى کند و مى خندد. در ســکانس هاى احساســى 

مى دیدم که گریه کرده اســت.  مــن مى دیدم که در 
مونتاژ چقدر ســعى کردند بخش هــاى تلخ را کمتر 
کنند چون خیلــى تلخ تر از این بــود. آقاى توفیقى 
گفتند االن شــرایط مردم زیاد خوب نیست و برخى 

پالن ها را خارج کردند. 

پژمان بازغى:

به خاطر نقشم در «افرا» الفاظ بد شنیدم!

همه آدم ها استرس، نگرانى و دلواپسى کرونا را دتاسفانه به این قضیه موضع داریم. فکر مى کنیم 

پس
 لذت بخش است؛ حتى الفاظ بد هم 
ست، زیرا آنقدر نقش طبیعى بوده و 

رقرار کرده که واکنش نشان مىدهد.
باره تلخ بودن قصه «افرا» عنوان کرد: 
ى احساســى است. پشت صحنه با ما 
ى خندد. در ســکانس هاى احساســى 

ه کرده اســت.  مــن مى دیدم که در 
عى کردند بخش هــاى تلخ را کمتر 
ى تلخ تر از این بــود. آقاى توفیقى 
ایط مردم زیاد خوب نیست و برخى 

کردند. 

ظ بد شنیدم!

کارگردان «زیرخاکــى» که چندى 
قبل خبر توقف ســاخت 15 ســریال 
تلویزیونى را اعالم کرده بود، توضیح 
داد کــه در پــى این اعــالم، رییس 
ســیمافیلم با او تماس گرفته و تاکید 

کرده است که این خبر صحت ندارد.
حاال جلیل ســامان همانند بسیارى 
از رســانه ها که در روزهاى اخیر این 
پرســش را مطرح کرده انــد، تاکید 
مى کند که اگر این خبر صحت ندارد، 
چرا از ســوى مســووالن تلویزیون 
رسما تکذیب یا درباره آن توضیح داده 

نمى شود؟
نویسنده و کارگردان ســریال «زیر 
خاکى» که چندى پیش نسبت به خبر توقف 15 سریال در دست تولید واکنش نشان داد و از این اقدام 
صداوسیما انتقاد کرد، اکنون در اظهارنظرى تازه، باز هم مسووالن صداوسیما را خطاب قرار مى دهد.

سامان که مجوز ساخت ســریالش را گرفته اما این ســریال همچنان کلید نخورده و در مرحله پیش 
تولید اســت، در جدیدترین پیامى که در ادامه انتقاد از توقف برخى از ســریال هاى در دســت تولید، 
منتشر کرده، نوشته است: در پى پســت اخیرم، آقاى رمضان نژاد، رییس ســیما فیلم، با من تماس 
گرفتند و خبر توقف 15 ســریال را قویــا رد کردند. معموال چنین اخبارى اگر کذب باشــند رســما 
تکذیب مى شوند و ایشــان قانع نشــدند که تکذیبیه اى صادر کنند. در هر صورت این را به فال نیک 
مى گیریم و امیدواریم تحوالت مثبتى در پیش باشــد و  «زیر خاکى» تنها پروژه اى نیست که مجوز 

ساخت گرفته است.

تام هنکس تایید کــرد که بیزوس، 
مالک میلیاردر ســایت آمازون به او 
پیشــنهاد داد که با فضا پیمایش به 
سفر فضا برود اما بیزوس براى این 
ســفر 28 میلیون دالر از او خواست.

این پیشــنهاد پیش از ســفر ویلیام 
شــاتنر به فضا به تــام هنکس داده 

شده بود.
شــاتنر بازیگر 90 ســاله  کانادایى-
آمریکایى که بیشتر به دلیل بازى در 
نقش «کاپیتان کرك» در «پیشتازان 
فضا» یا «ســفر ستاره اى»شناخته 
مى شــود، پــس از ســال ها ارتباط 
نزدیک با حوزه  هوافضا، موفق شــد 

ماه گذشته توسط کپسول سرنشین دار «نیو شپرد»  به فضا برود و به سالمت بازگردد. 
تام هنکس براى تبلیغ فیلم جدیدش «فینچ» در برنامه تلویزیونى جیمى کیمل شــرکت کرد و در این 
برنامه موضوع پیشــنهاد بیزوس را مطرح نمود.کیمل مى پرسد:« حقیقت دارد که جف بیزوس پیش از 

ویلیام شاتنر از شما خواسته به فضا بروید؟»
هنکس پاسخ مى دهد: «خب، بله، در صورتى که هزینه اش را خودم مى پرداختم. و مى دانید، 28 میلیون 
دالر هزینه دارد، یا چیزى در همین حدود. من وضع مالى ام خوب است بد نیست، اما حاضر نیستم 28 
میلیون دالر بپردازم. مى دانى چیست، مى توانیم تجربه رفتن به فضا را همین االن شبیه سازى کنیم.»
او در ادامه اداى یک فضاپیما را در مى آورد و مى گوید:«من نیــازى ندیدم 28 میلیون دالر براى رفتن 

به فضا خرج کنم.» 

کارگردان «زیرخاکى» تکذیب خبرش
 را به فال نیک گرفت!

درخواست 28 میلیون دالر
 از تام هنکس براى رفتن به فضا!
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دربــى اصفهــان را مى توان 
یکى از جذاب ترین بازى هاى 
اخیر دانست که در آن همه چیز 
از گل تا اخراج وجود داشت. هر 
2 تیم در این بازى نمایش نسبتًا 
خوبى ارائه کرده و با خلــق موقعیت هاى پرتعداد 

گلزنى، صحنه هاى جذابى را خلق کردند.
ذوبى ها در این دیدار نمایش بسیار خوب و با کیفیتى 
را ارائه کردند. شــاگردان تارتار در این دیدار و به ویژه 
در نیمه دوم با هوشمندى بیشترى نسبت به حریف بازى 
کرده و در نهایت نیز مزد بازى منطقى و هوشمندانه خود را 

گرفتند و نتیجه را به سود خود به پایان رساندند.
نکتــه قابل توجه در نمایــش ذوب آهن مقابل ســپاهان، 
واکنش هاى بدون نقص فرعباســى بود که نقش زیادى در 
پیروزى تیمش داشــت؛ فرعباسى بارها با واکنش هاى خود 
سپاهانى ها را ناکام گذاشت و با دفع ضربه پنالتى شهباززاده 
ورق بازى را به سود تیمش بازگرداند. به طور کلى سبزپوشان 
در فاز دفاعى روز خوبى داشتند. حبیب فرعباسى دروازه بان 
ذوب آهن بارها با واکنش هاى به موقع و ســیوهاى دیدنى 
خود ناجى تیمش شــد و همراه با ســایر مدافعان این تیم، 
موقعیت هاى گلزنى زیادى را از ســپاهانى ها گرفت. در فاز 

هجومى نیز شــاگردان تارتار همانند چند بــازى  اخیر خود 
عملکرد خوبى داشته و موقعیت هاى زیادى را خلق کردند. 

در آن سو شاگردان نویدکیا اســیر بازى پرفشار و الیه هاى 
دفاعى ذوبى ها شده و نتوانســتند بازى همیشگى خود را به 

نمایش بگذارند. 
سپاهان در بیشتر فاکتورهاى فنى از جمله مالکیت توپ، تعداد 
و دقت پاس و تعداد شوت عملکرد بهترى نسبت به ذوبى ها 
داشتند اما در خلق موقعیت و استفاده از موقعیت هاى گلزنى 

ضعیف عمل کردند. 
نکته نگران کننده درباره ســپاهاِن فصل بیست و یکم، نرخ 
پایین بهره ورى مهاجمان این تیم اســت. شاگردان نویدکیا 
در بازى هاى خود موقعیت هاى گلزنى زیادى خلق مى کنند 
اما مهاجمان این تیم در زدن ضربــات نهایى دقت الزم را 
نداشــته و همین نکته در صورت ادامه دار بــودن، مى تواند 
امتیازات حساسى را از این تیم بگیرد. شاگردان نویدکیا در فاز 
دفاعى نیز خوب عمل نکرده و بازى پراشتباهى را به نمایش

 گذاشتند. 
در مجمــوع مى تــوان گفــت ذوب آهــن آنالیــز دقیقى 
از نقاط ضعف و قوت ســپاهان داشــت و بــازى منطقى  و 
هوشمندانه ترى به نمایش گذاشــته و همین مساله باعث 

برترى شاگردان تارتار در شهرآورد اصفهان شد.

واکاوى عملکرد نمایندگان اصفهان در شهرآورد روز جمعه  

ذوب آهن دست سپاهان را خوانده بود

دروازه بان تیم ذوب آهن مى گوید در روزى که تمام بازیکنان ذوب آهن خوب 
بوده اند، این تیم موفق به شکست سپاهان شده است.

حبیب فرعباسى در دربى اصفهان ستاره تیمش بود و ضمن مهار پنالتى سجاد 
شهباززاده در نیمه اول که باعث شــد سبزپوشان در مسابقه بمانند، روى سایر 

حمالت شاگردان محرم نویدکیا هم عملکرد مطمئنى داشت.
او پس از پایان بازى در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد پیروزى یک بر صفر 
تیمش گفت:  با مربى گلرها پنالتى هاى بازیکنان حریف را آنالیز کرده بودیم و 
مى دانستیم آنها چطور پنالتى مى زنند. همه بچه ها خوب بودند و توانستیم برد 

دسته جمعى را کسب کنیم.
گلر ذوب آهن در خصوص رقابتش با دیگر دروازه بانان تیم نیز صحبت کرد و 
گفت: با شهاب و پارسا رقابت و رفاقت داریم و براى موفقیت تیم تمام تالش مان 

را مى کنیم. امیدوارم بتوانیم مثمر ثمر باشیم.

آخرین پیروزى ذوب آهن برابر سپاهان به چهار سال قبل برمى گشت اما مهدى 
تارتار موفق شد این روند را متوقف کند.

تیم ذوب آهن در حالى مقابل سپاهان به برترى رسید که شاگردان مهدى تارتار 
نمایشى درخشان را برابر حریف همشهرى ارائه کردند و فرصت این را داشتند 
که برد بزرگترى هم به دست بیاورند اما بدشانسى و کم دقتى باعث شد تا نتیجه 

1-0 باقى بماند.
با این حال همین نتیجه نیز بردى مهم و تاریخى براى ذوب آهن محســوب 
مى شود؛ خصوصا اینکه از آخرین پیروزى ذوب برابر سپا هان 4 سال مى گذشت 
و طرفداران این تیم سبزپوش در این مدت با سرمربیان مختلف فقط ناکامى و 

شکست را تجربه کرده بودند، اما این بار نوبت پیروزى آنها بود.
آخرین بار ذوب آهن در 22 دى 1396 پیروز این مسابقه شد و حاال شاگردان 
مهدى تارتار در حالى سپاهان را شکست دادند که با این نتیجه شش امتیازى 
شدند و با یک بازى کمتر به جمع تیمهاى باالنشین پیوستند. حاال اگر تارتار 
بتواند تیم سابقش پیکان را در دیدار معوقه شکست دهد، ذوب آهن را پس 

از مدتها به جمع مدعیان باز مى گرداند.

مهاجم باتجربه فوتبال ایران توانست در تیم جدیدش هم بدرخشد و یک رکورد 
تاریخى را به نام خود به ثبت رساند.

در چهاردهمین ماجراجویى باشگاهى محمد قاضى، این مهاجم 36 ساله فوتبال 
ایران تصمیم گرفت تا به تیم تازه لیگ برترى شده هوادار تهران بپیوندد و به 
عنوان باتجربه ترین بازیکن در جمع شــاگردان عنایتى، بازوبند کاپیتانى را به 
بازوى خود ببندد؛ قاضى که در سه هفته نخســت ناکامى در گلزنى بود، قصد 

داشت تا در مقابل تیم سابق خود به این طلسم پایان بدهد.
مهاجم باتجربه هوادار از لحظه شروع مسابقه تیمش مقابل شهر خودرو، تکاپوى 
زیادى براى رسیدن به گل داشت و مى خواست اولین گل تاریخ هوادار در لیگ 
برتر را به نام خود ثبت کند و آغازکننده گل هاى تیم عنایتى در لیگ بیســت و 

یکم باشد.
دستاوردى که براى کســب آن قاضى زمان زیادى را چشم به راه نبود، چرا که 
روى ارسال از ســمت چپ پیمان میرى، مهاجم باتجربه هوادار با پرشى زیبا 
توانست باالتر از مدافعان شــهر خودرو به توپ ضربه بزند و ضربه او به شکلى 
تماشایى پس از اثبات به تیر افقى دروازه شهر خودرو، زیرطاق دروازه جاللى راد 
فرو آمد تا این چنین در دقیقه 9 تقابل هوادار-شــهر خودرو نخستین گل لیگ 

برترى هوادار به ثبت برسد. 
قاضى پس از به ثمر رســاندن این گل، خود را به سرعت به رضا عنایتى رساند 
و گل خود را که گلى تاریخى براى باشگاه هوادار به شمار مى رفت به سرمربى 
تیمش تقدیم کرد؛ بدون شک تجربه محمد قاضى که به مارکوپولوى فوتبال 
ایران به واسطه تعدد تعویض تیم هایش شهرت دارد، مى تواند در لیگ بیست 

و یکم، کمک زیادى را به تیم کم تجربه و تازه لیگ برترى شده هوادار کند.

دربــى
یکى از
اخیر دانس
از گل تا
2 تیم در ا
خوبى ارائه کرده و با خلــق
گلزنى، صحنه هاى جذابى را خ
ذوبى ها در این دیدار نمایشب
را ارائه کردند. شــاگردان تارتا
در نیمه دوم با هوشمندى بیشترى
کرده و در نهایت نیز مزد بازى منطقى
گرفتند و نتیجه را به سود خود به پایان
نمایــشذوب نکتــه قابلتوجه در
واکنش هاى بدون نقص فرعباســى
پیروزى تیمش داشــت؛ فرعباسى با

ض سپاهانى ها را ناکام گذاشت و با دفع
ورق بازى را به سود تیمش بازگرداند.

در فاز دفاعى روز خوبى داشتند. حبیب
ذوب آهن بارها با واکنش هاى به موق
خود ناجى تیمش شــد و همراه با سـ
موقعیت هاى گلزنى زیادى را از ســپ

واکاوى عملکرد نمایندگان اصفهان در شهرآو

ذوب آهن دستت سپاهان
فرعباسى: پنالتى هاى سپاهان

 را آنالیز کرده بودیم

پایان چهار سال ناکامى ذوب آهن

زننده اولین گل تاریخ هوادار
 در لیگ برتر 

اعضاى تیم سپاهان با انتشــار پستى در فضاى مجازى فوت 
هوادار تیم خود را تسلیت گفتند.

فوتبال اصفهان روز جمعه که شاهد دربى جذاب این شهر بود، 
پیش از شــروع بازى به دلیل حادثه دلخراشى که براى یک 
هوادار کم سن و سال این تیم رخ داد تحت تاثیر قرار گرفت و 
اتفاق تلخ رخ داده در روحیه بازیکنان این تیم هم تاثیر منفى 

گذاشته بود.
همراهى اتوبوس حامل بازیکنان و اعضاى ســپاهان از هتل 
تا ورزشگاه به وسیله هواداران موتورسوار این تیم بارها مورد 
اعتراض محرم نویدکیا، کاپیتان این تیم قرار گرفته است و تا 
روز جمعه که وقوع یک حادثه تلخ، یک جوان را به کام مرگ 

کشاند کسى به این موضوع توجهى نمى کرد.
تصاویر منتشر شده از این نوجوان که در حال همراهى تیم محبوبش است به شکلى است که به ذهن کسى نمى رسد او دقایقى 
بیشتر تا یک حادثه تلخ که به قیمت جان عزیزش تمام مى شود، فاصله ندارد. در روز بارانى اصفهان و لغزندگى سطح خیابان، 
موتور سوارى به خودى خود خطرناك است و وقتى این اقدام با مانوردادن جلوى یک اتوبوس با سرعت با فاصله نزدیک انجام 

مى شود این خطر را دو چندان مى کند و همین امر حادثه تلخى را رقم زد.
این حادثه باعث شــد تا پس از بازى بازیکنان و کادر فنى ســپاهان فوت این هوادار را به خانواده وى تســلیت بگویند. اما 
ســاعاتى بعد بازیکنان و کادر فنى زرد پوشان با انتشــار پســتى در فضاى مجازى بار دیگر براى خانواده نوجوان سپاهانى

 طلب صبر کردند.

پست مشترك بازیکنان سپاهان
 براى هوادار درگذشته

خلعتبرى: بلد نیستم 
دروغ بگویم، پنالتى نبود

هافبک مهاجم تیم فوتبال ســپاهان مى گوید باخت مقابل ذوب آهن را فراموش خواهند کرد و این شکست را مقابل 
تراکتور جبران مى کنند.

محمدرضا خلعتبرى پس از شکســت مقابل ذوب آهن در جمع خبرنگاران حرف هایش را اینطوردر مورد 
شرایط بازى آغاز کرد: بازى خوبى بود، خوب شــروع کردیم، یک پنالتى از دست دادیم و این جزئى از 
فوتبال است که براى بازیکنان بزرگ هم رخ مى دهد و چیزى از ارزش هاى شهباززاده کم نشده است. 
براى گرفتن سه امتیاز آمده بودیم تا شرایط خود را در جدول بهتر کنیم ولى فوتبال است، ذوب آهن از 
تک موقعیت خود استفاده کرد و بعد از اینکه تیم ما ده نفره شد ضدحمله داشتند و موقعیت ایجاد کردند.

بازیکن تیم سپاهان با بیان اینکه اگر اجازه داشتم راجع به داورى صحبت مى کردم، حرف هایش را 
از سر گرفت و گفت: در سه هفته اول لیگ داوران جوان خوبى بازى ما را قضاوت کردند، 

داور دربى اصفهان حیدرى بود که اجازه نــدارم راجع به این داور نظر دهم. 
صحنه اى که در محوطه جریمه روى من اتفاق افتاد خطا نبود، من اهل 

دروغ نیســتم و نمى توانم دروغ بگویم که پنالتى بوده است. 
قبل از گل ذوب آهن کرنر شد که داور نگرفت و اعتراضات 

طبیعى است.
خلعتبرى در مورد اخراج على محمدى هم صحبت کرد و 

گفت: على محمدى نباید اخراج مى شد، چند بار آن صحنه را 
دیدم برخوردى صورت نگرفــت و داور اگر قصد کارت 

دادن داشت باید به هردو بازیکن کارت زرد را 
نشان مى داد.
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ال ســپاهان مى گوید باخت مقابل ذوب آهن را فراموش خواهند کرد و این شکست را مقابل 

س از شکســت مقابل ذوب آهن در جمع خبرنگاران حرف هایش را اینطوردر مورد 
زى خوبى بود، خوب شــروع کردیم، یک پنالتى از دست دادیم و این جزئى از 
زیکنان بزرگ هم رخ مى دهد و چیزى از ارزش هاى شهباززاده کم نشده است. 
مده بودیم تا شرایط خود را در جدول بهتر کنیم ولى فوتبال است، ذوب آهن از 
ه کرد و بعد از اینکه تیم ما ده نفره شد ضدحمله داشتند و موقعیت ایجاد کردند.

یان اینکه اگر اجازه داشتم راجع به داورى صحبت مى کردم، حرف هایش را 
 سه هفته اول لیگ داوران جوان خوبى بازى ما را قضاوت کردند، 

رى بود که اجازه نــدارم راجع به این داور نظر دهم. 
ه جریمه روى من اتفاق افتاد خطا نبود، من اهل 

انم دروغ بگویم که پنالتى بوده است.
رنر شد که داور نگرفت و اعتراضات 

ج على محمدى هم صحبت کرد و 
ید اخراج مى شد، چند بار آن صحنه را

اگر قصد کارت نگرفــت و داور
و بازیکنکارت زرد را 

«سجاد دانایى» مدافع راست ذوب آهن که بعد از 3هفته براى نخستین بار با پیراهن 
ذوب آهن به میدان رفت باعث پیروزى تیمش شد.

حضور سجاد دانایى که یکى از خریدهاى تابستانى ذوب آهن به شمار مى رود، در 
ترکیب اولیه مقابل سپاهان دور از ذهن به نظر مى رسید اما مهدى تارتار سرمربى 
باتجربه ذوبى ها تصمیم گرفت تا از او در سمت راست خط دفاعى تیمش به عنوان 
یک سوپرایز رونمایى کند و اتفاقاً این بازیکن هم توانست با درخشش خود همه 

نگاه ها را به خود جلب کند.
دانایى که فصل گذشــته نقش پررنگى در صعود هوادار به لیگ برتر 

برترى شدن این تیم، تصمیم به داشت و بعد از لیگ 
شــاگردان عنایتى گرفت و به جدایى از جمع 

ذوب آهن پیوســت، در اولین 
تجربــه حضــورش در دربى 
اصفهان گلى به یادماندنى را از خود 

به جاى گذاشت. 
داناى باغکى که خودش دوست دارد او را دانایى صدا 
کنند، از بازمانده هاى سیاه جامگاِن منحل شده است که پس از آن جا به فجر سپاسى، 
سرخپوشان پاکدشت و هوادار رفت. او در تست هاى کوچه به کوچه سیاه جامگان 
در مشهد کشف شد و سپس سال گذشته با قراردادى که پول زیادى روانه حساب 

تیم هوادار کرد، راهى ذوب آهن شد.
این مدافع که در هفته هاى ابتدایى فرصت بازى براى مهدى تارتار را پیدا نکرده بود 
در دربى حساس نصف جهان با به ثمر رساندن یک گل زیبا، محرم و شاگردانش 

را متوقف کرد.
ذوب آهن سالیان قبل هم یک مدافع گل زن از مشهد  داشت؛ سیدمحمد حسینى که 
از ابومسلم به اصفهان رفته بود به عنوان یک مدافع گل هاى زیادى براى سبزپوشان 
به ثمر رساند و گلزن ترین  مدافع تاریخ لیگ برتر هم لقب گرفت. حاال دانایى که 
سال قبل 5گل حســاس براى هوادار زده و 8پاس گل داده بود نشان مى دهد که 

مهدى تارتار مى تواند روى او به عنوان یک بازیکن گلزن حساب باز کند.

مدافع ذوب آهن؛ جانشین خلف همشهرى 

بازیکن تیم فوتبال پیکان گفت: پس از بازى با تراکتــور وقتى گلم را دیدم با خودم گفتم چرا از آن فاصله 
شوت زدم!

اســماعیل بابایى عنوان کرد: واقعا خودم هم فکر نمى کردم آن توپ گل شود(باخنده) پس از بازى وقتى 
آن گل را دیدم با خودم گفتم چرا از آن فاصله شوت زدم زیرا مجتبى حسینى همیشه تاکید دارد توپ هاى 
برگشتى دوباره کنار خط برود و ارسال شود. قبل از بازى روى این موضوع تمرین کرده بودیم اما تصمیم 

گرفتم شوت بزنم.
بابایى درباره اینکه آیا اعتقاد دارد آن گل شانسى به ثمر رسید، گفت: نمى گویم گلم شانسى بود اما به هر 
حال شانس هم در آن دخیل بود و گل بسیار زیبایى به ثمر رساندم. واقعا این گل در فضاى مجازى خیلى 

بازتاب داشت و از همه افرادى که به من لطف داشتند تشکر مى کنم.
بازیکن پیکان درباره دیدار این تیم مقابل ذوب آهن و تقابل با مهدى تارتار که ســال گذشــته هدایت 
خودروسازان را برعهده داشت، توضیح داد: سال گذشته شرایط خوبى با تارتار داشتیم و وى هم از مربیان 
خوب فوتبال کشورمان است. ذوب آهن تاکنون نتایج خوبى کســب کرده و هم تیم قدرتمند سپاهان را 
شکست داد. هر دو تیم پیکان و ذوب آهن خوب فوتبال بازى مى کنند و امیدوارم بازى زیبایى برگزار شود 

که در این مسابقه هم برنده شویم.
 

زننده سوپرگل هفته به تراکتور: 

بعد از بازى به خودم گفتم
 چرا از آن فاصله شوت زدم؟!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1209989 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/243

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

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

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى مسعود هموار
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1209998 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/245

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

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

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1209996 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/247

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

اصفهان
شــماره: 2027026867 تاریخ: 1400/7/27 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور 
آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم 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 تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 139960302027000713 مورخ 1399/01/31 محمدرضا عموزیدى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1835 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287850601 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 19 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 203/85 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 
از مالک رسمى حســین عبدى نیان اصفهانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/01 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16- م الف: 1210044 مهدى صادقى وصفى - 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان/7/249 

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

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

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

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

1210022 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/7/251

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

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

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

فاضل جورتانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210096 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/253 

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007843 مورخ 1400/07/18 زهره یوسفى گورتى 
فرزند على بشماره شناسنامه 55 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291711678 در 
ششــدانگ یکباب زمین با بناى احداثى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/13 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16- 
م الف: 1210089 رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى/7/255

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

راى شماره 140060302026006728 مورخ 1400/05/23 هیات دو آقاى قدیر على 
قدیرى پزوه به شناسنامه شماره 456 کدملى 1283911541 صادره اصفهان فرزند رضا 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 38 مترمربع از پالك شماره 334 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى اکبر کالنى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210530 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/257 

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

راى شــماره 140060302026007426 مورخ 1400/06/09 هیات دو آقاى احمد 
کریمى به شناسنامه شماره 19937 کدملى 4722372748 صادره کنسولى کربال فرزند 
على بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 157,05 مترمربع از پالك شماره 8 
فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى حسین مهر على دهنوى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210429 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/259 

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

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

محسن و فریده خیاطان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210194 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/261 

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

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

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت محمد زارعى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 

نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210601 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/263 

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007701 مورخ 1400/07/11 جمشید غفورى فرزند 
اسمعیل بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملى 5659817191 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12621 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 128/50 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16- م الف: 1210630 رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/7/265

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

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

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت على بخشى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210714 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/267

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

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

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى اکرم زارعى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210708 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/269

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

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

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

ثبتى که برابر قباله عادى مع الواسطه واگذار شده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول:1400/08/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210660 - 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/277 

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

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

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007840 مورخ 1400/07/18 سودابه معصومى 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 3274 صادره از بروجن بشماره ملى 4650702321 
در ششدانگ یکباب قطعه زمین با بناى احداثى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 

پالك 3 و 2 و 1 فرعى از اصلى 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 104/23 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/01 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/08/16- م الف: 1210676 - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/7/279

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

اصفهان
شماره: 2027027156- تاریخ: 1400/7/28 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور 
آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم 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 تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 139960302027020502 مورخ 1399/12/17 عبدالرسول مقضى 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 70517 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281806633 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 42 فرعى از 
اصلى 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 16/75 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى موسسه خیریه على و حسین همدانیان. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/16- م الف: 
1210886- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهــان -مهدى صادقى 

وصفى/7/281

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

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

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

الواسطه از مالکیت مالک رسمى نصراله امین الرعایایى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210867 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/285

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

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

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

رسمى على مالپروانه 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1210837 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/287

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

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 8219- 1400/07/06 هیات اول خانم زهرا رحیم زاده رنانى به 
شناسنامه شــماره 315 کدملى 1290255512 صادره فرزند نعمت اله در چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 404,79 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 826 و 824 فرعى از 17 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت رحیم باقرصاد از مورد ثبت صفحات 413 و 514 دفترهاى 138 و 

134 امالك 
ردیف 2ـ راى شماره 8220- 1400/07/06 هیات اول آقاى نعمت اله رحیم زاده رنانى 
به شناسنامه شماره 35 کدملى 1289861420 صادره فرزند حسن در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 404,79 مترمربع قسمتى از پالك شماره 826 
و 824 فرعى از 17 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت رحیم باقرصاد از مورد ثبت صفحات 413 و 514 دفترهاى 138 و 134 امالك - 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 

1210827 - شهریارى - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان /7/289



سالمت 074172 سال هجدهمیک شنبه  16 آبان  ماه   1400

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

راى شــماره 140060302026002822 مورخ 1400/03/02 هیــات چهار خانم بتول 
هادى عابدینى به شناسنامه شماره 4 کدملى 1291311262 صادره اصفهان فرزند فضل 
اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276,90 مترمربع پالك شماره 143 و 144 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
از مالکیت مالک رســمى حاج شیخ محمد حسن نجفى زاده از ســند 1701- 41/12/26 

دفترخانه 86 اصفهان 
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: 1400/08/16 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/09/01 - م الف: 1218249 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /8/328

فقدان سند مالکیت
آقاى عباس مددى احدى از ورثه مرحــوم عباس مددى به موجب حصر وراثت شــماره 
9900906 - 1399/12/09 شعبه اول شوراى حل اختالف زواره باستناد دوبرگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء مشهود رسما گواهى شده مدعى است که اسناد مالکیت چهارده 
سهم وهفت هشت سهم مشاع از 1200سهم ششدانگ مزرعه معین آباد پالك 37 اصلى 
گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحات 105و593و139 دفاتر 146و143و41 
امالك که تمامت دوازده سهم وسه هشتم سهم مشاع آن در صفحه 105 دفتر 46 امالك 
بنام عبدالرضا مددى زواره سابقه ثبت وسند مالکیت داشــته و تمامت نیم سهم مشاع آن 
در صفحه 105 دفتر 146 امالك بنام حسن سالمتى شــاهمرادى زواره سابقه ثبت وسند 
مالکیت داشته سپس ذیل سند رسمى شــماره 478 - 1338/12/19 دفتر 13تمامت مورد 
ثبت به عبدالرضا مددى زواره انتقال گردیده همچنین تمامت دو سهم مشاع از پالك مذکور 
در صفحه 139 دفتر 41 امالك بنام حســن سالمتى شــاهمرادى زواره سابقه ثبت وسند 
مالکیت داشته سپس ذیل سند رســمى 477و478 -1338/12/19 دفتر 13 تمامت مورد 
ثبت را به عبدالرضا مددى انتقال نموده وبه حکایت دفتر امالك معامله اى انجام نگردیده 
و در اثر سهل انگارى مفقود شده اســت نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس 
مدعى انجام معامله ( غیر از آنچه در این آگهى ذکرشده ) نسبت به آن با وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا مدت 10 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 نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود ، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد .م الف: 1218033 - خیراله عصارى - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک زواره /8/330

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006005205- تاریخ: 1400/08/09 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1400114402006000535 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمدعلى مهرابى 
کوشکى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره 

فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 

سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأى مى  نماید. 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از قمر شیخ االسالم 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
محمدعلى مهرابى کوشکى به شناسنامه شماره 61 کدملى 1142106527 صادره فرزند 
حسینعلى نسبت به 6 دانگ یکباب باغ به مســاحت 2647,54 مترمربع پالك شماره 91 
اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى  نماید. 
طى گزارش کارشناس 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/16- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/09/01- م الف: 1217653 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد 
کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى. ســید امیرحسین حسن زاده - رئیس ثبت 

اسناد و امالك خمینى شهر /8/331

آگهى ابالغیه ماده 87
شماره پرونده: 139804014454000075/2 - شماره بایگانى پرونده: 9800298 - شماره 
آگهى ابالغیه: 140003802133000004 - بدین وسیله به ورثه مرحوم محمود ستارى 
نجف آبادى که عبارتند از : آقاى غالمحسین ستارى نجف آبادى  ساکن : نجف آباد - خیابان 
امام -باالتر از پلیس راه - اتحادیه کامیون داران نجف آباد و محمد حســین ستارى نجف 
آباد ساکن: نجف آباد - یزدانشــهر - بلوار انقالب 22 غربى - پالك 5 و خانم زهرا ستارى 
نجف آبادى ساکن : نجف آباد - خیابان قدس شرقى - کوچه شاداب همگى فرزندان مرحوم 
محمود ستارى نجف آبادى که از طریق ســامانه ثنا نیز با توجه به نداشتن حساب کاربرى 
ابالغ نگردیده ابالغ مى گردد تمامت مالکیت مورث شما از پالك ثبتى 1612/1  واقع در 
قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان در قبال طلب خانم مهین نوروزى مصیر  فرزند 
میرزاقلى (راجع به سند ازدواج شماره 9144 تاریخ ســند : 1378/06/29 تنظیمى در دفتر 
ازدواج شماره 187 و طالق شماره 126 شهر لردگان استان چهارمحال و بختیارى) و حقوق 
دولتى متعلقه بازداشت گردیده است بنابراین طبق 87 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجرا مراتب براى اطالع به شما ابالغ و هرگونه نقل و انتقال نسبت به مورد بازداشت 
ممنوع است و ترتیب اثر داده نمى شود. این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد 
درج و منتشر مى گردد. 1218118/م الف - فرزانه اصالنى - مدیر واحد اجراى اسنادرسمى 

ثبت نجف آباد /8/333

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 شــماره 3270 و 3271 مورخ 1400/07/06 آقاى على رضا مرادى فرزند مصطفى 
نسبت به سه دانگ مشــاع و خانم مهناز مرادى نجف آبادى فرزند غالمرضا نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 141/12 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
765  اصلى واقع در قطعه3 نجف آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/09/01 - 1217895 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/334

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 شماره 3250 مورخ 1400/07/04 آقاى مروت صالحى فرزند على ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 209/13 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى شماره 6  اصلى واقع در بخش 12 ثبت  
اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/16 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01 - 1217634/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/336

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3442 مورخ 1400/07/13 عظیمه معینى نجف آبادى فرزند احمد نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 110/78  مترمربع قسمتى از پالك ثبتى شماره 329/8  
اصلى واقع در قطعه4  نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى طبق سند رسمى شماره 
42525 مورخ 98/12/22 دفترخانه 72 نجف آباد مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/08/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01 - 1218190 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /8/338

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

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

آراى شماره 3334 و 3333مورخ 1400/07/08خانم رضوان عطوفى نجف آبادى 
فرزند قربانعلى سه دانگ مشاع و محسن قربعلى فرزند حسینعلى سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 50/20 مترمربع قســمتى  از پالك ثبتى  شــماره 227/12 (حاصل 

استاندارد ســازى پالك 227 باقیمانده )   اصلى واقع در قطعه11 بخش 11 ثبت اصفهان - 
متقاضى طبق قولنامه عادى از مالک رسمى  محسن صفر نوراله احدى از ورثه صفر على صفر 
نوراله به صورت مع الواسطه خریدارى نموده است. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/16 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01 - 1218210 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/340

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

راى شماره 140060302026007450 مورخ 1400/06/10 هیات دو خانم توران عربیان 
حسین آبادى به شناســنامه شــماره 2179 کدملى 1286700582 صادره اصفهان فرزند 
محمود ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 102,46 مترمربع از پالك شماره 3 فرعى از 
14970 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: 1400/08/01 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/16 - م الف: 1211001 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /7/283

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 140060302035000163- 07 / 07 
/ 1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و 
بالمنازع متقاضى آقاى یداله حق شناس  فرزند محمد بشماره شناسنامه 8 صادره از گرگاب 
در یک درب باغ مشجرو محصور به مساحت 75804/401متر مربع پالك1929و 1930 
فرعى از 409 اصلى مفروز و مجزى شده از واقع در بخش 16 خریداراى  مع الواسطه از مالک 
رســمى آقاى على رو ح االمین گرگابى به آدرس گرگاب جاده محمود آباد کنار چاه حسن 
حق شناس محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . م الف - 1218092 - تاریخ انتشار نوبت اول: 
16 / 08 / 1400 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 01 /09 /1400 - على جوانى - رییس ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر /8/346

ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ دادرسى و دادخواســت ضمائم آقاى مجتبى عسگریان زازارانى خواهان سعید 
امینیان جزى  دادخواستى به خواسته مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما 
به این شورا تقدیم نموده و به کالســه 1400 / 315 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ دوشنبه 
22 / 9 / 1400 ساعت 2/30 بعدالظهر 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 دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق 
مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 1218297/م الف - دفتر شوراى حل اختالف شهر 

گز /8/343

رئیس انجمن رادیولوژى ایران گفت: براى انجام سى تى اسکن بیماران 
کرونایى، زمان خاصى وجود ندارد و هر زمان که الزم باشــد باید این کار 

تشخیصى را براى بررسى وضعیت بیمار انجام داد.
مرتضى صانعى طاهرى در ارتباط با تجویز سى تى اسکن براى بیماران 

کرونایى، گفت: تجویز سى تى طبق پروتکل هایى است که اجرا مى شود.
صانعى افزود: مشاهدات ما نشان مى دهد که در انجام سى تى نرمال ممکن 
بود در ابتداى دوران شیوع کرونا مقدارى زیاد بود. اما در حال حاضر چنین 

روندى را نمى بینیم.
وى در ارتباط با انجام زمان سى تى اســکن در بیماران کرونایى، گفت: 
بیمارى کرونا خیلى پیچیده است و زمان مشخص براى بیمار ندارد. زیرا، 
ممکن است یک بیمار خیلى زود درگیر شود و برخى دیگر نیز در هفته دوم 

درگیرى ریه پیدا کنند.
رئیس انجمن رادیولوژى ایران افزود: بیمار بى عالمت مى تواند در یک تا دو 
روز سیر سخت شدن بیمارى را پیدا کند. و الزم است که سى تى انجام دهد. 

بنابراین، نمى توان براى تشخیص درگیرى ریه زمان تعیین کرد.

 زنگ خطر سکته مغزى

سى تى اسکن بیماران کرونایى 
زمان خاصى ندارد

یک جراح مغز و اعصاب به تشریح عالئم سکته مغزى پرداخت و گفت: این عالئم 
هشداردهنده جدى است و افراد باید کمتر از چهار ساعت از زمان بروز این عالئم 

خود را به مراکز درمانى برسانند.
دکتر حمیدرضا سعیدى بروجنى گفت: سکته هاى مغزى به دنبال اختالل یا توقف 
خونرسانى به قسمتى از مغز بروز پیدا مى کند. اگر خون به بخشى از مغز نرسد آن 

بخش دچار اختالل در عملکرد شده و کارکرد طبیعى خود را نخواهد داشت.
وى افزود: سکته هاى مغزى دو دسته هســتند، یا رگى در مغز مسدود شده و خون 
به بخشى از مغز نمى رسد و یا یکى از رگ هاى مغز دچار پارگى و خونریزى در مغز 

شده است.

سعیدى بروجنى عوارض سکته مغزى را بسته به قســمتى از مغز که دچار سکته 
شده متفاوت دانســت و افزود: هر قسمت از مغز مســئول یک قسمت از حرکت 
بدن اســت، بنابراین هر قسمتى که دچار سکته مغزى شــود عوارض آن متفاوت

 خواهد بود.
وى افزود: بطور مثال اگر سکته مغزى در قسمتى از مغز که مربوط به حرکت دست 
و پا است رخ دهد، فرد در یک طرف بدن دچار فلج مى شود، همچنین اگر این سکته 
در قسمتى از مغز که مسئول تکلم است رخ دهد فرد دچار اختالل در تکلم مى شود.

سعیدى بروجنى با بیان اینکه شدت ســکته مغزى به بزرگى و کوچکى رگ هایى 
دارد که دچار انسداد یا پارگى شده اند، گفت: اگر رگ کوچکى در مغز دچار انسداد 

یا پارگى شود ممکن است عالئم بسیار کمى داشته یا حتى بى عالمت باشد، اما اگر 
این انسداد و پارگى در رگ هاى بزرگ مغز باشد مى تواند عوارض خطرناکى مانند 
فلج یک قسمت از بدن و یا اختالل در تکلم داشته و حتى منجر به مرگ افراد شود.

این عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشــکى کرمانشاه خاطرنشان کرد: چنانچه 
عوارض سکته کمتر از 24 ساعت ادامه داشته باشد و رفع شود این نوع سکته، سکته 
مغزى گذرا محسوب مى شود که هشداردهنده جدى براى بروز سکته هاى بعدى 
است و فرد باید هرچه سریعتر عوامل بروز سکته را شناسایى کرده و آن را رفع کند.

سعیدى بروجنى خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که فردى چندین بار دچار 
سکته هاى گذرا شده و بدون عوارض باشد و فرد دیگر تنها با یک بار سکته مغزى 

شدید جان خود را از دست دهد.
این جراح مغز و اعصاب در تشریح عوامل سکته مغزى از فشار خون، دیابت، چاقى، 
استعمال سیگار و سایر مواد دخانى، عدم تحرك و رژیم غذایى نامناسب و پرچرب 
به عنوان مهمترین این عوامل یاد کرد و افزود: براى پیشگیرى از بروز سکته مغزى 

نیاز است که این عوامل در کوتاهترین زمان ممکن رفع و یا کنترل شود.
سعیدى بروجنى در خصوص عالئم سکته مغزى گفت: این عالئم بسته به شدت 
و وسعت محل سکته مغزى متفاوت اســت، اما از جمله شایعترین آن مى توان به 
تارى دید، سرگیجه، بى حسى در دســت و پا، عدم تعادل و احساس فلجى در یک 

طرف صورت اشاره کرد.
این عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه با تاکید بر درمان به موقع 
سکته مغزى گفت: به محض بروز هریک از این عالئم افراد باید در کوتاهترین زمان 

ممکن به مراکز اورژانسى مراجعه کنند.
وى افزود: زمان الزم براى درمان بیمار ســکته مغزى نهایتا چهارســاعت است 
و اگر فرد طى ایــن مدت به مراکز درمانــى مراجعه کــرده و داروى ضدانعقادى 
که موجــب حل شــدن لخته خــون در مغز مى شــود دریافت کنــد از عوارض 
ســکته مغزى نجات مى یابــد، در غیراینصــورت باید تا پایان عمــر با عوارض 

سکته سر کند.
سعیدى بروجنى گفت: در گام بعدى درمان ســکته مغزى براى افرادى که دچار 
عوارض شده اند، درمان هاى بازتوانى شامل فیزیوتراپى، کاردرمانى، گفتاردرمانى 

و ... تجویز مى شود.
این جراح مغز و اعصاب خاطرنشان کرد: بسیار مهم است که در افرادى که سکته 
مغزى داشته اند، عوامل بروز سکته سریعا شناســایى و رفع شود، چرا که احتمال 

سکته هاى بعدى وجود دارد.

سال

تحقیقات دانشمندان نشان داده اســت که مصرف یک میان وعده خاص 
مى تواند سطح قند خون در دیابت نوع 2 را کاهش دهد. سطح قند خون بعد 
از غذا خوردن افزایش مى یابد که در صورت ابتال به دیابت نوع 2 مى تواند 

مشکل ساز باشد.
این مطالعه 12 هفتــه اى ، تأثیر مصرف روتین کشــمش  در مقابل میان 
وعده هاى فرآورى شده جایگزین را بر ســطح گلوکز خون در 51 شرکت 

کننده  مبتال به دیابت نوع 2 ارزیابى کرد.
در این مطالعه، در افرادى که کشمش مصرف کردند در مقایسه با تنقالت 
فرآورى شده جایگزین، 23 درصد کاهش قابل توجهى در سطح گلوکز بعد 

از غذا داشتند.
این آزمایش براى بررسى واکنش بدن به قند و نشاسته بعد از غذا و در عرض 
دو ساعت پس از صرف غذا انجام مى شود،کشمش سطح قند خون شرکت 
کنندگان را در عرض 120 دقیقه پس از مصرف کاهش مى دهد؛ همچنین در 
مقایسه با تنقالت، افرادى که کشمش مصرف مى کردند، 19 درصد کاهش 

در گلوکز ناشتا و 0.12 درصد در هموگلوبین  داشتند.
گلوکز ناشتا به عنوان میانگین سطح گلوکز (قند) خون پس از 8 تا 10 ساعت  

تعریف مى شود.
محققان به این نتیجه رسیدند که به طور کلى،کشمش به عنوان جایگزین 

سالم ترى در مقایسه با میان وعده هاى فرآورى است.  

محققان کــره اى دریافته اند که غذا خوردن بــه تنهایى خطر یک 
بیمارى مرگبار را افزایش مى دهد.

وقتى افراد به تنهایى غذا مى خورند، تمایل دارند سریعتر غذا بخورند. 
نتیجه این افزایش شاخص توده بدن، فشار خون و سطح چربى خون 
است:عواملى که خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى را افزایش 
مى دهند. دانشمندان از سه دانشــگاه در کره جنوبى سالمت حدود 
600 زن باالى 65 سال را بررسى کردند. آن ها سبک زندگى و رژیم 

غذایى شرکت کنندگانى را که به تنهایى و در جمع غذا مى خوردند، 
مقایسه کردند. 

این سه گروه کالرى، کربوهیدرات، فیبر، سدیم و پتاسیم یکسانى در 
طى تحقیق دریافت مى کردند. در گروهى که افراد به تنهایى سر میز 
غذا مى خورند، میزان 2.58 برابر خطر ابتال به آنژین - درد قفسه سینه 
ناشــى از کاهش جریان خون، که همچنین از عالئم بیمارى عروق 
کرونر قلب است بیشتر به ثبت رسیده است.پیش از این در خبر ها آمده 

بود که نشستن طوالنى باعث مشکالت قلبى مى شود. همچنین بر 
اساس بررسى هاى اخیر محققان، نشستن هاى طوالنى مدت تا 64 
درصد احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى را افزایش مى دهد. تحلیل 
ستون فقرات، فشار هاى بیش از حد بر استخوان هاى گردن، کمر و 
لگن و بسیارى دیگر از ناهنجارى هاى اسکلتى، غضروفى و عضالنى 
هم از دیگر عوارض پشت میزنشــینى هاى طوالنى مدت است. به 
عقیده محققان کانادایى، نشستن هاى طوالنى مدت در پشت میز کار 
یا روى کاناپه امکان بروز ترومبوز وریدى عمقى را به ویژه در بین افراد 

مبتال به چاقى مفرط افزایش مى دهد.

تنها غذا خوردن خطر مرگ دارد!

خوراکى که مثل قرص قند خون 
عمل مى کند
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زرد، قرمز، آبى، طوســى، سبزآبى، ســفید و ســیاه؛ اینها نه رنگ
 گل هاى قالى است و نه رنگ لباس تیم هاى ورزشى یا گروه هاى 
ســرود بچه هاى مدارس؛ بلکه رنگ ماسک هاى متنوع نوجوانانى 
است که روز جمعه در هنرسراى خورشــید گرد هم آمده بودند تا با 
شــرکت در آیین اختتامیه اولین رویداد «کارآفرینى نوجوان کارآ» 

ایده هاى کارآفرینى خود را به رقابت بگذارند. 
بیش از 200 نفر در رویداد «کارآفرینى نوجوان کارآ» ثبت نام کرده 
بودند که از بیــن آنها 110 نوجوان به طور مســتمر در کارگاه هاى 
مختلفى که به همــت خانه جوان و ســازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد شرکت کردند و در نهایت ایده 
هایى با نام هاى اصفهان الین نوجوان، پرومینو، سراى کتابخوانى، 
اپ مجرى، اتاق قرمز، روزنامه آنالین نوجوان، پروشات، ایده نوجوان 
کارآ و ققنوس براى ارائه نهایى در روز اختتامیه آماده شدند و خالقان 
این ایده ها روز جمعه به مدت 7 دقیقــه طالیى ایده هاى خود را در 
حضور داوران عرصه و با آنها مذاکره و از ایده هاى خود دفاع کردند. 
ســراى کتابخوانى، اصفهان الین نوجوان و اتــاق قرمز ایده هایى 
بودند که در پایان این رویداد از ســوى هیئت داوران (دکتر ابراهیم 
زرگران، دکتر امیرفربد فرید، محمدحسین اژه اى و حجت االسالم 
و المسلمین محمد قطبى) موفق شدند رتبه هاى اول تا سوم اولین 
رویداد «کارآفرینى نوجوان کارآ» را به خود اختصاص دهند. به گفته 
مدیر خانه جوان ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان، به هر یک از نوجوانان شرکت کننده در این رویداد گواهى 

حضور در رویداد نیز ارائه خواهد شد.

حال خوب زندگى
مدیر خانه جوان ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان در این مراســم گفت: رویداد «کارآفرینى نوجوان کارآ» به 
اتمام رسید اما این حال خوب زندگى بود، تک تک لحظه هایش زیبا 

و خاطره انگیز، بهشــتى زیبا به نام خانه جوان که همه ما در آن دور 
هم جمع شدیم تا درس هاى زندگى بیاموزیم؛ درس برنامه توسعه 
فردى، چشم انداز نویسى، هدف گذارى و مأموریت داشتن در زندگى.

دکتر فاطمه اکبرزاده با بیان اینکه ما در این رویداد یاد گرفتیم چگونه 
با هم کار تیمى انجام دهیم، اظهار کرد: ســخت ترین کار عالم، کار 
تیمى است؛ با هم کار کردن و با هم بودن؛ اتحاد و انسجام داشتن؛ به 
همدیگر مهرورزیدن و صبور بودن. اینکه استدالل بیاوریم و همدیگر 
را قانع کنیم بدون اینکه یکدیگــر را برنجانیم. وى افزود: ما در این 
دوره یاد گرفتیم تقسیم کار کنیم، مشورت کنیم، تحقیق، پژوهش و 
بررسى انجام دهیم؛ یاد گرفتیم از االن ایده پردازى کنیم و خودمان 
را جدى بگیریم، چون ما منحصربه فرد هستیم؛ یاد گرفتیم ایده هاى 
خود را پرورش داده و راه عملیاتى شــدن آنها را بیابیم.  اکبرزاده در 
ادامه خطاب به نوجوانان کارآ گفت: شــما حس هاى خوب زندگى 
هستید و شاهد آن پیام هاى خوبى است که براى من ارسال مى کنید. 
شاهد آن دختر 12 ساله اى است که براى من پیام داد که «شما مرا 
از خودکشى نجات دادید، من به مرگ فکر مى کردم و شما در وادى 
زندگى هستید، من االن با هدف زندگى مى کنم، اى کاش این چیزها 
را از اول دبستان به ما یاد مى دادند»، آن روز من خوشحال شدم که 

این راه، راه درستى است. 

نوجوانان را باور کنید
معاون شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان نیز در این آیین ضمن خوشامدگویى به حضار و 
قدردانى از خانواده ها و اساتید و هیئت داوران گفت: وظیفه مى دانم 
پیام آقاى شهردار را ابالغ کنم که نتوانســتند در این مراسم حضور 
پیداکنند و به نمایندگى از ایشان به شما خداقوت و به بچه ها صدها 
و هزاران آفرین مى گویم. مجتبى شاه مرادى خطاب به خانواده ها 
اظهار کرد: قدر فرزندان خود را بدانید. من خودم صاحب ســه فرزند 
در سنین مختلف 14 و 12 و 9 ساله هستم و هنگامى که دنیاى آنها 

را متفاوت با دنیاى خودم مى بینم دچار اســترس مى شــوم. وى با 
بیان اینکه تمام گالیــه هایى که والدین دارند بابت این اســت که 
عالم فرزندان امروز ما خیلى دنیاى متفاوتى نسبت  به زمان ماست 
و شــاهدش هم اجراهاى امروز این نوجوانان است، افزود: باید باور 
کنیم زمانه زمانه متفاوتى است و ایمان داشــته باشیم  فرزندان ما 
مى توانند با کمک، همراهــى و دعاى خیر ما و باور مــا به آنها، به 

موقعیت هاى بزرگ برسند.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان در 
ادامه با مخاطب قرار دادن نوجوانانى که در سالن هنرسراى خورشید 
به اجراى طرح هاى کارآفرینى خود پرداختند نیز گفت: من به عنوان 
فردى که وظیفه مختصرى در این شهر دارم تمام قد از شما حمایت 
مى کنم و امیدوارم برنامه هاى خوبى که براى شما برنامه ریزى شده 
نظیر «توان هفت» ،که سابقه دارد و ان شــاءا... با همت شما آینده 

درخشان در شهر اصفهان پیداکند، ارتقا یابد.
شــاه مرادى اضافه کرد: تالش مى کنیم که زمینه را براى رشــد 
فرزندان این شهر فراهم کنیم تا فصل به فصل این سالن پر و خالى 
شــود و گروه هاى مختلف در آن شــرکت کنند و هر روز اجراهاى 
بهترى نسبت به قبل داشته باشیم. وى در ادامه از نوجوانان درخواست 
کرد به ناامیدى ها و فضاهاى یأس آلودى که بیشتر متأثر از فضاهاى 
سیاسى است توجه نکنند. معاون شــهردار ابراز کرد: اصفهان زیبا و 
دوست داشتنى و ایرانى که قلب همه ما براى آن مى تپد به انرژى و 
توان شما نیاز دارد و فکر مى کنم آینده با حضور شما آینده درخشان 

و روشنى خواهد بود.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان 
بابیان اینکه روى سخنم در آخر با خودم و عزیزانى است که مسئولیت 
دارند، گفت: فکر مى کنم امروز مسئولیت ما خیلى سنگین است. سیل 
مهاجرت فضاى ناامیدى که بعضاً به فضاى زندگى نوجوانان و جوانان 
ما سایه مى افکند بیشتر ناشــى از بى تدبیرى هاى ماست. وى ابراز 
امیدوارى کرد که با همت و حمایت مسئوالن شاهد اتفاقات خوبى 

براى نوجوانان باشیم و افزود: فقط کافى اســت ما نوجوانان را باور 
داشته باشیم و زمینه را براى آنها فراهم کنیم.

هرکس در این راه قدمى بردارد 
دکتر فرزانه کالهدوزان، عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان هم در 
آیین اختتامیه «کارآفرینى نوجوان کارآ» با اشاره به هفته نوجوان و 
همچنین سطح انرژى باالى نوجوانان در سالن هنرسراى خورشید 
گفت: مســئله مهمى به نام کارآفرینى مســئله روز جامعه و کشور 
ماســت، مخصوصًا در اصفهان و این امیدهاى مــا مى توانند براى 
جامعه و شهر ما سرمایه آفرین باشند و هرکسى در هر موقعیت و هر 
جایگاهى که هست باید در این راه قدمى بردارد و حمایتى بکند؛ چه 

پدر و مادران این فرزندان و چه خانم دکتر اکبرزاده.
وى با بیان اینکه حمایت از این نوجوانان، کار بى نظیرى است که هم 
مورد رضایت خداست، هم رضایت قلبى پدران و مادران این فرزندان 
را در پى دارد و هم نهادهایى که حمایت مى کنند افزود: مسئله مهمتر 
این است که از این به بعد چه مى شود و این ایده ها که به نظر من دو 

مورد از آنها واقعًا عالى بود باید به جایى برسند.
کالهدوزان عنوان کرد: این ایده ها اگر به ســمت مرکز رشد مشابه 
خودشان هدایت شوند و به سمتى بروند که نتیجه بدهند، بعد از آن 
امید به فرزندان مــا برمى گردد و مى دانند که مى توانند کشــور را 

خودشان بسازند که این موضوع بسیار مهمى است. 

امروز آخر کار نیست؛ تازه نقطه آغاز است 
حجت االسالم و المسلمین محمد قطبى یکى از داوران حاضر در این 
مراسم نیز خطاب به نوجوانان کارآ گفت: امروز آخر کار نیست؛ تازه 
نقطه آغاز است و ان شاءا... سفر بسیار خوب و رو به رشد با آینده اى 
درخشان و فضاى کارى و پردرآمد، همراه با نشاط در انتظار شماست.
وى با اشاره به اینکه رده ســنى نوجوان جزو ستاره هاى امید کشور 
هستند، اظهار کرد: ظرفیت بسیار باالیى در نوجوانان نهفته است. آنها 
نسل مهاجر به فضاى نوین نیستند، بلکه در این فضا رشد مى کنند و 

باید بیش از این روى آنها سرمایه گذارى کرد.
حجت االسالم قطبى با تبریک به شهردارى اصفهان بابت تمرکز 
روى نوجوانان عنوان کــرد: انصافًا این کارى کــه صورت گرفته 
ارزشــمند اســت و امیدوارم ادامه پیداکند؛ چرا که یقینًا ما با کمک 
نوجوانان خوب که استعدادهاى بســیار باالیى دارند آینده روشنى 

را خواهیم داشت.
وى با اشاره به اینکه نوجوانان ایده هایشان به روزتر و خالق است و 
متناسب با اقتضائات و نیازهاى جامعه است، گفت: اصفهان نسبت به 
چهار پنج استانى که من در آنها منتور و داور هستم و فعالیت مى کنم، 

در این زمینه سرزندگى بیشترى دارد.

آیین اختتامیه اولین رویداد «کارآفرینى نوجوان کارآ» برگزار شد

رنگین کمان زندگى در خانه «خورشید»
مرضیه غفاریان

در آیین گرامیداشت پنجاهمین ســالگرد تاسیس انجمن 
روابط عمومى ایــران، از دفتر روابط عمومــى و آموزش 

همگانى آبفاى استان اصفهان تجلیل شد.
در این مراسم که روزچهارشنبه 12 آبان ماه جارى در سالن 
همایش هاى مجموعه سیتى سنتر اصفهان برگزار شد، با 

اهداى لوح تقدیرى از همکارى مهرداد خورســندى مدیر 
روابط عمومى، محسن شفیعا رئیس اداره آموزش همگانى 
و مهران ابوطالبى رئیس اداره پژوهش و نظرسنجى دفتر 
روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در تهیه 
و تولید برنامه اینترنتى ”گپ ارتباطى“ قدردانى به عمل آمد.

برنامه گپ ارتباطى مجموعه اى از سلسله مصاحبه هاى 
تخصصى در خصوص کارکرد و چالش هاى روابط عمومى 
در عصر حاضر بود که اردیبهشــت ماه امسال همزمان با 
هفته ارتباطات و روابط عمومى تولید و در بســتر اینترنت 

منتشر شد.

تجلیل از روابط عمومى آبفاى استان اصفهان 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: مجموعه هاى بزرگى همچون فوالد مبارکه باید در 
حوزه پدافند غیرعامل پیشرو باشــند، چراکه اهداف سازمانى با اهداف پدافند غیرعامل گره 

خورده است.
محمدیاسر طیب نیا در پنجمین روز از هفته پدافند غیرعامل به عنوان فرمانده رزمایش پدافند 
غیرعامل، فرمان آغاز این رزمایش را صادر کرد و واحد بهداشــت، ایمنى و محیط زیســت 
(HSE) شــرکت فوالد مبارکه به عنوان فرمانده میدانى، رزمایش را برگزار نمود. در ادامه، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه پس از برگزارى موفقیت آمیز رزمایش پدافند غیرعامل، در 
جمع معاونین و نمایندگان تیم هاى مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شرکت اظهار کرد: 
همه کارکنان شرکت فوالد مبارکه در بحث پدافند غیرعامل دخیل هستند و باید مشارکت 

داشته باشند.
وى با اشــاره به تأکیدات مقام معظم رهبرى در حوزه پدافند غیرعامل افزود: در این زمینه 
به صورت ساختاریافته اقدامات زیادى در کشور انجام شده و مجموعه هاى بزرگى همچون 
فوالد مبارکه نیز باید پیشرو باشند، چراکه اهداف سازمانى با اهداف پدافند غیرعامل گره خورده 
است. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه یک سازمان پویا به حفظ جان انسان ها 
در مواقع بحرانى و تهدیدآمیز اهمیت مى دهد، خاطرنشان کرد: بررسى آسیب ها، تهدیدها و 
فرصت ها در جلسات مربوطه نیز در راستاى اهداف پدافند غیرعامل هستند، اما هدف پدافند 

غیرعامل انسجام و هماهنگى میان تمامى اتفاقات است.
طیب نیا با بیان اینکه اقدامات ما در حوزه پدافند غیرعامل نباید به صورت مناسبتى و محدود 
به هفته تعیین شده براى این حوزه باشــد، اذعان داشت: باید به گونه اى برنامه ریزى کنیم تا 
در استراتژى هاى شرکت فوالد مبارکه، ساختاریافته و هماهنگ عمل کنیم. اهمیت پدافند 
اقتصادى نیز براى مقابله با تحریم هاى دشمنان بسیار زیاد است؛ همان گونه که فوالد مبارکه 

در این زمینه به خوبى عمل کرد و از کاهش میزان تولید جلوگیرى به عمل آورد.

وى با بیان اینکــه رکوردزنى هاى فوالد مبارکه در تولید نشــان مى دهد که این شــرکت 
آســیب هاى احتمالى را به درستى شناسایى کرده اســت، ادامه داد: بهره گیرى از 95 درصد 
ظرفیت هاى تولید در فوالد مبارکه نیز نشان دهنده عملکرد صحیح مدیریت در این شرکت 
است؛ ازاین رو ساختارمندى و سیســتمى بودن واکنش هاى فوالد مبارکه در برابر حوادث و 

اتفاقات و نهادینه سازى آن ها بسیار مهم است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر ضرورت هوشــیار بودن همه کارکنان در فوالد 
مبارکه و سهیم بودن آنان در حوزه پدافند غیرعامل تصریح کرد: هوشمندسازى سیستم ها 
در پدافند غیرعامل اهمیت زیادى دارد و انجام رزمایش در این زمینه نباید محدود باشد. هر 
بخش باید به تناسب حوزه کارى خود رزمایش هایى را در راستاى پدافند غیرعامل برگزار کند 
و این رزمایش ها بدون اطالع قبلى کارکنان اجرا شوند تا آمادگى براى واکنش سریع در برابر 

حوادث افزایش یابد.

نمایشگاه بین المللى اصفهان از هفدهم آبان ماه میزبان چهاردهمین نمایشگاه تخصصى 
صنعت نساجى و منسوجات مى شود.

 77 شرکت از 12 استان کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و طى چهار روز برگزارى 
تا بیستم آبان ماه، توانمندى ها، محصوالت، کاالها و خدمات خود را در 9000 مترمربع فضاى 

نمایشگاهى در معرض بازدید عالقمندان این حوزه قرار مى دهند.

شرکت کنندگان چهاردهمین نمایشگاه تخصصى صنعت نساجى و منسوجات اصفهان از 
استان هاى اصفهان، تهران، مرکزى، آذربایجان غربى، آذربایجان شرقى، یزد، خوزستان، 

مازندران، البرز، قزوین، چهارمحال و بختیارى و سمنان در این نمایشگاه حضور یافته اند.
این شرکت ها در زمینه صنایع و ماشین آالت نساجى، مواد اولیه و منسوجات شامل پارچه، 
پتو و کاالى خواب فعالیت دارند. از جمله مطرح ترین برندهاى حاضر در نمایشگاه مى توان 
به ایران نوبافت، مواد پلیمرى ارغوان، مجتمع صنعتى بهکوش، نفیس نخ، پایاجین اصفهان، 
دانش بنیان الوان ثابت، حجاب شهرکرد، پلى اکریل ایران، رایاشقایق سرآمد، رزین نخ بدیعى، 
سما نقاله و نوربافت اشاره کرد. همچنین نمایندگان داخلى شرکت هاى فعال صنعت نساجى 

کشورهاى چین، ترکیه، آلمان و اسپانیا به ارائه دستاوردهاى خود پرداخته اند.
در حاشیه این نمایشــگاه، رویدادهاى جانبى مختلفى نیز برگزار خواهد شد که از آن جمله 
مى توان به برپایى میز نساجى، بررســى فعالیت هاى موج چهارم فناورى نساجى، کارگاه 
آموزشى برندسازى صنعتى، بررســى نوآورى هاى جدید در تولید کاالى نساجى و بررسى 

مدیریت تحول در سیستم هاى تولید ناب نساجى اشاره کرد.
چهاردهمین نمایشگاه تخصصى صنعت نساجى و منسوجات اصفهان از ساعت 10 تا 19 
روزهاى 17 تا 20 آبان ماه در کمربندى شــرق، روبروى منطقه روشن دشت برپا مى شود و 

میزبان فعاالن، متخصصان، کارشناسان و عالقمندان این حوزه خواهد بود.

ضرورت توجه به پدافند اقتصادى براى مقابله با تحریم ها برگزارى چهاردهمین نمایشگاه صنعت نساجى در اصفهان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اصفهان گفت: 9 هزار 
خانوار در یک سال گذشــته به دلیل مشکالت اقتصادى 
ناشى از شــیوع ویروس کرونا و نیز تنگناهاى معیشتى به 

شمار مددجویان این نهاد در استان افزوده شده است.
کریم زارع افزود: با توجه به شــرایط کرونایى و مشکالت 

معیشتى این تعداد خانوار براى حمایت و رفع نیازها تحت 
پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان 
قرار گرفتند. وى مشــارکت خیران براى پاسخگویى به 
نیازهاى اقشــار آســیب پذیر را مهم دانســت و  گفت:  
اصفهانى ها همکارى خوبى با نهادهاى حمایتى داشته اند 

و کمک 190 میلیارد ریالى امسال در برنامه شور عاطفه ها 
نمونه اى از خیرخواهى مردم این استان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اصفهان اضافه کرد: 
این کمک هاى مردمى امسال نسبت به سال گذشته رشد25 

درصدى داشته است.

9 هزار خانوار  در یکسال به مددجویان کمیته امداداصفهان افزوده شد

معاون قرارگاه پدافند شــیمیایى کشــور گفت: حفاظت 
از زیرســاخت هاى شــیمیایى اصفهان با توجه به اهمیت 
راهبردى آنها و نقش مهم این استان در جابه جایى کاال یکى 

از اولویت هاى اصلى پدافند غیر عامل کشور است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت شــهرکهاي صنعتی 
استان اصفهان، احمد اکرمى بعدازظهر پنجشنبه در سمینار
" آموزشــی حفاظت از زیرســاخت هاي شــیمیایى در
 شهرك هاى صنعتى " در ســالن همایش هاى شهرك 
صنعتى اُشترجان اصفهان گفت: زیرساخت هاى شیمیایى 
اصفهان در سطح ملى اهمیت بسزایى دارند و محافظت و 

بهبود تاب آورى آنها، اولویت نخست قرارگاه پدافند شیمیایى 
کشور است.  

وى اظهار داشــت: فراوانى و تعدد صنایع شــیمیایى در 
کنار جمعیت زیاد اســتان اصفهان باعث شده است این 
استان اولویت اصلى قرارگاه پدافند شیمیایى کشور براى 
شناســایى و اقدام در جهت محافظت و بهبود تاب آورى 
آنها باشد.   اکرمى ادامه داد: زیرساخت هاى شیمیایى بخش 
مهمى از اقتصاد کشور است که در آن مواد اولیه به مواد مهم 
و حیاتى کشور تبدیل مى شود و از این رو مى تواند بعنوان 

یک هدف جذاب براى حمله دشمن تلقى شود.

اصفهان، اولویت اصلى قرارگاه پدافند شیمیایى کشور است

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
میزان مصرف ساالنه صنایع از منابع آب استان با اقدامات 
و برنامه ریزى هاى صورت گرفته در سالجارى در مقایسه 
با ابتداى سال 1390 حدود 55 میلیون متر مکعب کاهش 

یافته است.
ایرج موفق افزود: برنامه ابالغى وزارت نیرو  ابتداى دهه 
90 در بخش صنعت استان اصفهان مصرف 185 میلیون 
متر مکعب آب خام در سال بود که در یکسال اخیر این رقم 
به 130 میلیون متر مکعب رسید و معادل 55 میلیون متر 

مکعب کاهش پیدا کرد.
وى با اشاره به عملکرد سال گذشته صنایع مهم استان در 
صرفه جویى آب و برداشــت از زاینده رود، گفت: در زمان 

حاضر 55 میلیون متر مکعب پســاب تولیدى در استان، 
جایگزین آب خام شده است.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان 
اینکه صرفه جویى به معناى جایگزینــى آب خام با آب 
خاکســترى اســت، اظهار داشــت:صرفه جویى آب در 
شهرك هاى صنعتى پنج درصد، فوالد مبارکه 20 درصد، 
ذوب آهن 17 درصد، پاالیشگاه اصفهان 2.3 درصد و سایر 

صنایع استان اصفهان 10.2 درصد محقق شده است.
وى با اشاره به نیاز صنایع به آب گفت: امکان توقف جریان 
تولید وجود ندارد و این جریــان براى ادامه کار به مصرف 

آب نیاز خواهد داشت.
موفق اضافه کرد: بخش صنعت فقط صنایع فلزى را شامل 

نمى شود و صنایع دیگرى هم در این بخش از جمله صنایع 
غذایى وجود دارد که نیاز به آب دارند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به 
نامگذارى سال 1400 با عنوان "تولید؛ پشتیبانى ها، مانع  
زدایى ها" تاکید کرد: اختصاص سهم پساب به صنایع و 
واحدهاى تولیدى به نوعى در راســتاى حمایت از تولید و 

مانع زدایى در این زمینه است.
موفق گفــت: بــر اســاس برنامــه ســازگارى با کم 
آبى قرار اســت 200 میلیون متر مکعــب آب از طریق 
پســاب در افق 1405 بــه صنعت اســتان اصفهان داده 
شود که امید اســت در چند ســال آتى این مقدار پساب

 تامین شود.

کاسته شدن از مصرف ساالنه  آب در صنایع اصفهان 

رییس دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان از تصویب و 
موافقت نهایى با آزاد سازى اراضى تحت مالکیت دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد نجف آباد براى اجراى پروژه تقاطع 
غیرهمسطح شهداى دانشجو در بیست و یکمین جلسه 

هیات امناى دانشگاه آزاد اسالمى این استان خبر داد.
پیام نجفى گفت: در این جلسه که به صورت فوق العاده و 
در خصوص اتخاذ تصمیم براى آزاد سازى اراضى تحت 
مالکیت دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد، واقع در 

مسیر اجراى پروژه تقاطع غیر همسطح شهداى دانشجو 
تشکیل شد، با توجه به اهمیت پروژه و حادثه خیز بودن 
مسیر مجاور سردرب اصلى دانشگاه و با توجه به تقاضاى 
شهردارى نجف آباد، با آزاد سازى این اراضى موافقت شد.

موافقت نهایى با آزادسازى اراضى دانشگاه آزاد نجف آباد 


