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اشتباهاتى که در وعده  شام مرتکب مى شویداحداث پارکینگ طبقاتى در مجاورت میدان امام (ره)زندگى رضا رویگرى مستند شدماجراى بنادر اختصاصى چینى ها براى ایران سالمتاستانفرهنگ برکنارى 3 مربى در 4 هفته ابتدایى لیگ برتر ورزش جهان نما

بیماران کلیوى
 آبلیمو 

مصرف کنند؟ 

راه حل مشکالت اصفهان در پایتخت نیست
3

5

الگوى رفتارى 
تصادفات 
در اصفهان

آبلیمو از نوشیدنى هایى است که مصرف آن همیشه توصیه 
مى شود و سوالى ذهن بیماران کلیوى را درگیر کرده که آیا 

مضراتش از فوایدش کمتر است؟
لیمو سرشار از ویتامین سى است که باعث جذب کلسیم 

مى شود. کلسیم ماده اى است که استخوان ها را محکم...

رییس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان 
گفت: 33 درصد از تلفات ناشى از تصادفات داخل 
شهرى در استان را عابران پیاده به خود اختصاص 

داده اند.
ســرهنگ  محمدرضــا محمدى، در بــاره آمار 
تصادفات شهرى در شش ماه ابتدایى سال جارى 
افزود: در این مدت تعداد جانباختگان تصادفات 
داخل شهرى منجر به فوت نسبت به مدت مشابه 

سال قبل کاهش...

نم زدگى، سى و سه پل را تهدید نمى کند نم زدگى، سى و سه پل را تهدید نمى کند 
واکنش اداره میراث فرهنگى به خبر نم زدگى سقف پل تاریخى اصفهان بعد از بارندگى هاى اخیر؛واکنش اداره میراث فرهنگى به خبر نم زدگى سقف پل تاریخى اصفهان بعد از بارندگى هاى اخیر؛
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استاندار با اشاره به وضعیت تنظیم بازار در استان؛

شکست در دربى را با قهرمانى 
جبران خواهیم کرد

بازیکن سپاهان:

بازیکن تیم سپاهان در مورد شکست مقابل ذوب آهن و اتفاق تلخ بازى 
روز جمعه صحبت کرد.

رضا میرزایى در خصوص دیدار سپاهان مقابل ذوب آهن و شکست این 
تیم اظهار کرد: دربى هاى اصفهان ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

از شنبه هاى پر حادثه تا قربانیانى 
به نام عابر پیاده در 6 ماهه امسال

سى و سومین 
جشنواره تئاتر استان 

اصفهان از فردا 
آغاز مى شود

حضور آمران به معروف در پارك هاى اصفهان
با کمک پلیس امنیت اخالقى و با هدف «تذکر موضوعات ناهنجارى هاى ظاهرى» صورت مى گیرد
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بازگشت مهندس بازگشت مهندس 
سپاهان به تیم ملى سپاهان به تیم ملى 

پس از پس از 55 سال سال

فراخوان مناقصه عمومى 
همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از 
 www.setadiran.ir دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/08/17 مى باشد.
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غیر بانکی که داراي مجوز فعالیت از 
سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر داراى حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 
2- فیش واریزى به حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزى بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر (وجه نقد یا هر گونه چک 

به عنوان سپرده قابل قبول نمى باشد).

 شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز دوشنبه مورخ 1400/08/17 تا روز شنبه مورخ 1400/08/22 .
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/09/06 .

- زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/09/07 .
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها: 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167
تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

ف
مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهردی

مبلغ تضمین 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار (ریال)

نحوه پرداخت گواهینامه صالحیت

1

تجدید مناقصه 
1400/8882/ص مورخ 

1400/08/15 شماره 
مناقصه در  سامانه ستاد 

2000001335000046

تهیه مصالح و اجراى 
ساختمان ادارى و تکمیل 
آشیانه آتشنشانى واقع 
در محله ایثار یک شهر 

جدید فوالدشهر به استناد 
مصوبات هشتصد و نود 
و پنجمین جلسه هیأت 

مدیره شرکت عمران  شهر 
جدید فوالدشهر

 68,229,076,872
ریال         

 بر اساس فهرست 
بهاى ابنیه و تأسیسات 
مکانیکى وتأسیسات 

برقى سال 1400 

 3,411,453,844
ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج             در گرایش  
ساختمان و ابنیه 
از سازمان برنامه 
و بودجه ( سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى 
سابق) 

پرداخت حداقل شصت 
درصد از مبالغ ناخالص 

صورت وضعیتهاى تأیید 
شده از طریق تهاتر 
با اراضى یا واحدهاى 

موجود با کاربرى مختلف 
در شهر جدید فوالدشهر 

به قیمت کارشناسی 
روز و پرداخت مابقى 

به صورت نقدى صورت 
مى گیرد.
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تجدید مناقصه 
1400/8883/ص مورخ 

1400/08/15 شماره 
مناقصه در  سامانه ستاد 

2000001335000047

تهیه مصالح و اجراى 
عملیات اسکلت، سفت 

کارى و نازك کارى مسجد 
محله گلبهار شهر جدید 

فوالدشهر به استناد 
مصوبات نهصد و نهمین 

جلسه هیأت مدیره 
شرکت عمران  شهر جدید 

فوالدشهر

 59,474,265,959
ریال          بر اساس 

فهرست بهاء ابنیه، 
تأسیسات مکانیکى 
و تأسیسات برقى 

سال 1400 

 2,973,713,298
ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج             در گرایش  
ساختمان و ابنیه 
از سازمان برنامه 
و بودجه ( سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى 
سابق) 

پرداخت به صورت نقدى 
صورت مى گیرد.
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تجدید مناقصه 
1400/8884/ص مورخ 

1400/08/15 شماره 
مناقصه در  سامانه ستاد 

2000001335000048

آماده سازى اولیه، توسعه، 
حفظ و نگهدارى فضاى 

سبز و تأسیسات مربوطه 
در برزن چهارم، پنجم و 
ششم و مرکز برزن دوم 
و سوم و سایت صنعتى و 

شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر به استناد 

مصوبات نهصد و نهمین 
جلسه هیأت مدیره 

شرکت عمران  شهر جدید 
فوالدشهر

 61,367,373,915
ریال          بر اساس 

فهرست بهاء 
راهدارى، انتقال و 

توزیع آب روستایى، 
آبیارى تحت فشار، 
آبخیزدارى و منابع 

طبیعى، بهره بردارى 
و نگهدارى تأسیسات 
آب شرب سال 1400 

 3,068,368,696
ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج             در گرایش 

کشاورزى از سازمان 
برنامه و بودجه

 ( سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى سابق) 

پرداخت به صورت نقدى 
صورت مى گیرد.

نوبت اول نوبت اول 

م.الف:1219400

پس از هوشمند سازى کامل ســامانه 1522 از ابتداى 
امسال، مردم بدون محدودیت زمانى و مکانى خدمات 

23 گانه آبفاى استان اصفهان را دریافت مى کنند.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان که 
به مناسبت پنجمین ســال افتتاح  سامانه 1522 سخن 
مى گفت افزود: از ابتداى ســال جــارى، اصفهانى ها  
خدمات 23 گانه آبفا را  از طریق سامانه هوشمند 1522 

سریع، آسان  و بى وقفه  دریافت مى کنند.
 هاشــم امینى ســامانه 1522 را پل ارتباطــى مردم و 
شــرکت دانســت و گفــت: انتظــار مــى رود دیگر 
شرکت هاى آب و فاضالب در کشور نیز از این فناورى 
نوین در زمینه خدمات رســانى مســتمر به مردم الگو 

بردارى کنند. 
وى هوشمندسازى سامانه 1522 را  فرایندى خالقانه و 
پیشرو در صنعت آبفاى کشور برشمرد و  اظهار داشت: 
در هفت ماهه نخست سال جارى، تعداد 61 هزار و 400 
فقره بازدید نصب انشــعابات جدیــد آب و فاضالب و 
خدمات پس از فروش،  به طور هوشمند در سطح استان 

برنامه ریزى شد.  
وى  در خصوص مزیت هاى دسترســى غیرحضورى 
به خدمات آبفا گفت:  بررســى ها نشــان مــى دهد با 
راه اندازى سامانه ارائه خدمات غیرحضورى آبفاى استان 

اصفهان از سال 1395 تا کنون از 28 میلیون سفر درون 
شهرى جلوگیرى و 34 میلیون لیتر بنزین صرفه جویى 

شده است.
امینى به ســایر روش هاى ارائه خدمات غیر حضورى 
آبفا بــه متقاضیان نیز اشــاره کــرد و اظهار داشــت: 
مشــترکین مى توانند خدمات 23 گانه شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان را عالوه بر سامانه 1522  از 
طریق میز خدمت الکترونیک پرتال شــرکت به نشانى
اپلیکیشــن   ،www .abfaesfahan .ir  
همراه آبفــا، دفاتر پیشــخوان دولت، کد دســتورى
   (QR-CODE) 151522*6655* و آبفا رمزینه # 

به صورت سریع و آسان دریافت کنند.
واگذارى انشعاب آب و فاضالب، تغییر کاربرى انشعاب 
آب، پاســخ به اســتعالم مالکیت انشــعاب آب، تغییر 
مشخصات مشترکین آب و فاضالب، تغییر تعداد واحد 
مســکونى مشــترکین آب و فاضالب، تغییر ظرفیت 
قراردادى انشعاب آب، تغییر قطر انشعاب آب، تفکیک، 
تغییر مکان، آزمایش، تعویض کنتور آب ، نصب سیفون 
اضافى فاضالب، قطــع موقت و وصل انشــعاب آب، 
جمع آورى یا ادغام انشــعاب آب، تسویه حساب بدهى 
مشــترکین آب و فاضالب، درخواست بررسى صورت 
حساب مشترکین آب و فاضالب، اعالم کارکرد کنتور 

آب، مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختى هاى 
مشــترکین آب و فاضــالب، فــروش آب تانکــرى، 
پاسخگویى به شکایات مرتبط با آب و فاضالب، رسیدگى 
به پیشــنهادات حوزه آب و فاضالب و درخواست لوازم 
کاهنده مصرف آب، عناوین 23 خدمتى است که مردم 
مى توانند به صورت غیرحضورى از آبفاى استان اصفهان 

دریافت کنند.

با هوشمند سازى سامانه 1522محقق شده است؛

دسترسى شبانه روزى مردم به خدمات آبفا 
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مدیرکل بهزیستى استان مدیرکل بهزیستى استان 
اعالم کرد؛اعالم کرد؛

وجود وجود 12001200  
کودك فاقد کودك فاقد 

سرپرست موثر سرپرست موثر 
در اصفهاندر اصفهان

مدیرکل ستاد مدیرکل ستاد 
مدیریت بحران استان مدیریت بحران استان 

خبر داد؛خبر داد؛
آبگرفتگى آبگرفتگى 
300300 منزل  منزل 

مسکونى در مسکونى در 
اصفهاناصفهان

على نصیریان:على نصیریان:

«مبارك» مى تواند به «مبارك» مى تواند به 
کاراکترى کارآمد و کاراکترى کارآمد و 
امروزى تبدیل شود

4
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اخبار ضد و نقیض درباره پذیرش کشتى هاى ایرانى در 
بنادر چین به گوش مى رسد. آن هم در شرایطى که چین 
بزرگ ترین شریک تجارى ایران است. بر اساس اعالم 
مجیدرضا حریرى، رئیس اتاق مشــترك ایران و چین 
حجم تجارت این دو کشور در سال 2020 به حدود 16 
میلیارد دالر رسیده است. هرچند که او تأکید کرده است به 
دلیل تحریم حجم تجارت ایران و چین کاهش بى سابقه 
داشته است اما این کشور همچنان بزرگ ترین شریک 

تجارى ایران محسوب مى شود.
حاال اما اخبار متناقضى درباره پذیرش کشتى هاى ایرانى 
در بنادر چین به گوش مى رســد. در این میان مجیدرضا 

حریرى، رئیس اتاق ایران و چین، منع تردد کشتى هاى 
ایرانى به بنادر چیــن را رد مى کند و ادامه مى دهد: چین 
نه تنها بنادر خود را روى کشتى هاى ایرانى نبسته است 

که بنادر ویژه اى در اختیار ناوگان ایرانى گذاشته است.
مسعود پل مه، دبیر انجمن کشتیرانى هم با تأیید ادعاى 
رئیس اتاق ایران و چین از اختصاص ســه بندر ویژه به 
کشتى هاى ایرانى خبر داده و گفته بود: براى بنادر چین 
تناژ مهم است و تناژ باال ارجحیت باالترى دارد اما در حال 
حاضر چین ســه بندر اختصاصى به کشتى هاى ایرانى 
اختصاص داده اســت که امکان پهلوگیرى، بارگیرى و 

تخلیه در این بنادر براى کشتى هاى ایرانى وجود دارد.

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناورى اطالعات وزارت 
بهداشت با اشاره به وضعیت بیمارى کرونا در استان هاى 
کشور، در عین حال بر لزوم مدیریت به موقع شرایط تأکید 
کرد و گفت: اکنون در سر دو راهى قرار داریم و اگر به موقع 
به داد شهرها برسیم و در این شهرها کنترل جدى صورت 
گیرد و ادارات دولتى تدبیر کننــد و نکات را رعایت کنند؛ 

وضعیت خطرناك نخواهد شد.
دکتر على شــریفى زارچى گفت: اکنون روند بیمارى در 
اکثر اســتان ها نزولى است ولى سیســتان و بلوچستان، 
قزوین، سمنان و یزد در دو هفته اخیر روند افزایشى نگران 

کننده اى دارند.

وى افزود: از 23 مرداد در اوج قله پیک پنجم بودیم و پس 
از آن روند کاهشى شد و از اوج قله گذشتیم؛ به همین دلیل 
رنگ شــهرها تغییر کرد و اکنون در لبه پایین رونده موج 
پنجم هستیم. در 17 مهرماه همه شهرها در وضعیت آبى و 
نارنجى قرار گرفتند و تنها چند شهر در شمال غربى کشور  

وضعیت قرمز داشتند.
وى گفــت: اکنون اصــًال نمى توانم تصــور کنم که در 
شهرهاى قرمز مدارس باز شوند و باید با هوشیارى مانع 
بروز پیک ششــم کرونا در سطح کشــور شد چون شاید 
خطرى دانش آموز را تهدید نکند اما خانواده او در معرض 

خطر قرار مى گیرند.

ماجراى بنادر اختصاصى 
چینى ها براى ایران

روند افزایشى نگران کننده 
کرونا در برخى استان ها

خبرنگاران زیر خط فقرند 
دبیر انجمن صنفى روزنامه نگاران    رکنا |
اســتان تهران با تأکید بر اینکه حدود 80 درصد 
از خبرنگاران کشور حداقلى بگیر هستند، عنوان 
کرد: عمده خبرنگاران کشور حتى خبرنگارانى که 
کمى بیشتر از حداقل حقوق را دریافت مى کنند، 
کمتر از نرخ سبد معیشت ماهانه حقوق مى گیرند 
و همین مسئله فشارهاى مالى سنگینى را به این 

قشر وارد مى کند.

خاویار، کیلویى 16 میلیون!
مدیرکل    خبرگزارى صدا و سیما |
دفتر بازسازى و حفاظت از ذخایر ژنتیکى آبزیان 
سازمان شــیالت ایران از صادرات 4 ُتن خاویار 
پرورشــى و بیش از 1000تن گوشــت ماهیان 
خاویارى به ارزش 16 میلیون دالر از کشــور در 
ســال 99 خبر داد. ناصر کرمــى راد گفت: پیش 
بینى مى کنیم ظرف 10 سال آینده جزو کشور هاى 
دوم یا سوم تولید خاویارپرورشى در جهان باشیم. 
کشور چین در حال حاضر رتبه نخست تولید خاویار 
پرورشى را در بین کشور هاى دنیا در اختیار دارد. 
وى اضافه کرد: خاویار پرورشى گونه بلوگا در بازار 
داخلى به قیمتى معــادل 15 تا 16 میلیون تومان 

عرضه مى شود.

چرا برنج گران شد
عضــو هیئــت مدیــره تعاونى    میزان |
شــالیکوبى داران کشــور مى گویــد کاهــش 
40 درصــدى تولید برنج به دلیل خشکســالى و 
مشکالت تولید مهمترین دلیل گرانى بى سابقه 
برنج در کشور اســت و اگر فکرى براى واردات 
برنج نشود افزایش هاى بیشتر در قیمت برنج قابل 

پیش بینى است .

آغاز کنسرت ها 
از آخر آبان

محمدمهدى اسماعیلى وزیر فرهنگ    صبا |
و ارشاد اسالمى در برنامه زنده «نگاه یک» شبکه 
یک سیما با اشاره به نحوه فعالیت هاى هنرى در 
دوران کرونا بیان کرد: من معتقدم که با کرونا باید 
زندگى کرد. خوشبختانه زمینه هاى عادى سازى 
فعالیت هاى کشــور در دوران کرونا فراهم شده 
است و امیدواریم تا انتهاى آبان کنسرت ها دوباره 
راه بیافتند. نمایش فیلم هاى سینمایى مان هم با 
حجم باالى مخاطب در سالن ها مواجه شده است.

گردشگران فرانسه هم 
آمدند

با لغــو ممنوعیت صــدور روادید    مهر |
و باز شدن مرزهاى کشــور به روى گردشگران 
خارجى، پس از ورود فم تورى از کشــور روسیه، 
گردشگرانى از کشور فرانســه و در قالب گروهى 
9 نفره وارد خاك ایران شدند. با برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته از طرف یک شرکت مسافرتى، این 
تور فرانســوى طى 15 روز اقامت خود در ایران 
از مراکز و جاذبه هاى توریســتى تهران، همدان، 
کرمانشــاه، اهواز، شــیراز، یزد و اصفهان بازدید 

مى کنند.

الکچرى ترین جشن هالووین!
اخیراً فیلمى از جشن هالویین ایرانى    رکنا |
ها در فضاى مجازى منتشر شد که گفته مى شود 
در شهرك باســتى هیلز لواسان است اما صحت 
این گفته به طور قطع تأیید نشده است. این فیلم 
در ساختمان دوبلکس و الکچرى است که براى 
جشن هالویین تزیین شده و تمام حاضران نیز با 
پوشیدن لباس هاى عجیب و ترسناك در کنار هم 
جمع شدند؛ نکته قابل توجه از نظر کاربران پخش 
شدن آهنگ هاى ایرانى در این جشن بود که ایرانى 
بودن حضار را مشخص مى کرد اما ظاهر مهمان 
هاى آنجا و پوشش نامتعارفشــان رنگ بویى از 

ایرانى بودن را نداشت.

هالل احمر کمیسیون  گرفته؟
جمعیت هالل احمــر، 112 میلیون    میزان |
دوز واکسن ســینوفارم طى 32 مرحله به کشور وارد 
کرد. محمد حسن قوسیان مقدم، دبیر کل و سخنگوى 
جمعیت هالل احمــر با تکذیب دریافت کمیســیون 
توســط این جمعیت بــراى واردات 112 میلیون دوز 
واکسن سینوفارم گفت: شــرکت سینوفارم حدوداً 40 
درصد، واکسن خود را به هالل احمر ارزان تر فروخت و 
به همین دلیل مبلغ تمام شده کمترى دولت براى خرید 

این واکسن ها پرداخت کرد.

براى کسرى بودجه نبود
  باشگاه خبرنگاران جوان | رئیس مجلس 
شــوراى اســالمى به بیان توضیحاتى درباره طرح 
محدودیت تردد شبانه پرداخت. محمد باقر قالیباف در 
پاسخ به تذکر یکى از نمایندگان مجلس که اظهار کرده 
بود با اعمال محدودیت تردد شبانه جیب مردم را خالى 
مى کنند، اظهار کرد: زمانى که کرونا در اوج بود دوستان 
حوزه درمان و کرونا دیدند که بیشترین جایى که باعث 
انتشار کرونا مى شود شــب نشینى هاست. قالیباف در 
ادامه بیان کرد: اعمال محدودیت از ســاعت 10 شب 
تا 3 صبح براى ســالمت مردم بوده و این مباحثى که 
مطرح اســت که دولت براى جبران کسرى بودجه و 
نیروى انتظامى براى کســب درآمد ایــن کار را کرده 

صحت ندارد.

نفت بدهید، برنج بگیرید!
«عبدالرزاق داود»، مشــاور ارشــد    انتخاب |
نخست وزیر پاکســتان در امور بازرگانى و سرمایه 
گذارى (سرپرســت وزارتخانه بازرگانى پاکستان) با 
اشــاره به ظرفیت تهاتر در دو کشور گفت: پاکستان 
داراى برنج و ایران داراى نفت و پتروشیمى است که 
مى توانیم این کاالها را با هم تهاتر کنیم. او تصریح 
کرد: ما به شــرایط تحریمى ایران واقف هستیم و به 
دنبال یک ساز و کار براى ایجاد ارتباط مؤثر و مفید با 
ایران هستیم به همین دلیل پیشنهاد تهاتر را مطرح 

مى کنیم.

احوالپرسى وزیر از وزیر
بهرام عین اللهى، وزیر بهداشــت در پى    ایلنا |
ابتالى دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
کشورمان به کرونا و قرار داشتن در وضعیت قرنطینه، 
در تماس تلفنى، ضمن احوالپرسى، در جریان آخرین 
وضعیت سالمتى وى قرار گرفته و برایش آرزوى شفاى 
عاجل کرد. چندى پیش، براســاس اعالم سخنگوى 
وزارت امور خارجه کشورمان، حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه ایران، به کرونا مبتال شده و اکنون نیز 

در قرنطینه به سر مى برد.

همه تالشمان را مى کنیم
جواد اوجى، وزیر نفت در پاسخ به پرسشى    رکنا |
دربــاره اقدام هاى وزارت نفــت در زمینه جلوگیرى 
از قطعى برق و گاز در زمســتان، گفت: وزارت نفت 
با انجام تعمیرات اساســى در پاالیشگاه ها، خطوط 
انتقال، ایستگاه هاى تقویت فشــار و تأمین سوخت 
مایع نیروگاه ها و اتخاذ تدابیر مناســب و هماهنگى 
با وزارت نیــرو همه تالش خود را مى کند ســوخت 
زمستانى در بخش خانگى تأمین شود تا با چالش گاز 

روبه رو نشویم.

پایان تنش بین
  ایران و آذربایجان؟

پس از هفته هــا تنش میــان ایران و    فرارو |
آذربایجان حاال چند روزى است خبرهاى جدیدى در 
باره روابط دو کشور شنیده مى شود. دقیقاً روشن نیست 
چه تحول تازه اى رخ داده کــه حاال دیپلمات هاى دو 
کشــور پیام هاى مثبتى رد و بدل مى کنند. با توجه به 
اظهارات اخیر مقامات ایــران و آذربایجان به نظر مى 
رســد که فعًال تنش ها بین ایران و آذربایجان رو به 
فروکش کردن اســت اما اختالفات قدیمى احتماًال 

همچنان باقى مى ماند.

خبرخوان

در حالى قرار اســت از امروز فروش نقدى «دیگنیتى» 
و «فیدلیتى» به صورت اینترنتى آغاز شــود که اختالف 
قیمت یکى از مدل ها نســبت به بازار بــه بیش از 305 

میلیون تومان مى رسد.
در طرح فروش نقدى دیگنیتــى و فیدلیتى که از امروز 
دوشنبه آغاز مى شــود قیمت مصوب خودرو دیگنیتى 
پرایم 795 میلیون تومان تعیین شده است. این خودرو، 
در بازار یک میلیــارد و 100 میلیون تومان داد و ســتد 
مى شــود. اختالف قیمت 305 میلیــون تومانى در این 
فروش از اتفاقات عجیب و قابل توجه در فروش هاى اخیر 

خودروسازان است.
همچنین در این طرح، خودروى فیدلیتى پرایم تیپ 1 (5 
نفره)، 735 میلیون تومان قیمت دارد. این خودرو در بازار 

بین 931 تا 979 میلیون تومان معامله مى شود.
در طرح فروش نقدى دیگنیتى و فیدلیتى، قیمت مصوب 
فیدلیتــى پرایم تیــپ 2 (7 نفــره) 747 میلیون تومان 
قیمتگذارى شده است. این خودرو در بازار یک میلیارد و 

20 هزار تومان قیمت دارد.
ثبت نام نقدى خودروهاى فیدلیتى پرایــم 5 و 7 نفره و 
دیگنیتى پرایم، روز دوشــنبه 17 آبان 1400 به صورت 
اینترنتى برگزار مى شود. در طرح فروش جدید شرکت 
بهمن موتور براى فروش نقــدى دیگنیتى و فیدلیتى، 
مشتریان مى توانند از رنگ هاى ســفید، مشکى، قرمز 
روناسى، آبى اطلسى، خاکســترى کهکشانى و سربى 

خودروى خود را انتخاب کنند.
فروش نقدى دیگنیتى و فیدلیتى ( 5 نفره و 7 نفره ) بهمن 
موتور، ساعت 10 صبح امروز دوشنبه مورخ 17 آبان آغاز 

و تا ساعت 16 یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

تا دو هفته دیگر جهان شاهد طوالنى ترین ماه گرفتگى قرن 
بیست و یکم خواهد بود.

در نخستین ساعات روز 19 نوامبر (28 آبان) زمین از میان 
خورشــید و ماه عبور خواهد کرد و بر روى قمر خود سایه 
خواهد انداخت. این ماه گرفتگى در ساعت 4 صبح به وقت 
منطقه زمانى شــرقى (11:30 تهران) به اوج خود خواهد 

رسید. در آن زمان، زمین جلوى رسیدن نور خورشید به 97 
درصد از ماه کامل را خواهد گرفت، امرى که سبب مى شود 

ماه رنگى قرمز گونه پیدا کند.
به گفته ســازمان فضایى ناســا، این ماه گرفتگى جزئى 
سه ســاعت و 28 دقیقه و 23 ثانیه به طول خواهد انجامید 
که این میزان طوالنى تر از تمامــى ماه گرفتگى هاى رخ 

داده اســت. این ماه گرفتگى در همه جاى دنیا قابل رؤیت 
نیست و تماشــاى آن تنها در مناطقى امکانپذیر است که 
ماه در باالى افق قرار دارد. ســاکنان هر 50 ایالت آمریکا، 
کانادا و مکزیک مــى توانند این ماه گرفتگــى را به طور 
کامل مشاهده کنند.  امکان مشــاهده هیچ بخشى از این 
ماه گرفتگى در منطقه خاورمیانــه وجود ندارد اما مى توان 

این رویداد نجومى را به صورت زنده ولى مجازى تماشا کرد.
اگر این ماه گرفتگى را از دست دادید نگران نباشید چرا که 
بر اساس پیش بینى هاى ســازمان فضایى ناسا، 179 ماه 
گرفتگى دیگر طى هشت دهه  بعدى در پیش است که به 
طور متوسط هر سال دو تاى آنها رخ خواهد داد. ماه گرفتى 

بعدى روز 16 ماه ِمى سال 2022 خواهد بود.

زودپز برقى خارجى حاال به جمع دیگر اقالم قاچاق پیوسته 
است. سال گذشــته زودپزهاى خارجى با قیمت هفت تا 
هشــت میلیون تومان فروخته مى شد اما حاال بررسى ها 
نشان مى دهد فروشگاه هاى آنالین این کاال را با قیمت تا 

14 میلیون و 990 هزار تومان مى فروشند.
اما علت گرانى زودپز چیست؟ نایب رئیس اتحادیه لوازم 
خانگى تهران مى گوید اکثــر زودپزهایى که با نرخ هاى 
نجومى در بازار دیده مى شــوند برقى و چند کاره هستند. 
عمومًا این زودپزها از کشورهایى همچون چین قاچاقى 
وارد ایران و با قیمت هاى دلخواه به مردم فروخته مى شود.

محمدحســین اســالمیان توضیح داد: مــردم معموًال 
زودپزهاى ایرانى را مى خرند و هنوز مصرف زودپز برقى دو 

جداره در کشور رایج نشده است. معموًال قیمت زودپزهاى 
برقى از چهار میلیون تومان شروع و تا 14 میلیون تومان 
هم فروخته شده است. البته این زودپزها چند کاره است و 

در کنار آنها آرام پز هم وجود دارد.
اســالمیان بیان کرد: برخى از زودپزها با برند فرانسوى 
فروخته مى شــود اما این به معناى آن نیست که کاال از 
فرانسه قاچاقى وارد ایران شــده است. اکثر لوازم خانگى 
از چین اما تحت لیسانس سایر کشورها به کشور قاچاق 

مى شود.
او با اشاره به قیمت زودپز ایرانى گفت: زودپز ایرانى هم از 
یک میلیون و 200 هزار تومان تا یک میلیون و 400 هزار 

تومان قیمت دارد.

دبیر سندیکاى صنایع کنســرو ایران خاطر نشان کرد: 
قیمت گوجه فرنگى در سال جارى 400 درصد گران شد 
این در حالى اســت که قیمت رب گوجه فرنگى حداقل 

100 درصد گران شد.
سید محمد میررضوى  با اشاره به افزایش چهار برابرى 
قیمت گوجه فرنگى بیان کرد: قیمت رب گوجه فرنگى 4 
برابر افزایش نداشت. قیمت قوطى رب گوجه فرنگى 22 
هزار تومان بود اما امسال به حدود 30 هزار تومان رسیده 
اســت و گرانى رب گوجه فرنگى نسبت به افزایش نرخ 

سایر محصوالت کمتر است.
دبیر سندیکاى صنایع کنسرو ایران ادامه داد: در ابتداى 
فصل قیمت بریکس رب فله اى 250 تا 300 هزار تومان 
بود اما از آنجایى که رب با گوجه فرنگى گران تولید شده 
است قیمت هر بریکس به 750 هزار تومان رسیده است.

این فعال اقتصادى تصریح کــرد: در حال حاضر کمبود 

گوجه نداریم و حتى میزان قابل توجهى گوجه به صورت 
فله به کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس و عراق صادر 

مى شود.
وى با اشــاره به افزایش نرخ صنایع پایان دستى، گفت: 
نرخ مواد اولیه، بسته بندى، قوطى درب ایزى اپن، کارتن، 
دستمزد کارگر و... افزایش داشته پس طبیعى است که 

نرخ این محصول باال برود.
این فعال اقتصادى در پاسخ به این پرسش که این دیدگاه 
وجود دارد که در تولید رب گوجه فرنگى بیشــتر از کدو 
حلوایى استفاده مى شود تا گوجه فرنگى آیا چنین سخنى 
را تأیید مى کنید، بیان کرد: من به شــدت به این سخن 
مخالفم چراکه قیمت کدو حلوایى به نسبت گوجه بیشتر 
است و در مقاطعى از سال این محصول در کشور کمیاب 
مى شود. رنگ کدو زرد است و من شاهد استفاده از کدو 

به جاى گوجه در هیچ واحد تولیدى نبودم.

حدود دو دهه از انتشار آخرین آلبوم مجاز کورش یغمایى 
با عنوان «تفنگ دسته نقره» مى گذرد و یغمایى با وجود 

همه تالش ها در این سال ها همچنان غیرمجاز مانده.
کورش یغمایى نزدیک یک دهه در دو دولت احمدى نژاد 
و روحانى به دنبال دریافت مجــوز عرضه آلبوم «ملک 
جمشید» بود و به جایى نرســید تا نهایتًا آلبوم مذکور در 
آمریکا منتشر شد. هرچند در این سال ها دفتر موسیقى 
ارشــاد به یغمایى، مجوز نداده ولى صداوســیما به آثار 

یغمایى روى خوش نشان داده است!

از یک ســو قطعات کورش یغمایى بارها از شبکه هاى 
رادیویى پرمخاطب پیام و آوا پخش شده و از سوى دیگر 
شاهدیم که اخیراً قطعه اى از آثار قبل از انقالبى یغمایى 

با مجوز ساترا در سریال «خسوف» پخش شده است.
سریال «خسوف» که از محصوالت نماواست، بر روى 
سکانس موتورســوارى جوانان عاشق پیشه خود قطعه 
«تک درخت» از آثار پنج دهه قبل کــورش یغمایى را 
قرار داده است؛ قطعه اى با ترانه اى کم و بیش تلخ ولى با 

ترجیع بند امیدوارانه.

در حالى که بر اساس پروتکل هاى ابالغ  شده محدودیت 
پذیرش مسافر در پروازهاى داخلى برداشته شده است و 
پیش از این بسیارى از ایرالین ها و حتى مسئوالن دلیل 
افزایش قیمت هاى صورت گرفته را شیوع ویروس کرونا 
و محدودیت هاى به وجود آمده اعالم مى کردند اما حاال 

هم خبرى از کاهش قیمت نیست.
قیمت بلیت هواپیما از ابتــداى تیرماه به دالیلى نامعلوم 
از سوى شــرکت هاى هواپیمایى تا بیش از 30 درصد 
در مسیرهاى داخلى افزایش یافت و تا کنون هم کسى 
توضیح مشــخصى در این باره نداده است. در این ماه ها 
هشدارها، تهدیدها و دستورهاى متعددى براى بازگشت 
قیمت به نرخ قانونى سابق (نرخنامه آبان ماه سال گذشته) 
از سوى مسئوالن دســتگاه هاى مختلف از وزارت راه 
و شهرسازى تا ســازمان هواپیمایى و حتى نمایندگان 

مجلس مطرح شد اما هیچ کدام کارساز نبود.
حتى مقرر شد تا جلساتى بین شــرکت هاى هواپیمایى 
و مســئوالن این وزارتخانه تحت عنوان شوراى عالى 
هواپیمایى کشورى برگزار شود تا تعیین تکلیف شده و 
نرخ مشخصى در نظر گرفته شود اما هر بار تصمیم گیرى 
نهایى در این باره به جلسه بعد موکول مى شد و نهایتًا با 
همین بالتکلیفى سکان هدایت وزارت راه و شهرسازى 

به عهده رستم قاسمى گذاشته شد.
البته رستم قاســمى، وزیر راه و شهرسازى در نخستین 
برنامه خبرى خود و در حاشیه مراســم تودیع و معارفه 
مدیرعامل شرکت راه آهن در پاسخ به سئوالى مبنى بر 
اینکه چرا تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص 
نشده و ایرالین ها بدون داشتن مصوبه و اختیار قانونى 
اقدام به افزایش نرخ پروازهــاى داخلى کرده اند، اظهار 
کرد: قیمت بلیت هواپیمــا به دلیل رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى به ویژه محدودیت پذیرش 60 درصدى مسافر 
در پروازهاى داخلى افزایش یافته بــود که امیدواریم با 
بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و برداشته 
شــدن این محدودیت بتوانیم قیمت بلیــت هواپیما را 

تعدیل کنیم.
وى اضافه کرد: محدودیت 60 درصدى پذیرش مسافر در 
ناوگان حمل و نقل عمومى براساس مصوبات ستاد ملى 
مقابله با کرونا اتفاق افتاده که هم اکنون در جلسات این 

ستاد در حال بحث و بررسى براى اعمال تغییرات است.
این اظهارات در حالى مطرح شــده که در پروتکل اخیر 
ابالغ شده از سوى ســتاد ملى مقابله با کرونا آمده است 
که از ابتــداى آذرماه محدودیت پذیــرش 60 درصدى 
مسافر در پروازهاى داخلى برداشته مى شود و ایرالین ها 

مى توانند بــراى 100 درصد ظرفیت خــود در پروازها 
بلیت فروشى کنند.

و از ســوى دیگر آنطور که از گزارش هــاى مردمى و 
اطالعات به دست آمده بر مى آید بسیارى از پروازهاى 
داخلى با 100 درصد ظرفیت انجام شده و از هم اکنون 
این محدودیت کرونایى برداشته شده است اما خبرى از 
کاهش قیمت نیســت و برخى ایرالین ها به بهانه هاى 

مختلف این نرخ را افزایش هم مى دهند.
البته اخیراً این مسئله سبب شد تا هفت ایرالین متخلف 

به گفته سازمان هواپیمایى کشورى جریمه شده و مجوز 
برخى پروازهاى شان لغو شود. همچنین صداى نمایندگان 
مجلس هم براى چندمین بار درآمد اما باز هم خبرى از 

اصالح قیمت ها نیست.
حاال باید دید با انتخــاب رئیس جدید براى ســازمان 
هواپیمایى کشورى و برداشته شــدن محدودیت هاى 
کرونایى قیمت بلیت هواپیما کاهش خواهد یافت یا آنکه 
ایرالین ها به گرانفروشــى خود و متولیان به سکوتشان 

ادامه خواهند داد؟

کرونا به کام ایرالین ها 

فروش خودرو،  300 میلیون زیرقیمت بازار!

طوالنى ترین ماه گرفتگى قرن را ما نمى بینیم!

قیمت عجیب زودپز در بازار 

شایعات و حقایقى درباره رب گوجه!

کورش یغمایى مجاز شد؟!
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رشد2 برابرى 
جمع آورى صدقه 

صدقات استان اصفهان از ابتداى سال تا پایان مهرماه 
بیش از دوبرابر بیشـتر از مدت مشـابه پارسـال شده 
است. حمیدرضا طاهرى معاون توسعه مشارکت هاى 
مردمـى اداره کل کمیتـه امـداد امـام خمینـى (ره) 
اسـتان اصفهـان  گفـت: صدقـات جمع آورى شـده 
در سـرفصل هاى مختلفـى ماننـد خدمـات درمانى، 
فرهنگى، ازدواج، مسکن و معیشت مددجویان تحت 

حمایت و اقشار نیازمند هزینه مى شود.

دستگیرى اعضاى شبکه 
برهم زننده امنیت 

اعضاى شـبکه برهم زننده امنیت مـردم در اصفهان 
دسـتگیر شـدند. سـربازان گمنـام اطالعـات سـپاه 
صاحب الزمان (عج) استان با رصد اطالعاتى اعضاى 
یک شبکه بر هم زننده امنیت مردم را که قصد داشت 
با فضاسازى در شبکه هاى اجتماعى و فضاى حقیقى 
علیه امنیت مردم اقدام کنند دستگیر کردند. این گروه 
با انتشـار فراخوان در فضاى مجازى، پخش شبنامه، 
تراکت و شـعار نویسـى علیه امنیت عمومى فعالیت 

مى کرد.

انجام 150 تست آنفلوآنزا
مسـئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشـت اصفهان 
در خصـوص شـیوع آنفلوانـزا بـا آمدن فصل سـرما 
اظهار کرد: تاکنون 150 تسـت بـراى آنفلوانزا انجام 
دادیم که هیچ مورد مثبتى پیدا نشد، اما بروز آنفلوانزا 
و سـایر بیمارى هاى ویروسى در فصل سـرما دور از 
انتظار نیسـت و ناخواسـته پیش مى آید، عموم مردم 
مى توانند واکسن آنفلوانزا را از داروخانه ها تهیه کرده 

و تزریق کنند.

توسعه شبکه آب کوهپایه
شبکه آب شـهرك صنعتى کوهپایه توسعه یافت. به 
گزارش روابط عمومى آبفـاى کوهپایه، این عملیات 
به طول 200 متر با لوله پلى اتیلن به قطر 90 میلیمتر، 
به صورت امانى انجام شد. هدف از انجام این عملیات 
آبرسـانى بـه بخشـى از شـهرك صنعتـى کوهپایه

 بود.

فعالیت تجهیزات تفریحى 
استاندارد

تله کابین صفه و تله سیژ پارك ناژوان اصفهان بعد از 
رفع نواقص و دریافت تائیدیه استاندارد مجاز به فعالیت 
شدند. مدیر کل استاندارد استان اصفهان تجهیزات و 
وسایل پارك هاى بازى و شهر هاى بازى را مشمول 
مقررات اجراى استاندارد اجبارى دانست و گفت: این 
دو طرح در حال گذراندن مراحل اخذ تاییدیه استاندارد 
هستند، اما با توجه به نظر کارشناسان و وجود نواقص، 

پلمب شدند.

پایان برداشت انار 
کار برداشـت انار در شهرستان شـاهین شهر و میمه 
به پایان رسـید. مدیر جهاد کشـاورزى شـاهین شهر 
و میمه متوسط برداشـت انار امسال این شهرستان را 
بیش از 15 تن در هکتار اعالم کرد و افزود: 165 هکتار 
از باغ هاى این شهرسـتان به کشـت انـار اختصاص 
یافته است. عباسـى گفت: انار روستاى جهادآباد این 
شهرسـتان یکى از با کیفیت ترین انار هاى اسـتان را 

داراست.

یکسال دیگر صبر کنید
محمـد نـور صالحى رئیس شـوراى اسـالمى شـهر 
اصفهان گفت: مطالعات خوبى در خصوص جمع آورى 
آب هاى سطحى و اسـتفاده بهینه از این آب شده که 
امیدواریم با اجراى آن، تا سال آینده شاهد رفع معضل 
آب گرفتگى هـا مانند اختـالل در تردد و نفـوذ آب به 

خانه ها باشیم.

خبر

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
در حال حاضر داراى 40 خانه کودك و نوجوان است و در 
مجموع 1200 کودك و نوجوان در ســطح استان تحت 
پوشش بهزیســتى هســتند که حدود 600 فرزند فاقد 
سرپرســت مؤثر در خانه هاى کودك و نوجوان مستقر و 

600 فرزند دیگر نیز به خانواده هاى نسبى سپرده شدند.
ولى اهللا نصر اصفهانى اظهار کرد: استان اصفهان در حال 
حاضر داراى 40 خانه کودك و نوجوان است و در مجموع 
1200 کودك و نوجوان در ســطح استان تحت پوشش 
بهزیستى هســتند که حدود 600 فرزند فاقد سرپرست 
مؤثر در خانه هاى کودك و نوجوان مستقر و 600 فرزند 

دیگر نیز به خانواده هاى نســبى پدربزرگ، مادربزرگ، 
عمه، خاله، دایى سپرده شده اند.

مدیرکل بهزیستى اســتان افزود: بیشتر فرزندان ساکن 
در خانه هاى کودك و نوجوان بدسرپرســت هستند. در 
حال حاضر در خانه هاى کودك و نوجوان خواهر و برادر 
نیز ساکن هستند؛ فرزندان تا سه سالگى در شیرخوارگاه، 
از سه تا شش ســالگى در خانه هاى کودکان و نوجوانان 
نگهدارى شده و خواهر و برادرها در کنار یکدیگر زندگى 
مى کنند، اما پس از شــش ســالگى کودکان تفکیک 
جنسیتى شــده و خواهر و برادرها در هفته یک یا دو روز 

مى توانند با یکدیگر مالقات داشته باشند.

استاندار اصفهان گفت: یکى از گلوگاه هاى که از سرمایه 
نظام کم مى کند، ابراز نارضایتى ها و تحلیل هاى مختلف 
از روند تولید، قیمت بازار و مایحتاج عمومى است که حدود 

20 قلم آن از طریق ستاد تنظیم بازار عرضه مى شود.
سیدرضا مرتضوى، شامگاه شنبه در نشست ستاد تنظیم 
بازار اســتان اصفهان با اشاره به شــرایط حاکم بازار در 
سال هاى گذشــته اظهار داشت: بخشــى از این شرایط 
نامطلوب مربوط به وارد نشــدن صحیح به عرصه تولید، 
توزیع، تامین و نظارت بوده و همین مساله سبب تشکیل 

پرونده هاى مختلف روى میز دستگاه قضا شده است.
وى تصریح کرد: دولت بعد از شیوع کرونا که در حال تثبیت 

شرایط و کنترل آن است، هدف بعدى خود را روى بحث 
معیشت مردم قرار داده است.

اســتاندار اصفهان به اعضاى کمیته هاى هفتگانه ستاد 
تنظیم بازار تاکید کرد: بدنبال این نباشید که وقتى اتفاقى 
افتاد در پى یافتن راهکار آن برآیید بلکه باید مشکالت را 
خیلى موشکافانه و راهبردى در کمیته ها و بر اساس وظیفه 
تکلیفى، بررسى و مطالعه و از حدوث آنها پیشگیرى کنید.

مرتضوى یادآور شــد: ما نباید راه حل مشــکالت را در 
پایتخت بجوییــم بلکه باید با توجه به کالنشــهر بودن 
اصفهان و نزدیک بودنش به پایتخت، خودمان این مسائل 

را در استان حل کنیم.

راه حل مشکالت اصفهان 
در پایتخت نیست 

وجود 1200 کودك فاقد 
سرپرست مؤثر در اصفهان

رییس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: 
33 درصد از تلفات ناشــى از تصادفات داخل شهرى در 

استان را عابران پیاده به خود اختصاص داده اند.
ســرهنگ  محمدرضا محمدى، در بــاره آمار تصادفات 
شهرى در شش ماه ابتدایى سال جارى افزود: در این مدت 
تعداد جانباختگان تصادفات داخل شهرى منجر به فوت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 3 درصدى داشته 

است و پنج نفر جان خود را از دست داده اند.
وى اضافه کرد کرد: همچنین تصادفات جرحى در 6 ماه 
نخست ســال جارى با 415 فقره، نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 5 درصد کاهش یافته است.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان ادامه داد: تصادفات 

خسارتى در این مدت با یک هزار و 85 فقره نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.

وى در باره سهم وســایط نقلیه در وقوع تصادفات فوتى 
6ماه نخســت امسال در مناطق شــهرى بیان کرد: 33 
درصد از جانباختگان تصادفات را عابران پیاده، 45 درصد را 
راکبان موتورسیکلت و 22 درصد را سایر دارندگان وسایط 

نقلیه شامل مى شوند.
سرهنگ محمدى خاطرنشان کرد: ُپرحادثه ترین روز در 
تصادفات منجر به فوت در 6 ماه نخســت سال جارى با 

16/5درصد مربوط به روز شنبه است.
وى اظهار داشــت: ُپرحادثه ترین ساعت شبانه روز نیز با 

اختصاص سهم 14/7 مربوط به ساعات 22 تا 24 است.

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان همچنین بیشترین 
دلیل وقوع تصادفات در مناطق شهرى استان اصفهان 
را بى توجهى رانندگان به جلو دانست و گفت: این عامل 
37/2 درصد از کل تصادفات را بــه خود اختصاص داده 

است.
وى گفت: در 6 ماه ابتدایى امســال، بیشترین برخورد با 
تخلفات حادثه ساز مربوط به ســبقت غیرمجاز بود که 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد افزایش داشت.
سرهنگ  محمدى یادآور شد: مهمترین تخلفات رانندگى 
درون شهرى در نیمه نخست سال جارى به ترتیب سرعت 
غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه هنگام 

رانندگى، توقف هاى دوبله و عبور از محل ممنوع بود.

جانشین مجمع رهروان امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان گفت: آمران به معروف اصفهان از اواسط این هفته 
به صورت مستمر با کمک پلیس امنیت اخالقى در پارك ها 

و مراکز گردشگرى حضور مى یابند.
حجت االســالم حمیدرضا صــادق زاده افــزود: مجمع 
رهروان طبق اساس نامه موظف به تذکر لسانى در مراکز 
گردشگرى ، پارك ها و تفرج گاه ها است. در برنامه یاوران 
معروف 500 نیــرو در زمان هاى مختلف در اماکن مذکور 
اقدام به تذکر لســانى به افراد بى بند و بار و کســانى که 
بى بند و بارى را ترویج مى دهند، مى پردازند. در گذشته هم، 
مباحث نظارتى و تذکرى را در موارد بهداشتى، نظارت بر 
اصناف و بازار داشتیم و اکنون با توجه به غفلت دستگاه هاى 

فرهنگى رویکرد ما تذکــر در موضوعات ناهنجارى هاى 
ظاهرى است.

صادق زاده افــزود: عده اى مى گویند به جــاى این کارها 
دنبال رفع مشکالت اصفهان از جمله زاینده رود، آلودگى، 
فرونشست، خشکسالى و گرانى باشید، در پاسخ به آن ها 
گفته مى شود که هر چیزى در جاى خودش باید دنبال شود، 
مجمع رهروان و شخص بنده در موضوع زاینده رود بیشترین 
پیگیرى را داشتیم و همچنین موارد گرانى بازار و بهداشتى 
را دنبال کرده و مى کنیم. این نیست که از مسائل ظاهرى 
غفلت کنیم، پارك ها که فضاى خصوصى خانه نیستند که 
بعضى افراد هر طور که بخواهند لباس بپوشند باید به قانون 

احترام گذاشت.

جانشین مجمع رهروان امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان با بیان اینکه آمران به معروف از اواسط این هفته 
به صورت مستمر با کمک پلیس امنیت اخالقى در پارك ها و 
مراکز گردشگرى حضور مى یابند، گفت: این آمران براساس 
اســاس نامه موضوع ناهنجارى هاى ظاهرى را پیگیرى 
مى کنند، تذکر مى دهند، بسته ارشاد دارند و دستگاه هاى 
فرهنگى موظف به ایجاد زمینه هاى فرهنگى و ارشادى 
هستند. طبق هماهنگى با دادستان اصفهان برنامه تذکر 
لســانى آمران به معروف تحت حمایت دادگسترى است 
که قانون از آن ها حمایت مى کند و نیروها با برنامه ریزى و 
همکارى با پلیس امنیت اخالقى، دادگسترى و دادستانى 

طرح را به صورت مستمر اجرا مى کنند.

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان گفــت: به منظور 
جبران کمبــود پارکینگ در محدوده میــدان امام (ره) 
براى تسهیل در تردد شهروندان و گردشگران، اقدامات 
و تســهیالت الزم در صدور مجوز و پروانه ملک براى 
مالک و سرمایه گذار انجام شده است تا زمینى متعلق به 
بخش خصوصى در ابتداى کوچه شهید بحرینى واقع در 
خیابان نشاط در خیابان نشاط با کاربرى پارکینگ به این 

امر اختصاص داده شود.
حسین کارگر با اشاره به توجه ویژه شهردارى اصفهان 
به اماکن ارزشمند تاریخى اظهار کرد: در راستاى مرمت 
اماکن تاریخى همچون ســاماندهى میدان امام (ره)، 
بازارهاى اطراف و همچنین آســیب نرســیدن به این 
میدان تاریخى، تردد خودروهــا در این محدوده ممنوع 
شده اســت. به همین دلیل، الزم اســت توقفگاه ها و 

پارکینگ هاى مناسب در فاصله اى مشخص راه اندازى 
شود تا در رفت و آمد شهروندان مشکلى پیش نیاید. 

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان تصریح کرد: طبق 
طراحى هاى انجام شده این پارکینگ طبقاتى ظرفیت 
حدود 400 خودرو را دارد که با مشارکت و سرمایه گذارى 
بخش خصوصى در دست اجرا است و مقرر شده است تا 

دو سال آینده به بهره بردارى برسد.

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: وقوع حریق در زیرزمین منزل 
مسکونى در خیابان شیخ صدوق شمالى در ساعت 7 و 
41 دقیقه روز یکشنبه به آتش نشانى اصفهان گزارش 
شد در حالى که تعدادى از ســاکنان منزل در میان دود 

ناشى از حریق گرفتار شده بودند.

سرآتشــیار فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد:  این حریق 
زیرزمین منزل مسکونى سه طبقه را در بر گرفته بود که 
بالفاصله آتش نشانان از سه ایستگاه 20، 3 و 5 به محل 
حریق اعزام شدند. سخنگوى ســازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اصفهان ادامه داد: افراد حبس 
شده توســط اکیپ اعزامى از حریق خارج شدند و آتش 

توسط آتش نشانان در کوتاه ترین زمان ممکن خاموش 
و از سرایت آن به دیگر طبقات این منزل جلوگیرى شد. 

کاوه آهنگران گفت: چهار نفر از ســاکنان مجتمع دچار 
دودزدگى شدند که توســط عوامل اورژانس حاضر در 
محل معاینه و مداواى سرپایى شدند و حال همگى آنها 

مساعد گزارش شده است.

الگوى رفتارى تصادفات 
در اصفهان

مدیر امــور فرهنگى و ارتباطــات اداره کل میراث 
فرهنگى اســتان اصفهان گفت: پایش انجام شده 
بر روى سى وسه پل پس از بارش هاى پاییزى اخیر 
نشان مى دهد که خطر خاصى سقف ها و رواق هاى 

این پل تاریخى را تهدید نمى کند.
به گزارش ایرنــا، بدنبال بارش هــاى پاییزى روز 
جمعه 14 آبان در شهر اصفهان، تصویرى از سقف 
هاى سى و سه پل در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شد که برخى از دوستداران میراث فرهنگى نسبت 
به احتمال نم کشیدن رواق ها و دیوارهاى این پل 

تاریخى اظهار نگرانى کردند.
شــهرام امیرى افزود: پایش طبقه هاى فوقانى پل 
تاریخى سى و سه پل پس از بارش هاى پاییزى 2 

روز اخیر توسط مرمتگران اداره کل میراث فرهنگى 
استان اصفهان انجام و مشخص شد که مقدارى آثار 
نم از قدیم بر روى سقف ها باقى مانده (داغ آب) که 
بدلیل بارندگى اخیر، مرطوب شده و نمود بیشترى 

پیدا کرده است.
وى با اشاره به اینکه در این پایش، سقف ها و رواق 
هاى سى و سه پل بطور دقیق و متر به متر بررسى 
شد، اظهار داشت: پایش اخیر نشان داد که بارندگى 
مشکلى براى سقف ها و رواق هاى این پل تاریخى 
ایجاد نکرده است اما در مجموع، بخش هایى از این 

پل نیاز به مرمت، استحکام بخشى و بَندِکشى دارد.
امیرى با بیان اینکه آثار "داغ آب" از سال هاى گذشته 
بر روى ســقف ها و رواق هاى سى و سه پل وجود 
داشــته و َمنظر آنها را مخدوش کرده است، اظهار 
داشت: الزم است رفع آنها تا جاى ممکن در دستور 

کار قرار گیرد بطوریکه به پل آسیب وارد نشود.
وى با تاکید بر اینکه سى و سه پل بعنوان پل تاریخى 
2 طبقه و بدلیل عظمت و آجرى بودن باید بطور دائم 
مورد پایش و محافظت قرار گیرد، تصریح کرد: همه 
بناهاى تاریخى اصفهان در ابتــداى فصل پاییز و 
قبل از آغاز بارندگى ها، مورد پایش قرار مى گیرند 
و مواردى مانند ناودان، پشــت بام هــا و راه آب ها 

بررسى مى شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیرى 
اعضاى باند 40 نفره ســارقان امــوال باغ هاي 
شــهروندان و اعتراف آنها به 30 فقره سرقت در 
عملیات کارآگاهان پلیــس آگاهى این فرماندهى 

خبر داد. 
ســرهنگ میثم گوهري آرانی بیان داشت:در پی 
وقوع چندین فقره ســرقت از باغ هاي شهروندان 
، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى شهرستان نجف 

آباد قرار گرفت .
وي افزود: کارآگاهان پس از بررســى محل هاى 

وقوع سرقت و انجام یک سرى اقدامات هوشمندانه 
رد پاى اعضاي یک باند 4 نفره از افراد سابقه دار را  
در این سرقت ها به دست آورده و طى هماهنگی با 
مقام قضائی متهمان را  در مخفیگاهشان دستگیر 

کردند.
 فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه 
متهمان در تحقیقات صــورت گرفته به 30 فقره 
سرقت از باغات اعتراف کردند گفت: با راهنمایى 
سارقان  مالخر اموال مســروقه نیز دستگیر و  در 
بازرسی از مخفیگاه  وى  100 قلم اموال مسروقه 

شامل ابزار آالت باغبانی مسروقه کشف شد.

مدیرکل ســتاد مدیریت بحران استان اصفهان 
گفت: 300 منزل مســکونى در اصفهان به دنبال 
بارش هاى روز جمعه اصفهان دچار آبگرفتگى شد.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه در برخى از 
مناطق شهرى نیز ســیالب ها به سمت فاضالب 
هدایت شــده و منجر به پس زدگى فاضالب در 
مناطق مختلف شهرى شده اســت، اضافه کرد: 
عالوه بــر اصفهان برخى از منازل مســکونى در 
شهر کمشچه و شهرضا نیز دچار آبگرفتگى شدند.

 شیشــه فروش با بیان اینکه شهردارى موظف به 
بررسى میزان خسارات ناشى از بارش هاى دو روزه 
در اصفهان شده اســت، گفت: باید توجه داشت 
که بسیارى از معابر شــهرى و به ویژه بزرگراه ها 
و خطوط متــرو در زمینه ایمن ســازى در برابر 

آبگرفتگى باید مورد توجه باشد.
وى تصریح کرد: شــهردارى اصفهان باید هر چه 

سریع تر نسبت به تدوین و اجراى طرح ساماندهى 
آب هاى سطحى اقدام کند چرا که شاهد حوادث 
زیادى در شهر در زمینه وقوع بارندگى ها بوده ایم 
و محورهاى زیادى درون شــهر اصفهان مسدود

 شد.
مدیرکل ســتاد مدیریت بحران استان اصفهان 
تاکید کرد: روان آب ها نباید وارد فاضالب شــوند 
و شــهردارى هر چه زودتر براى ساماندهى این 

وضعیت راهکارى جدى بیندیشد.
وى همچنین به قطع برق چراغ هاى راهنمایى و 
رانندگى در اصفهان به دنبال بارش باران اشــاره 
کرد و گفت: بــراى این امر نیز باید ســامانه برق 
اضطرارى راه اندازى شود ضمن اینکه شهردارى 
باید در مســیرهاى بزرگراه هــاى جرثقیل هاى 
سنگین را براى جابجایى خودروها حین تصادف 

در بزرگراه ها اقدام کند.

 نم زدگى سى و سه پل را تهدید نمى کند 

انهدام باند سارقان باغ ها با 30 فقره سرقت
 در نجف آباد

آبگرفتگى 300 منزل مسکونى 
در اصفهان 

حضور آمران به معروف در پارك هاى اصفهان 

احداث پارکینگ طبقاتى در مجاورت میدان امام (ره)

گرفتارى ساکنان منزل مسکونى در حریق خیابان شیخ صدوق  
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على نصیریان در مراســم رونمایى از پوســتر بیستمین 
جشنواره نمایش هاى آئینى و سنتى گفت: یک خواهش 
از مسئوالن دارم، مى خواهم از افراد با استعداد در زمینه 
درام نویسى و نمایشنامه نویسى دعوت به عمل آید تا به 
شخصیت و کاراکتر مبارك فکر کنند و نمایشنامه هایى 
را بنویســند. مبارك شــخصیت جالبى دارد و با زبان 
طنز، نقد خــود را به اطرافیــان منتقل مى کند که 
این زبان، لطیف و دوست داشــتنى است و 

تاثیرگذارى بیشترى دارد. در نمایش هاى تخته حوضى 
و خیمه شب بازى ها مبارك حرف براى گفتن زیاد دارد 
و همانجا که اربابش را نقد مى کنــد. طنز وقتى مطرح 
شود بسیار نقد را لطیف مى کند و اگر ما در خلوت مان به 
خودمان بخندیم این خوب اســت. آرزو داشتم تا مبارك 
را به نمایشنامه نویســى و تئاتر امروز گره بزنم اما دیگر 

توانش را ندارم.
او در ادامه گفت: مبارك، شــخصیت و ســتون اصلى 
نمایش هاى کشــور ماست و اگر بشــود یک درام 
امروزى و اجتماعى که زندگى امروز ما را به تصویر 
مى کشد، با محوریت شخصیت مبارك روى صحنه 
ببریم، مطمئن باشید این شخصیت به راحتى، جاى خود 
را در میان مردم بــاز مى کند. مبــارك را نباید رها کرد، 
مبارك مى تواند به کاراکتر کارآمــدى و امروزى تبدیل 

شود و مى توان در طرح مسائل اجتماعى از این شخصیت 
بســیار بهره برد. مبارك باید در دنیا در تئاتر امروز زنده 
شود. مضمون زندگى اجتماعى مردم و مسایل روز باشد و 
این شخصیت مبارك جلوه کند. حتى مسابقه نمایشنامه 

نویسى مبارك راه بیافتاد.
وى افزود: مبارك فضول است، پرتوقع و قهروست. حاال 
ابعاد این شــخصیت پژوهش شود و براساس آن دغدغه 

هاى امروز مردم بیان شود.
نصیریان گفت: تئاتر امروز مهم اســت. ایرادى که مى 
گرفتند این بود که ما تقلید مــى کنیم. البته ما چارچوب 
را اســتفاده مى کردیم امــا آنچه من مــى گویم مقوله 
دیگرى است که متاســفانه من نتوانســتم پیاده کنم. 
مبارك کاراکتر کارامدى اســت و در نقد اجتماعى بسیار

 اثرگذار خواهد بود.

على نصیریان:

«مبارك» مى تواند به کاراکتر ى 
کارآمد و امروزى تبدیل شود

زندگى رضا رویگرى 
مستند شد

سوگل طهماسبى: 
عامدانه حضور در 

سریال هاى تاریخى را 
انتخاب کردم

ابولفضــل محمدباقر، تهیه کننده مســتند پرتره 
رضا رویگرى از پایان تصویربردارى این مســتند 

خبر داد.
وى گفت: در این مستند تالش شد تا زندگى رضا 
رویگرى در سه بخش به تصویر کشیده شود؛ سه 
بخشى که ایشــان در دو بخش آن در میان مردم 
بیشتر شناخته شده اند، یعنى بازیگرى و موسیقى 
اما یک بخش که کمتر مردم او را مى شناســند، 

بخش نقاشى رضا رویگرى است.
این تهیه کننده همچنین بیان کرد: رضا رویگرى 
با نقاشى هاى بسیار زیبا و تاثیرگذار، کمتر در بین 
مردم شناخته شــده اند که در این مستند تالش 
کردیم نقاشى هایش را با توضیحاتى که براى هر 

کدام از  آثارش مى دهند، به تصویر بکشیم.
او ادامه داد: آقاى رویگرى حدود پنج آلبوم دارند 
که در آنها ترانه هاى زیبایــى وجود دارد اما مردم 

بیشتر او را با ترانه ایران ایران مى شناسند.
محمدباقر در پایان به وضعیت جسمانى و بیمارى 
این هنرمند پیشکســوت اشاره کرد و گفت: آقاى 
رویگرى به دلیل سکته مغزى چندین سال است 
که در خانه بسترى اســت و حال و روز مساعدى 
ندارد و همســرش(تارا کریمى) از او مراقبت مى 
کند. الزم اســت در همین جــا از تهیه کنندگان 
و کارگردانان حوزه هاى ســینما بخواهیم که از 
چنین هنرمندان باسابقه اى که بنا به دالیلى مثل 
بیمارى، دیگــر توان بازى ندارنــد، با نقش هاى 
متناسب در فیلمنامه هایشــان بهره ببرند و آنها 
را یارى کنند. همچنین از شــبکه مستند سیما به 
دلیل ارج نهادن به منظور تولید چنین مستندهاى 
ارزشمندى و مدیر محترم شــبکه مستند، آقاى 
یزدى و مدیر تولید شــبکه، آقاى ناصرى تشکر 

مى کنم.
 مســتند پرتره رضا رویگرى براى پخش از شبکه 

مستند سیما تهیه و تولید شده است.

«سوگل طهماسبى» بازیگر ســریال  «گاندو» که 
مهمان برنامه «احوالپرسى» در شبکه 2 سیما بود، 
درباره مســیر حرفه اى که طى کرده اســت، گفت: 
من مسیر پر فراز و نشیبى را طى کردم چون جوانى 
از شهرستان بودم که براى کار به این پایتخت بزرگ 
آمدم و هیچ آشنایى با این شهر و معادالت ش نداشتم. 
بنابراین مجبور شــدم با خیلى اتفاقاتى که در حاشه 
مهاجرت وجود دارد، دســت و پنجه نرم کنم. چون 
پدرم را از دست داده بودم مادرم جاى خالى پدر را هم 
پر مى کردند و تکیه گاه من در این مسیر سخت بودند. 
هر روزى که تمرین تئاتر مى کردم یا اجرا داشتم او 
در ردیف اول نشسته بود و من تشویق مى کرد. اولین 
بارى هم که در 9 ســالگى روى صحنه تئاتر رفتم 
یواشکى براش دست تکان دادم و خیلى ذوق داشتم 
از اینکه مادرم دارد من را روى صحنه نمایش مى بیند.

این بازیگر جوان همچنین درباره کارنامه کارى اش 
و حضور در ســریال هایى مانند «روزگار غریب»، 
«کیمیا»، «نجال» و غیره گفت: من به تاریخ خیلى 
عالقه من هستم چون فکر مى کنم ما بیشترین درس 
را در زندگى از تاریخ مى توانیم بگیریم و براى همین 
عامدانه حضور در آثار تاریخى را انتخاب کردم. کال 
آدمى هستم که بیشتر در گذشت زندگى مى کنم و 
سنتى هســتم و به قول امروزى ها خیلى مدرن و به 
روز نیستم. همینطور با دنیاى تکنولوژى خیلى راحت 
نیستم. مثال من ترجیح مى دهم به یک روستا سفر 
کنم تا یک شــهر مدرن. اصوال حال دلم با طبیعت 

خوب مى شود و نه با شهرهاى بزرگ.
طهماسبى اضافه کرد:همسرم دستى در هنر ندارند اما 
همه کارهاى من را مى بینند و همیشه تعریف مى کنند 
و مشوق من هستند. آخرین باز هم سریال «گاندو2» 
را با هم دیدیم با لذت تماشــا مى کرد و کلى از بازى 

ام تعریف کرد. 

پوســتر بیستمین  على نصیریان در مراســم رونمایى از
جشنواره نمایش هاى آئینى و سنتى گفت: یک خواهش 
از مسئوالن دارم، مى خواهم از افراد با استعداد در زمینه 
درام نویسى و نمایشنامه نویسى دعوت به عمل آید تا به 
شخصیت و کاراکتر مبارك فکر کنند و نمایشنامه هایى 
با زبان را بنویســند. مبارك شــخصیت جالبى دارد و

طنز، نقد خــود را به اطرافیــان منتقل مى کند که 
این زبان، لطیف و دوست داشــتنى است و 
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«مبارك» مى
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بهنوش طباطبایى، بازیگر مشهور سینما و تلویزیون، از آغاز فعالیت خود به عنوان استاد رشته 
روانشناسى در دانشگاه پیام نور خبر داد.

طباطبایى که داراى مدرك دکتراى روانشناسى بالینى است، در صفحه اینستاگرامش عکسى از 
خود در کنار دانشجویانش منتشر کرد و نوشت: «اولین تجربه تدریسم در دانشگاه ( پیام نور) برام 
بسیار با ارزش است. این عکس یادگاریست از این تجربه. کالسها مجازى بود ولى با تعدادى از 
دانشجویان عزیزم که بسیار هم با انگیزه و درسخوان و  فعال در کالس بودند قرار دیدار گذاشتیم. 
امیدوارم تک تک دانشجویان عزیز دلم موفق باشند. جاى همگى آنها در این عکس خالیست.»
این البته نخستین بارى نیست که یک بازیگر ایرانى به عنوان اســتاد دانشگاه به فعالیت مى 
پردازد.  برخى بازیگران ایرانى تجربه تدریس در دانشگاه را داشــته اند، مانند شبنم قلى خانى 
که عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى است و سال ها به آموزش بازیگرى و تئاتر در این 

دانشگاه پرداخته است. محمود عزیزى استاد دانشکده هنرهاى نمایشى و موسیقى پردیس 
هنرهاى دانشگاه تهران است و آرزو افشار هم در دانشگاه درس بازیگرى مى دهد.

اما بهنوش طباطبایى متولد 1360 در تهران است. وى ابتدا مدرك کارشناسى خود را در 
رشته کامپیوتر اخذ کرد و سپس یک دوره بازیگرى در دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه 

تهران گذراند. او همچنین داراى مدرك دکتراى روانشناسى بالینى است.
طباطبایى فعالیت بازیگرى خود را به طور رسمى در سال 74 با حضور در مجموعه 
طنز تلویزیونى «جدى نگیرید» به کارگردانى سعید توکل و صادق عبداللهى آغاز 
کرد. او پس از این تجربه، در چند ســریال تلویزیونى و تله فیلم دیگر نیز نقش 
آفرینى کرد اما در سال 82 با حضور در سریال پربیننده «مسافرى از هند» ساخته 

قاسم جعفرى بود که به چهره شناخته شده ترى در میان مردم بدل شد.
اولین حضور ســینمایى بهنوش طباطبایى در سال 85 با بازى در فیلم هاى 
«مصائب دوشــیزه» به کارگردانى مسعود اطیابى و «پســران آجرى» به 

کارگردانى مجید قارى زاده رقم خورد.
وى از آن زمان در سریال هاى تلویزیونى و فیلم هاى سینمایى زیادى نقش 
آفرینى کرده و بازى در تئاتر را نیز با چند نمایش تجربه کرده است. طباطبایى 

در ســال 97 به خاطر بازى اش در فیلم ســینمایى «ماجراى نیمروز: رد خون» 
ساخته ى محمد حســین مهدویان، نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول 

زن از جشنواره فیلم فجر شد.
بهنوش طباطبایى در سال 89 با مهدى پاکدل، دیگر بازیگر مشهور، ازدواج کرد. آشنایى 

این دو به سال 85 و بازى در فیلم سینمایى «مصائب دوشیزه» بازمى گردد. خبر جدایى 
این زوج در سال 95 رسانه اى شد.

استاد بهنوش طباطبایى را بیشتر بشناسید!

عام
سریا

ندارد و هم
کند. الزم
و کارگردان
چنین هنرم
بیمارى، دی
متناسب د
را یارى کن
دلیل ارج نه
ارزشمندى
یزدى و مد

مىکنم.
 مســتند پر
مستند سیم

«سوگل ط
مهمان برنا
درباره مسـ
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امیر غفارمنش پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول تمرین اجراى 
نمایشى به کارگردانى گالب آدینه با عنوان «بانوى محبوب من» هستم که قرار است بزودى با بازى نقش 

آفرینان دیگرى، چون جلیل فرجاد، نورا هاشمى، رضاعمرانى و مرتضى امینى تبار اجرا شود .
این بازیگر سینما پیرامون حضور خود در فیلم سینمایى «شــهر گربه ها» بیان کرد: فیلم «شهر گربه ها» که 
قرار است از ماه آینده روى پرده اکران برود به دلیل نوع سبک و سیاق خود و ارتباطى که به صورت چند سویه 
با کودك و حتى والدین ایجاد خواهد کرد قطعا مورد اســتقبال قرار مى گیرد، از آنجا که تولید آثارنمایشى در 
ژانرکودك رنگ باخته و شــیوع کرونا نیز مزید بر این بى لطفى ها و عدم توجه به این نوع سینما شده معتقدم 
فیلم سینمایى «شهر گربه ها» به لحاظ ساختار و جذابیتى هاى روایى وبصرى اثرى موفق است که امیدوارم 

از گیشه خوبى برخوردار باشد.
بازیگر فیلم سینمایى «آهوى پیشونى ســفید» اضافه کرد: از آنجا که سید جواد هاشمى کارگردان این فیلم 
تاکید بسیارى بر متمایز بودن نقش ها به لحاظ مختلف همچون لحن، صدا، بیان و حتى گریم با فیلم سینمایى 
«آهوى پیشونى سفید» داشت بنابراین در کاراکتر هاى «شهر گربه ها» که یک کار فانتزى و موزیکال است 
تمام تالش خود را به کار بسته تا در شخصیت پردازى ها همچون «آهوى پیشونى سفید» پیش نرود البته شاید 
نقش ها در این فیلم باهم در برخى نقاط به تبع نوع داستان، مشترك به نظر آیند، اما این گونه نیست که از هم 

تاثیر گرفته باشند.
بازیگر سریال هایى چون «دردسر هاى عظیم»، «بوم وبانو»، «دنگ و فنگ»، «روزگار» و «خوش نشین ها» 
اظهار داشت: موسیقى یکى از فاکتور هاى جذب مخاطب به ویژه کودکان است که نیازمند شادى و روحیه شاد 
هستند بنابراین عالوه بر «شهر گربه ها» فیلم سینمایى «آهوى پیشونى سفید» و حتى «کلبه عموپورنگ» 
موسیقى و فضاى موزیکال را براى بسترى شاد و تلطیف شده در الیه هاى ساختارى خود قرارداده اند و به طور 
کل على رغم اینکه موسیقى یکى از عناصر جذاب براى کودکان است که باید در آثار نمایشى مورد توجه قرار 

گیرد، کمبود آن در بیشتر آثار احساس مى شود.
بازیگر فیلم هاى سینمایى «نفوذى» و »خانه اى روى آب» اظهار داشت: معتقدم «شهر گربه ها» عنوان جذابى 
براى این اثر سینمایى است و در واقع هر نامى با پیشوند شهر، شروع گردد مثل شهر موش ها و شهر قصه ها، 

جذابیت هاى خاصى به نام یک اثر خواهد بخشید.
غفارمنش ابراز کرد: سید جواد هاشمى که نویســندگى فیلمنامه این فیلم را خود بر عهده داشته از آن دسته 
افرادى است که نمى شود در نوشته هایش دست برد، ولى من جزو بازیگرانى هستم که گاهى دیالوگى خارج از 
فیلمنامه مى گویم یا بداهه اى دربازى انجام مى دهم که نه تنها اعتراضى نمى کند بلکه استقبال هم مى کند و 

در این فیلم به اندازه نقشى که باید داشته باشم در پیشبرد فیلمنامه سهیم هستم.

تهیه کننده سریال «جشن سربرون» 
درباره بازدید رئیس رسانه ملى از این 
سریال گفت: به صورت رسمى پیش 
تولید ســریال جشن ســربرون  را از 
فروردین 98 آغاز کردیم و سریال مهر 
98 کلید خورد.در این مدت معاون سیما 
و رئیس سیما فیلم بازدید هایى داشتندو 
پیگیر مراحل مختلف کار بودند. هفته 
گذشته آقاى جبلى رئیس رسانه ملى در 
پشت صحنه سریال حضور پیدا کردند 

و گفتگوى خوبى صورت گرفت.
حسن نجاریان ادامه داد: با توجه به نگاه آقاى جبلى به حوزه نمایش امیدواریم با این بازدید براى حمایت بیشتر ترغیب 

شوند چراکه سریال جشن سربرون با کارهاى معمولى متفاوت است و  ما با مشکالت گسترده ترى مواجه بودیم.
نجاریان اظهار کرد:گرانى دالر، افزایش قسمت بنزین و شیوع کرونا فقط  بخشى از مشکالت ما در تولید این سریال بود 

متاسفانه ما بازیگر عزیزمان آقاى کریم اکبرى مبارکه را از دست دادیم که هنوز در غم این هنرمند هستیم.
این تهیه کننده عنوان کرد: اگر با مشکل خاصى روبه رو نشویم تا دو ماه دیگر تصویربردارى ما تمام مى شود. مرحله 
پس تولید  را آغاز مى کنیم. البته همزمان  تدوین این سریال توسط حسین زندباف در حال انجام است، بهنام خاکسار 
جلوه هاى ویژه بصرى کار را به عهده دارد .صداگذارى و موسیقى به ترتیب به عهده آرش قاسمى و فرید سعادتمند است.
نجاریان  خاطر نشان کرد: سریال «جشن ســربرون» در 45 قسمت تولید مى شود، تمام تالش ما این است مخاطب 

سریال را دوست داشته باشد و مورد توجه آنها قرار بگیرد.
گفتنى است «جشن سربرون» به تهیه کنندگى حسن نجاریان و کارگردانى مجتبى راعى است. این مجموعه به سفارش 

سیما فیلم تولید مى شود و به روایت دوران قبل از مشروطه مى پردازد.
حسین محجوب، محمود پاك نیت، الله اسکندرى، فرخ نعمتى، قاسم زارع، داریوش کاردان، میرطاهر مظلومى و رامین 

ناصرنصیر از بازیگران این مجموعه تلویزیونى هستند.

غفارمنش: با «شهر گربه » 
به سینما باز مى گردم

پایان تصویربردارى «جشن سربرون» 
تا 2 ماه دیگر 

رضا صادقى، خواننده پاپ 52 دسامبر (4 دى) همزمان با جشن شب کریسمس در استانبول کنسرت برگزار مى کند.
میالد ماهان راد، مدیرعامل موسسه فرهنگى هنرى لیما در نخستین اظهارنظر رسمى درباره کنسرت رضا صادقى 
در استانبول گفت: «در حالى که وضعیت کنسرت هاى داخل ایران در ماه هاى گذشته پیچیدگى هاى خاصى داشت، 
پیشنهاد اجراى زنده رضا صادقى در استانبول پس از استقبال ایرانى ها از کنسرت هاى مختلف در ترکیه، مطرح شد. او 
هم با بررسى جوانب مختلف، اجرایى ویژه را براى این کنسرت در نظر گرفت که در تاریخ 52 دسامبر (4 دى) همزمان 

با جشن شب کریسمس در استانبول برگزار خواهد شد.»
 این فعال حوزه موسیقى در انتهاى صحبت هاى خود نیز افزود: ما براى اولین بار در ایران شرایطى را مهیا کرده ایم که 
مخاطبان ایرانى در خارج از کشور بدون احتیاج به داشتن حساب داخل ایران، بتوانند از خارج از کشور نیز نسبت به 
تهیه بلیت این کنسرت اقدام نمایند و این ویژگى بسیار حائز اهمیت است که منجر به ارزآورى به کشور نیز خواهد شد.

رضا صادقى 
در ترکیه کنسرت برگزار مى کند

سعید سهیلى کارگردان فیلم «گشت ارشاد 3» 
با انتشار عکسى در فضاى مجازى از اکران این 

فیلم خبرداد.
فیلم سینمایى «گشت ارشــاد» در سال 91 و 
«گشت ارشاد 2» در سال 95 ساخته شد و هردو 
فیلم در گیشه با استقبال خوب مخاطبان همراه 
شــدند و پیش بینى مى شــود با فعالیت عادى 
سینما ها و اکران «گشت ارشاد 3» این اتفاق در 

سرى سوم فیلم هم تکرار شود. 
ســاعد ســهیلى، پوالد کیمیایى، بهنام بانى، 
ریحانه پارسا، میرطاهر مظلومى، نازنین کیوانى، 
مبینا رحمتى، اسداهللا منجزى، امیر محاسبتى، 
اشــکان عقیلى، مهدى دانایى فرد، با معرفى 
علیرضا خواجه نیا و بــا هنرمندى امیر جعفرى 
گروه بازیگران «گشت ارشــاد 3» را تشکیل 

مى دهند.

«گشت ارشاد 3» 
به زودى اکران مى شود
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سروش رفیعى بعد از پنج سال مجدداً 
به اردوى تیم ملى فوتبال ایران فراخوانده شده 

است.
در کنار خط خوردن طارمى از اردوى تیم ملى فوتبال ایران، 
دعوت از سروش رفیعى توسط دراگان اسکوچیچ، از دیگر 
اتفاقات اردوى اخیر تیم ملى خواهد بود. هافبک ســپاهان 
که زیر نظر نویدکیا تبدیل به یکى از بهترین بازیکنان خط 
هافبک در لیگ برتر شده و به نوعى به فرم سابق بازى خود 
نزدیک شده، امیدوار است بعد از سال ها یک بار دیگر در یک 

بازى رسمى به میدان برود.
حضور رفیعى در تیم ملى ایران در شــرایطى است که او 
آخرین بار در اردوى جنجالى تیم ملى در دى 95 حضور 
داشــت که در نهایت این اردو به علت اختالفات میان 
کى روش و برانکو، با دیپورت بازیکنان پرسپولیس از دوبى 
به تهران همراه شد. از اتفاقات جالب اینکه سروش رفیعى 
هم در این اردو همراه با بازیکنان پرســپولیس به تهران 

برگشت و از تراکتور راهى پرسپولیس شد.
بعد از این اتفاقات، سروش رفیعى هرگز به تیم ملى دعوت 
نشد که گمانه زنى هایى در ارتباط با قرار گرفتن او در لیست 
سیاه تیم ملى وجود داشت اما شاید مهم ترین دلیل افت فنى 
این بازیکن در سال هاى گذشته هم بود که موجب جدایى او 

از سرخپوشان پایتخت شد.
این حال، ســروش بعد از بــا 

گذشت حدود 5 سال 
مجددا به تیم ملى 
دعــوت شــده و 

مى تواند توانایى هاى خود را زیر نظر اسکوچیچ به نمایش 
بگذارد؛ اتفاقى کــه در دوران مربى گرى کى روش به علت 

بازى هاى عمدتا فیزیکى تیم ملى به چشم نیامد.
رفیعى در بازگشــت دوباره به این تیم، 31 ساله است و با 
کوله بارى از تجربه پیراهن تیم ملــى را به تن خواهد کرد. 
البته رفیعى در این سال ها فقط 4 بار براى تیم ملى به میدان 
رفته که اصال عدد بزرگى نیست و شاید به خوبى نتوانست 

توانایى هاى خود را در کنار نسل حاضر نشان دهد.
اولین بازى رفیعى به 20 آبان 93 و بعد از جام جهانى برزیل 
مقابل کره جنوبى در تهران بر مى گردد که تیم ملى در این 
دیدار به برترى یک بر صفر دســت یافت. کى روش در آن 
مقطع در حال آماده ســازى تیمش براى حضــور در جام 
ملت هاى آسیا بود که در ادامه مشــکالتى به علت ابطال 
کارت خدمت سربازى رفیعى پیش آمد اما سرمربى تیم ملى 
هر طور که بود، این بازیکن را با خود به استرالیا برد و سروش 

هم یک بازى کامل مقابل امارات انجام داد.
بعد از جام ملت هاى 2015، رفیعى بارها به تیم ملى دعوت 
شد اما همواره روى نیمکت حضور داشت و فرصت چندانى 
براى بازى کردن به دست نیاورد تا رفته رفته از تیم ملى دور 
شد تا اینکه حاال بعد از گذشت چند سال از رفتن کى روش 
و همینطور ویلموتس، اسکوچیچ این فرصت را به هافبک 

سپاهان داده است.
تیم ملى فوتبال ایران در هفته پنجم و ششم انتخابى جام 
جهانى 2022 در قاره آسیا در تاریخ هاى 20 و 25 آبان 1400 

مهمان تیم ملى لبنان و سوریه است.

بازگشت مهندس 
سپاهان به تیم ملى 

پس از 5 سال

کارهــاى مربوط به ترخیــص ســرمربى ذوب آهن از 
بیمارستان انجام شد.

مهدى تارتار ظهر دیروز یکشــنبه پس از عمل جراحى 
موفق بسته دیسک کمر در روز شنبه و بهبودى نسبى، با 

نظر پزشک معالج از بیمارستان مرخص شد. 
سرمربى ذوب آهن با وجود پارگى دیسک کمر در دیدار 
روز جمعه تیمش با سپاهان در کنار گاندوها حضور داشت. 
دیدارى که به برترى یک بر صفر شاگردان تارتار انجامید.

دراگان اسکوچیچ براى بازى با ســوریه و لبنان 27 
بازیکن را به اردوى تیم ملى فراخواند که از این تعداد 
19 نفر لژیونر هستند و 8 بازیکن از تیم هاى لیگ 

برترى انتخاب شده اند.
بى شک مهمترین اتفاق در لیست جدید تیم ملى 

حذف نام مهدى طارمى از جمع ملى پوشــان بود و 
همین اتفاق باعث شد خیلى از نکته هاى این لیست زیر 
سایه قرار بگیرد، به طور نمونه اللهیار صیادمنش بعد از 
مدت هاى طوالنى دوباره بــه اردوى تیم ملى دعوت 
شده تا مزد درخشــش خود در رقابت هاى لیگ اروپا را 

گرفته باشد.
دراگان اسکوچیچ براى این دو بازى 19 لژیونر و 8 بازیکن 
لیگ برترى را به اردو فراخوانده است. تنها تغییر در بخش 
لژیونرها دعوت شدن اللهیار صیادمنش به جاى مهدى 
طارمى است اما در لیست لیگ برترى ها نیز تغییراتى به 
وجود آمده و سروش رفیعى بعد از مدت ها به اردوى تیم 

ملى دعوت شده است. 
صالح حردانى از فوالد، ســیاوش یزدانى از اســتقالل، 
مهدى ترابى، وحید امیرى و میالد سرلک از پرسپولیس، 
سروش رفیعى، امید نورافکن و یاسین سلمانى از سپاهان 
8 بازیکنى هستند که از چهار تیم لیگ برترى به اردوى 

تیم ملى راه پیدا کرده اند.

3 باشــگاه لیگ برترى تنها 4 هفته بعــد از آغاز لیگ 
مربیان خود را از کار برکنار کردند که این موضوع جاى 

نقد و بررسى دارد.
تنها 4 هفته از مســابقات لیگ برتر گذشته اما اتفاقاتى 
در کادر فنى تیم ها رقم خورده که در هیچ کجاى جهان 

شاهد آن نیستیم.
در این 4 هفته ابتدایى رضا مهاجرى (بعد از هفته اول) 
فیروز کریمى و عبداهللا ویسى بعد از هفته چهارم از سمت 
خود کنار رفتند و این رویه نشان مى دهد مدیران فوتبالى 
و ورزشــى کشــور چقدر در انتخاب هاى خود شتابزده 

عمل مى کنند.
مدیرعامل فوالد که خوشحال از انتخاب ویسى بود فقط 
چهار هفته پاى سرمربى تیمش ایستاد آن هم در حالى 

که فوالد از 2 بازى گذشته خود 4 امتیاز گرفته بود.
دیگر باشــگاهى که بعد از 4 هفته سرمربى اش را کنار 
گذاشت تراکتور بود.این باشگاه بعد از آنکه کمالوند تیم 
را مهیاى لیگ بیست و یکم کرد شبانه فیروز کریمى را 
به تبریز فراخواند اما مثل روند سالهاى گذشته باز هم بعد 

از مدتى کوتاه دست به تغییر در کادر فنى زد.
اما باشگاه سوم شــهرخودرو است که تنها یک هفته به 
پاى مهاجرى ایســتاد. مهاجرى که جایگزین رحمتى 
شده بود فقط یک هفته آن هم از روى سکوها نماینده 
مشــهد را هدایت کرد و بعد از اتفاقات عدم سفر تیم به 
رفسنجان، باشگاه شهرخودرو میثاقیان را جایگزین وى 

کرد که در آنجا هم حواشى زیادى ایجاد شد.
سوال اینجا است چرا باشگاه ها مربیان را با سروصداى 
فراوان و تعریف هاى کامال نمایشــى در ابتداى فصل 
جذب مى کنند اما در نهایت فقط 4 هفته به آنها فرصت 

مى دهند؟

پس از جدایى پیام نیازمند از ســپاهان و لژیونر شدنش، نگرانى هاى 
زیادى در خصوص پست دروازه سپاهان براى هواداران این تیم ایجاد 
شد. کادرفنى سپاهان پس از بررســى گزینه هاى داخلى و به نتیجه 
نرسیدن، سراغ نفرات خارجى رفتند و در نهایت با کریستوفر کنت، گلر 
اتریشى به توافق رسیدند. کنت در چهار دیدار ابتدایى در ترکیب سپاهان 
عملکرد قابل قبولى از خودش به نمایش گذاشت و تنها یک بار در این 

360 دقیقه دروازه اش باز شد. 
بعد از 4 بازى حاال به شناخت نسبى از فوتبال 
ایران رســیدى، نظرت در مــورد لیگ ایران 

چیست؟
اولین نکاتى که از فوتبال ایران فهمیدم این است که لیگ قدرتمندى 
دارید و براى بردن آن باید به هر بازى به چشــم یــک فینال و دیدار 

سرنوشت ساز نگاه کنید.
چهار بازى و سه کلین شیت نشان از یک عملکرد 

خوب دارد. شروع خوبى با سپاهان داشتى.
از نتایج خوب تیم خوشحالم و البته کلین شیت کردن همیشه براى یک 
دروازه بان مهم است و حس اعتماد به نفس خوبى به شما منتقل مى کند 
اما قبل از هرچیز باید توجه کرد که این موضوع یک کار تیمى است. 
من افتخار مى کنم به این که ما هم مى توانیم در بازى ها پیروز شویم و 

هم کلین شیت کنیم.

آیا آمارهاى فردى مثل کلین شیت برایت اهمیت 
دارد؟

شما این حرف من را باور کنید که من اهمیت چندانى نمى دهم و برایم 
اولویت فقط 3 امتیاز بازى است و حاضرم این نتیجه چه یک بر صفر یا 
4-3 رقم بخورد. اگر من کلین شیت کنم و سپاهان 3 امتیاز را نگیرد این 

هیچ ارزشى براى من ندارد.
یکى از موارد مهم در دفــاع تیمى، هماهنگى و 
ارتباط گلر با خط دفاع است، آیا به این هماهنگى 

و زبان مشترك رسیدید؟
ارتباط من با مدافعین خوب است ولى فکر مى کنم نیاز به بهتر شدن 
دارد چرا که در حال حاضر در شــروع کار هســتیم. مــا درك خوبى 
از هم داریم و من انگلیســى صحبت مى کنم و اصــول اولیه چپ و 
راست یا پشت ســر یک مرد را کمى فارســى بلدم بگویم. من بسیار 
راضى هســتم و افتخار مى کنم کــه تیم به شــکلى هماهنگ کار

 مى کند.
در مورد بازى با ذوب آهن صحبت کن.

در ابتدا مى خواهم بگویم که ما یکى از اعضاى خانواده سپاهان را قبل 
از بازى با تصادف موتورسیکلت از دست دادیم و فوتبال فقط در مواقعى 
که چنین اتفاقى مى افتد اهمیتى ندارد و به خانواده ســپاهان تسلیت 
مى گویم. در مورد بازى من فکر مى کنم بــازى بدى انجام ندادیم. با 

توجه به از دست رفتن پنالتى که از دست رفت فکر مى کنم بدشانس 
بودیم که شکســت خوردیم و از فرصت ها استفاده نکردیم. بعد از آن 
بازى به سود ما پیش نرفت ولى مى دانیم ضعف ها کجا هستند و روى 
چه چیزى باید کار کنیم و به روزهاى خوب بر مى گردیم و پیروزى ها 

را جشن خواهیم گرفت.
در مورد گلى که خوردى صحبــت کن. به نظر 

مى رسد دید تو روى موقعیت بسته بود و روى 
این شــوت فرصت کافى براى تصمیم 

گیرى نداشتى.
مشخص بود که باالخره روزى فرا خواهد رسید که ما هم 
گل بخوریم. حیف از اینکه این اتفاق در روز شکست ما رخ 
داد ولى من و تیم را نا امید نمى کند. این یک گل عالى بود 
که بازیکن همیشه نمى تواند آن را به ثمر برساند و باید به 

رسمیت شناخته شود.
رقیبان سپاهان در مسیر قهرمانى را 

کدام تیم ها مى بینى؟
زود اســت بخواهیم مدعیان قهرمانى را معرفى کنیم اما 
همانطور کــه گفتم قهرمانى در صــورت حضور تیم هاى 
قوى بسیار دشــوار اســت و ما باید روى همه بازى هایمان 

تمرکز کنیم.

در هفته چهارم لیگ برتر دو تیم ذوب آهن و صنعت 
نفت آبادان بیشترین نماینده را در بین ترین هاى هفته 
داشتند. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران با توقف 
مدعیان همراه بود. در این هفته ســپاهان، 
صدرنشــین رقابت ها در پایان هفته 
سوم، با شکست برابر ذوب آهن 
در دربــى اصفهان پــس از 20 
هفته در لیگ برتر طعم شکست 
چشــید و صدر جدول را هم به 
استقاللى داد که تنها یک امتیاز 
از مصاف با فجرسپاسى در حافظیه 
شیراز کســب کرده بود. با این حال جدال 
پرسپولیس و گل گهر نیز  با تساوى به پایان رسید تا هر 

4 تیم مدعى در این هفته پیروز نشده باشند.

تیم هفته: ذوب آهن
گاندوهاى اصفهانى موفق شدند همشهرى صدرنشین 
خود را پس از سال ها شکست دهند. این شکست در 
واقع اولین شکســت ســپاهان پس از شکست برابر 
شــهرخودرو در هفته هاى پایانى نیم فصل اول لیگ 
قبل بود و شاگردان تارتار موفق شــدند به 20 هفته 
شکست ناپذیرى همشهرى خود نیز پایان دهند. ذوب 
آهن حاال این شانس را دارد که در صورت پیروزى در 
دیدار معوقه برابر پیکان 9 امتیازى شود و حتى تا رده 

دوم باال بیاید.

سرمربى هفته: مهدى تارتار (ذوب آهن)
ذوب آهن در حالى موفق شد در دربى اصفهان سپاهان 
را شکست دهد که تغییرات مهدى تارتار در نیمه دوم 

که در ترکیب و تاکتیک تیــم رخ داد عامل اصلى آن 
بود. تارتار در واقع نیمه مربیان را در جدال با صدرنشین 
لیگ برد تا شایســته انتخاب به عنوان سرمربى برتر 

هفته باشد.

دروازه بان هفته: حبیب 
فرعباسى (ذوب آهن)

عملکــرد بد ذوب آهــن در نیمه 
اول دربــى اصفهــان مى رفت با 
ضربــه پنالتى شــهباززاده به نفع 

ســپاهان تمام شــود اما فرعباسى با 
مهار پنالتى آقاى گل فصــل پیش تیمش را در بازى 
نگه داشــت تا در ادامه ارزش این مهار پنالتى با برد

 ذوب آهن بیشتر نمایان شود.

سروشرفیعى بعد از پنج سال مجدداً 
به اردوى تیم ملى فوتبال ایران فراخوانده شده 

است.
در کنار خط خوردن طارمى از اردوى تیم ملى فوتبال ایران، 
دعوت از سروش رفیعى توسط دراگان اسکوچیچ، از دیگر 
اتفاقات اردوى اخیر تیم ملى خواهد بود. هافبک ســپاهان 
که زیر نظر نویدکیا تبدیل به یکى از بهترین بازیکنان خط 
هافبک در لیگ برتر شده و به نوعى به فرم سابق بازى خود 
نزدیک شده، امیدواراست بعد از سال ها یک بار دیگر در یک 

بازى رسمى به میدان برود.
ایران در شــرایطى است که او ملى تیم حضور رفیعى در

5آخرین بار در اردوى جنجالى تیم ملى در دى 95 حضور 
داشــت که در نهایت این اردو به علت اختالفات میان 
کى روش و برانکو، با دیپورت بازیکنان پرسپولیس از دوبى 
به تهران همراه شد. از اتفاقات جالب اینکه سروش رفیعى 
هم در این اردو همراه با بازیکنان پرســپولیس به تهران 

برگشت و از تراکتور راهى پرسپولیس شد.
بعد از این اتفاقات، سروش رفیعى هرگز به تیم ملى دعوت 
در لیست  ارتباط با قرار گرفتن او نشد که گمانه زنى هایى در
سیاه تیم ملى وجود داشت اما شاید مهم ترین دلیل افت فنى 
این بازیکن در سال هاى گذشته هم بود که موجب جدایى او 

خخ سرخپپپوشان پایتخت شد. از
این حال، ســروش بعد از بــا 

5گذشت حدود 5 سال 
مجددا به تیم ملى

دعــوت شــده و 
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بگذارد؛

بازى هاى
رفیعى د
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ط به ترخیــص ســرمربى ذوب آهن از 
 شد.

ر دیروز یکشــنبه پس از عمل جراحى
ک کمر در روز شنبه و بهبودى نسبى، با 

ج از بیمارستان مرخص شد. 
هن با وجود پارگى دیسک کمر در دیدار 
 با سپاهان در کنار گاندوها حضور داشت. 
رى یک بر صفر شاگردان تارتار انجامید.

7چ براى بازى با ســوریه و لبنان27
ى تیم ملى فراخواند که از این تعداد 
8ستند و 8 بازیکن از تیم هاى لیگگ

شده اند.
ین اتفاق در لیست جدید تیم ملى 

 طارمى از جمع ملى پوشــان بود و 
ث شد خیلى از نکته هاى این لیست زیر 
به طور نمونه اللهیار صیادمنش بعد از  ،
نى دوباره بــه اردوى تیم ملى دعوت

شــش خود در رقابت هاى لیگ اروپا را 

8 لژیونر و 8 بازیکن  9چ براى این دو بازى 19
 اردو فراخوانده است. تنها تغییر در بخش 
صیادمنشبه جاى مهدى اللهیار شدن

 در لیست لیگ برترى ها نیز تغییراتى به 
وش رفیعى بعد از مدت ها به اردوى تیم 

 است. 
 فوالد، ســیاوش یزدانى از اســتقالل، 
حید امیرى و میالد سرلک از پرسپولیس، 
مید نورافکن و یاسین سلمانى از سپاهان 
د که از چهار تیم لیگ برترى به اردوى 

کرده اند.

سرمربى ذوب آهن از 
بیمارستان مرخص شد

سهمیه مساوى سپاهان 
و پرسپولیس 
در لیست دراگان

 برکنارى 3 مربى 
در 4 هفته ابتدایى

 لیگ برتر

بازیکن تیم سپاهان در مورد شکست مقابل ذوب آهن و اتفاق تلخ بازى روز جمعه 
صحبت کرد.

رضا میرزایى در خصوص دیدار سپاهان مقابل ذوب آهن و شکست این تیم اظهار کرد: 
دربى هاى اصفهان همیشه دیدارهاى جذاب و حساسى هستند و تماشاگر پسند از آب 
در مى آیند چرا که تحت هر شرایطى بدون نگاه به جدول و جایگاه هاى دوتیم، هر دو 
طرف براى برد به زمین مى آیند و این دیدار هم همانطور که دیدید همینگونه بود و 

سواى اینکه نتیجه بازى به نفع ما نبود بازى خوبى را شاهد بودیم.
وى در مورد شکست ســپاهان در این دیدار گفت: متأسفانه روز، روز سپاهان نبود و 
فوتبال روى بدش را به ما نشــان داد. به هر حال هر تیمى ممکن است یک روز در 
شرایط ایده آل همیشگى نباشد و سپاهان هم از این قائده مستثنى نیست ولى هواداران 
از ما همیشه انتظار برد و نتایج خوب دارند و خواسته آنها هم بحق است. من به شخصه 
بابت این باخت از هواداران سپاهان عذرخواهى مى کنم و قول مى دهم نتیجه این بازى 

جبران شود و قول مى دهم در پایان فصل سپاهان قهرمان خواهد شد.
بازیکن تیم ســپاهان در مورد حضورش در زمین به جاى اسماعیلى فر توضیح داد: 
متأسفانه دانیال مصدوم شد و امیدوارم مصدومیتش جدى نباشد و تشخیص کادر 
فنى این بود که من به جایش وارد میدان شوم. شاید همه من را به عنوان یک بازیکن 
هجومى بشناسند ولى تجربه بازى در دفاع راست را هم در فوالد و در همین سپاهان 

بارها داشته ام و هرجا کادرفنى صالح بداند مى توانم به تیم کمک کنم در خدمتم. 
میرزایى در پایان با اشاره به درگذشــت هوادار سپاهان به دلیل حادثه پیش از بازى 
خاطرنشان کرد: اتفاق خیلى خیلى تخلى بود و من واقعاً از این خبر حسابى ناراحت و 
شوکه شدم. فوتبال اصًال ارزش ندارد جان یک انسان به خطر بیافتد. آقاى نویدکیا 
دو سال است دارد خواهش مى کند که هواداران با موتور همراه اتوبوس تیم نیایند و 
دلیلش همین اتفاقات ناراحت کننده بود. روح هوادار عزیز سپاهان شاد باشد و خدا به 
خانواده اش صبر بدهد و امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقات تلخى در فوتبال نباشیم.

مربى تیم فوتبال ذوب آهن درباره هــدف این تیم در این فصل لیگ برتر، تصریح 
کرد: نمى توان هدف را امسال قهرمانى یا کسب سهمیه گذاشت، چون این موضوع 

روى تیم فشار وارد مى  کند.
حسین پاشایى درباره پیروزى تیم فوتبال ذوب آهن مقابل سپاهان در هفته چهارم 
لیگ برتر اظهار کرد: فکر مى کنم این بازى از لحاظ حساسیت بعد از دربى تهران، 
بهترین دربى ایران است. این بازى براى مردم اصفهان خیلى مهم است و خدا را 
شکر بعد از چند بازى که ذوب  در دربى نتیجه نگرفته بود، توانستیم پیروز شویم و 
هواداران را خوشحال کنیم. پیروزى ذوب آهن مقابل سپاهان یک اتفاق ویژه براى 

تیم ما بود.
پاشــایى درباره اینکه ذوب آهن در این فصل لیگ برتر چه هدفى دنبال مى کند، 
تصریح کرد: وضعیت ذوب آهن در دو سه سال اخیر طورى بوده است که باید االن پله 
پله جلو برویم. نمى توان هدف را امسال قهرمانى یا کسب سهمیه گذاشت، چون این 
موضوع روى تیم فشار وارد مى  کند. ابتدا تیم باید از لحاظ شخصیتى و نتیجه گیرى به 
ثبات برسد و بعد از آن دوست داریم در پایان فصل کسب سهمیه کرده باشیم. مهم 

این است که در جدول جزو تیم هاى باال باشیم.

شکست در دربى را با قهرمانى 
جبران خواهیم کرد

پیروزى در دربى اصفهان یک اتفاق 
ویژه بود

سبزپوشان اصفهان و برزیلى هاى آبادان، ترین ها را درو کردند!

سروش رفیعى باالخره دعوت شد 

حاضرم  3 گل بخورم ولى سپاهان پیروز شود
کریستوفر کنت:

 از دست رفت فکر مى کنم بدشانس 
 فرصت ها استفاده نکردیم. بعد از آن 
ى دانیم ضعف ها کجا هستند و روى 
هاى خوب بر مى گردیم و پیروزى ها 

وردى صحبــت کن. به نظر 
ى موقعیت بسته بود وروى

ت کافى براى تصمیم 

را خواهد رسید که ما هم 
اق در روز شکست ما رخ 
د. این یک گل عالى بود

را به ثمر برساند و باید به 

ر مسیر قهرمانى را 
ى؟

هرمانى را معرفى کنیم اما 
 صــورت حضور تیم هاى 
اید روىهمه بازى هایمان 

بازیکن سپاهان:

مربى ذوب آهن:
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008002778 – تاریخ ارســال نامه: 1400/08/15 - نظر به 
اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شــماره: 1173 فرعى از 23- اصلى که در دفتر 
276 صفحه 274 بنام حجت اله خیامى ثبت و سند صادر گردیده سپس نامبرده بموجب سند 
شماره 90934- 75/5/15 دفتر سه شهرضا مالکیت خود را به سیما ممتاز و نامبرده بموجب 
سند شماره 11827- 75/12/27 مالکیت خود را به نستور دادبین که نام خود را به محسن 
دادبین انتقال نموده و نامبرده فوت گردیده سپس ورثه وى بموجب سند شماره 26455- 
1400/4/7 به نگار علیمردانى نسبت به یکدانگ و به معصومه تقوى دهاقانى نسبت به پنج 
دانگ انتقال نموده  اند که ته سند در سهم معصومه تقوى دهاقانى قرار گرفته اینک نامبرده با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008012043 – 1400/8/9 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 8864- 1400/8/8 به گواهى 
دفترخانه شماره 393 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت نسبت به باقیمانده مالکیت خود 
از ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى مى  شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1218759 

- مرتضى قدیرى  - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف صمصامى /8/348

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

راى شماره 140060302026009568 مورخ 1400/07/10 هیات یک آقاى حیدرعلى 
آقائى کوپائى به شناسنامه شماره 702 کدملى 1286626315 صادره اصفهان فرزند عبداله 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 262,38 مترمربع از پالك شماره 43 فرعى 
از 15187 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 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: 1400/08/17 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/09/02 - م الف: 1218792 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /8/349

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

راى شماره 140060302026009695 مورخ 1400/07/12 هیات یک آقاى ایرج کیانى 

هرچگانى به شناسنامه شــماره 43 کدملى 4623053296 صادره شهرکرد فرزند محمد 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 253 مترمربع از پالك 309 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى مع الواسطه از 
مالکیت عبداله مرادیان موضوع ســند 80570 – 75/9/8 دفتر 9 ذیل ثبت و صفحه 254 

دفتر 225 شاهین شهر
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 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: 1400/08/17 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/09/02 - م الف: 1218767 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /8/351

ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد. کالسه پرونده 98-591 شماره دادنامه 820/98 
– 98/11/15  مرجع رسیدگى شعبه ششم  شوراى حل اختالف ویالشهر  خواهان: بهزاد 
نوروزى  نشانى: نجف آباد ویالشهر بل باهنر- خ فرهنگ ك دانش آموز 3 سمت چپ منزل 
شخصى پدرى  خوانده : کوثر تنها نشانى:  تربت جام روستا انجیر تلفن 09131209813 
گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى خواهان : بهزاد نوروزى   به طرفیت خوانده : کوثر تنها  
به خواسته استرداد وجه به مبلغ 1/000/000 تومان  به انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى و 
خسارت وارده از توجه به محتویات پرونده و نظر به فیش واریزى از سوى خواهان که به نام 
خوانده (کوثر تنها ) است و استعالم انجام شده از بانک ملى که موید به شماره کارت  3292 به 
نام خوانده است لذا خواسته خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 
قانون آ د م حکم بر محکومیت  خوانده به 1- پرداخت مبلغ یک میلیون تومان (استرداد وجه 
) بابت اصل خواسته  2- پرداخت خسارت تاخیر در تادیه 1 از تاریخ اقامه دعوى (98/8/12) 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد 3- پرداخت مبلغ 122/500  
تومان بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب را  درحق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
شعبه و پس از انقضاء این مهلت ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهى نزد محاکم  
عمومى حقوقى نجف آباد مى باشد.1218264/م الف، قاضى شوراى حل اختالف شعبه 

ششم  حوزه قضائى  نجف آباد–ویالشهر - على زارع /8/353

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

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

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراى شــماره 3426 و 3427 مورخ 1400/07/13آقاى ســعید امینى نجف آبادى فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع و عاطفه محمدى نجف آبادى فرزند مرتضى نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 144/20مترمربع قسمتى از پالك ثبتى  
شماره 373  اصلى واقع در قطعه3 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17 – تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/09/02 - 1218282 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف آفرین میر عباسى /8/354

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

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

تقدیم نمایند 
آراى شــماره 3389 و3388 مورخ 1400/07/11خانم زهرا شــریعتى نجف آبادى فرزند 
اسداله  سه دانگ مشاع و آقاى بهرام کیوانى  فرزند محمد رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 106/44مترمربع قسمتى از پالك شماره 333  اصلى واقع در قطعه9 
نجف آباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى بوسیله سند رسمى شماره 89121-

99/08/12 دفترخانه 16 نجف آباد  مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/17 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/02 - 1218267 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف آفرین 

میر عباسى /8/356

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

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

تقدیم نمایند 
آراى شماره 3407 و 3406 مورخ 1400/07/12خانم رویا حجتى نجف آبادى فرزند احمد 

نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى حســن اصالنى فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 153/64مترمربع قسمتى از پالك  ثبتى شماره 583  
اصلى واقع در قطعه7 نجف آباد  بخش11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق سند رسمى شماره 
18279 مورخ 98/04/98 دفترخانه 395 نجف آباد مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/08/17 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 14000/09/02 - 1218287 / 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از 

طرف آفرین میر عباسى /8/358

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

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

تقدیم نمایند 
راى شماره 2820مورخ 1400/06/09خانم ســمیه کیوانى بارده فرزند بهرام ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 104/75 مترمربع قسمتى  از پالك ثبتى  333 اصلى واقع در قطعه9 
نجف  آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى طبق سندرســمى  88982-
99/07/27 دفترخانه 16 نجف آباد مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/17 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/02 - 1218274 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف آفرین 

میر عباسى /8/360

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

راى شماره 140060302026002820 مورخ 1400/03/02 هیات چهار خانم بتول هادى 
عابدینى به شناسنامه شماره 4 کدملى 1291311262 صادره اصفهان فرزند فضل اله نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23,01 مترمربع پالك شماره 207 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت مالک 

رسمى مرتضى زارعى سودانى از سند 104930 – 88/3/20 دفترخانه 82 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 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: 1400/08/17 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/09/02 - م الف: 1218249 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /8/362 

آگهى تغییرات
شرکت توســعه فناورى محوران پردازش 
کامیاب شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
60404 و شناسه ملى 14007554808 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/07/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : رضا یعقوبى بــه کد ملى 
1282808265 و ســید کامیاب سامع به 
کد ملى 1273246209 و فاطمه جهانگرد 
به کد ملــى 5640006773 و مهدى حق 
شناس به کد ملى 1292758279و مهدى 
باغکى به کد ملــى 1270554409 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. حسین مصلحى به کد ملى 
1271426706و گلناز توکلى دارگانى به کد 
ملى 1289171106 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند.روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1217170)

آگهى تغییرات
شرکت پارس پاالیش فوالد سان کاویان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
56822 و شناسه ملى 14006111669 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/07/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : رضا صفــرى 1840120101 
بعنوان مدیر عامــل و عضو هیات مدیره 
سجاد صفرى1841850111 بسمت 
رئیــس هیــات مدیره حســین عالى 
1171236611 بســمت نائب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر 
عامل ، دو عضو دیگر به همراه مهر شرکت 
معتبر اســت .ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1218059)

آگهى تغییرات
شرکت معدنى ســفید ســنگ جوشقان 
سهامى خاص به شماره ثبت 2 و شناسه ملى 
10260000720 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/04/27 محمدرضا 
زرگرى به شــماره ملــى 1262620538 
بسمت رئیس هیات مدیره ، حسینعلى رعیت 
به شماره ملى 1260859800 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیــره ، محمدعلى امیدى به 
شــماره ملى 1262594472 بسمت عضو 
هیئت مدیره ، على غفاریان به شــماره ملى 
126074879 بســمت مدیر عامل ( خارج 
از سهامداران ) براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اســناد مالى و بهادار و بانکى 
تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل متفقاً با مهر شرکت معتبر است. 
ســایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل متفقاً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

جوشقان قالى (1218069)

آگهى تغییرات
شــرکت معدنى ســفید ســنگ جوشقان 
سهامى خاص به شماره ثبت 2 و شناسه ملى
10260000720 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى عــادى ســالیانه مورخ 
1400/04/27 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : - محمدرضا زرگرى به شــماره ملى 
1262620538 ، حسینعلى رعیت به شماره 
ملــى 1260859800 ، محمدعلى امیدى به 
شماره ملى 1262594472 بسمت اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - مصطفى نصرآبادى پور جوشقانى 
به کد ملى 1263531431 و آقاى محمدعلى 
موسى پور جوشقانى کد ملى 1262636779 
به ترتیب به ســمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

جوشقان قالى (1217177)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات فنى و مهندسى پاد انرژى 
اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
25089 و شناسه ملى 10260458648 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 امیر آشــوع3258514909 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیــأت مدیره و هدى 
فاضل نیشــابورى0942521757 به 
ســمت نایب رئیس هیات مدیره و احمد 
رضا طاهرى اصــل1283840911 به 
ســمت رئیس هیأت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و 
اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
امیر آشــوع و هدایت اله شاهین شمس 
آبادى و با مهر شرکت معتبر است . ضمنا 
مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1218061)

آگهى تغییرات
شرکت توســعه فناورى محوران پردازش 
کامیاب ســهامى خــاص به شــماره ثبت 
60404 و شناســه ملى 14007554808 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/07/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا 
یعقوبى1282808265 به سمت مدیرعامل 
و فاطمه جهانگرد 5640006773 به سمت 
نایب رئیس هیــات مدیره وســید کامیاب 
سامع1273246209 به سمت رئیس هیات 
مدیره و مهدى حق شناس1292758279 
به ســمت عضو اصلى هیات مدیره و مهدى 
باغکى 1270554409 به سمت عضو اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مهدى باغکى و فاطمه جهانگرد و 
با مهر شــرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1218081)

آگهى تغییرات
شــرکت ایمن ریف آریا ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 42388 و شناســه ملــى 
10260601827 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عــادى ســالیانه مورخ 
1400/04/15 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شد : مجید تباشــیرى اصفهانى به شماره 
ملــى 1286602904 و حمید تباشــیرى 
اصفهانى به شــماره ملى 1287926770 
و مهربد تباشــیرى اصفهانى به شماره ملى 
1270430009 بعنوان اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
موسسه حسابرسى وخدمات مدیریت آرمان 
روش حسابداران رســمى به شناسه ملى 
10100552060 و شماره ثبت : 14849 و 
حمید شاه مرادى کد ملى : 1170086772 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به 
منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1217178)

آگهى تغییرات
شــرکت ایمن ریف آریا ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 42388 و شناســه ملى 
10260601827 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/04/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید تباشیرى 
بســمت  اصفهانــى1286602904 
رئیــس هیأت مدیــره و حمید تباشــیرى 
اصفهانى1287926770 بســمت نایب 
رئیس هیأت مدیــره و مهربد تباشــیرى 
اصفهانى1270430009 بســمت مدیر 
عامل براى مدت دو ســال انتخاب شدند . 
ضمناً (مدیر عامل) مجــرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و 
بهادار و بانکى تعهدات شرکت با یک امضاء 
از دو امضاى مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
به تنهایى با مهر شرکت معتبر است . و سایر 
اوراق ادارى و عادى شرکت با یک امضاء از 
دو امضاى مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره 
به تنهایى و با مهر شــرکت معتبر مى باشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1218066)

آگهى تغییرات
شــرکت پارس پاالیش فوالد ســان 
کاویان شــرکت ســهامى خــاص به 
شــماره ثبت 56822 و شناســه ملى 
14006111669 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/07/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : ســجاد صفرى به کدملى 
1841850111 و  رضــا صفــرى به 
کدملى 1840120101 و حسین عالى 
بــه کدملــى 1171236611 بعنوان 
اعضاى اصلى هیــات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدنــد. ابراهیم 
بذرافشــان به کدملى 1291929436 
و نجــوا ناصــرى پیدنى بــه کدملى 
1292848588 بترتیــب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شــرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شــدند .
 روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1218082)

آگهى تغییرات
 شرکت توان گستر سبز اسپادان سهامى خاص به شماره ثبت 56038 و شناسه ملى 14005784438 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مهتاب آقا بزرگ پورحداد بشماره ملى 1271180839 به سمت رئیس هیات مدیره و اختر فقیهى حبیب آبادى بشماره ملى6609379211 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و امیرحسین 
شریعت راد بشماره ملى1292853611 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1218063)

تاسیس
شرکت سهامى خاص زر کاوان ثامن درتاریخ 1400/08/10 به شماره ثبت 69164 به شناسه ملى 14010471446 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : ارائه کلیه 
فعالیتها در زمینه تهیه ،تولید ، ساخت ، مونتاژ ، تجهیز و راه اندازى خطوط تولید کارخانجات صنعتى ، معدنى ، موادغذایى، صنایع تبدیلى و واردات تکنولوژى و صنایع 
مادر و ماشین آالت و و تجهیزات تولیدى و صنعتى و معدنى و تامین نیروى انسانى موقت و غیر موقت شرکتها و همچنین انجام کلیه فعالیتهاى بازرگانى و تجارى 
و معدنى اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات و تهیه و توزیع و پخش و بسته بندى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز و صادرات و 
واردات و گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانکها و ترخیص کاال ازگمرکات داخلى و اخذ و اعطا نمایندگى شرکتهاى معتبر درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله لنبان ، خیابان مطهرى ، بن بست انورى ، پالك 189 ، ساختمان بوگاتى ، طبقه چهارم کدپستى 8184935674 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 536060520 مورخ 1400/07/24 نزد بانک تجارت شعبه جلفا با کد 6060 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره آقاى مجید طهان طرقى به شماره ملى 0944186696 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد یزدیان به شماره ملى 
1110313640 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امین یزدیان به شماره ملى 1270470337 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى مهدى صنایعیان به شماره ملى 1288182325 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امین خدابنده به شماره ملى 1289187673 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا انصارى به شماره ملى 2380183244 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم ندا کاشفى به شماره ملى 1282835491 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم زهرا نصراللهى ونیچه به شماره ملى 1290691126 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1216832)
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بیماران کلیوىاشتباهاتى که در وعده  شام مرتکب مى شوید
 آبلیمو مصرف کنند؟ 

عادت اشتباه شماره یک: زیاد غذاى رستورانى 
مى خورید

بعد از یک روز کارى شاید وسوسه شوید از بیرون شام بگیرید و با 
خود به خانه ببرید؛ اما نباید به این کار عادت کنید. سهمیه غذاى 
رستورانى براى یک نفر نه تنها زیاد اســت بلکه روغن هایى که 
رستوران ها از آن ها استفاده مى کنند معموال روغن سویا یا روغن 

ذرت هستند که چندان سالم نمى باشند.
رســتوران ها عالوه بر اینکه از روغن هاى ناسالم براى پخت غذا 
اســتفاده مى کنند، نمک زیادى هم به غذا مى زنند و کالرى هاى 
غیرضرورى به غذا مى دهند، آن هم غذایى که از مواد اولیه با کیفیت 
پایین تهیه شده است. بسیارى از رستوران ها از مواد با کیفیت پایین 
استفاده مى کنند زیرا هم کم هزینه تر است و هم با آن ها همچنان 
مى توان غذایى تهیه کرد که به اندازه کافى خوب به نظر مى رسد. 
به هر حال وقتى غذاى رستورانى مى خورید، واقعا نمى دانید چه 

موادى وارد بدنتان مى کنید.
فراموش نکنید که پشــت درهاى دوسویه رســتوران ها که به 
آشــپزخانه منتهى مى شــود چیزهاى زیادى وجود دارد که شما 
نمى دانید. پس بهتر است با مواد سالم و ساده و طبیعى خودتان در 
خانه غذا درست کنید، آگاهانه غذا بخورید و به فکر سالمتى تان 

باشید.

عادت اشتباه شــماره 2: مثل پادشاهان شام 
مى خورید

آیا مایلید پیش از خواب غذاى حجیمى بخورید؟ واقعیت این است 
که شما در ساعات اولیه روز فعال ترید و حساسیت تان به انسولین 
نیز در این زمان بیشتر است. بنابراین بدنتان جورى تنظیم شده که 
غذاى حجیم تر و سنگین تر را در این ساعت ها بهتر تحمل کند؛ اما 
در ساعات عصر بدنتان کم کم وارد فاز خواب مى شود، حساسیت 
به انسولین کاهش مى  یابد و بدن سخت تر مى تواند چربى و کالرى 

بسوزاند.
بهترین کار این اســت که با سپرى شدن ســاعات روز، دریافت 
کالرى خود را کاهش دهید. صبحانه باید بزرگ ترین وعده غذایى 
روزتان باشد. اینکه مى گویند مثل پادشــاهان صبحانه بخور و 
مثل فقرا شام، به همین نکته مهم اشاره دارد. در ساعت هایى که 

بیشترین فعالیت ها را دارید و حساسیت بدنتان به انسولین بیشتر 
است، بیشتر بخورید.

عادت اشتباه شماره 3: براى شام کربوهیدرات 
زیاد مى خورید

کربوهیدرات ها خصوصا کربوهیدرات هاى تصفیه شده و قند باعث 
افزایش ناگهانى انسولین مى شوند و این چیزى نیست که مطلوبتان 
باشد زیرا انسولین یک هورمون ذخیره کننده چربى است. بیشتر 
افراد بعد از خوردن شام چه مى کنند؟ روى مبل لم مى دهند یا فورا 
به رختخواب مى روند! وقتى که فعالیتى ندارید انسولین مدت زمان 
طوالنى ترى باال مى ماند و بدن راحت تر مى تواند چربى انباشته کند. 
ضمنا، سطح باالى انسولین و پایین بودن حساسیت به انسولین 
منجر به افزایش احتمال دیگر مشکالت سالمتى مى شوند، مانند 

دیابت نوع دوم و بیمارى هاى قلبى و عروقى.
راه حل چیست؟ در وعده  ى شام کمتر کربوهیدرات بخورید و سعى 
کنید بیشتر فیبر و پروتئین بخورید. بعد از شام ده دقیقه راه بروید یا 

کمى فعالیت کنید. مطالعات نشان مى دهند 10 دقیقه پیاده روى 
بعد از غذا، بهتر از پیاده روى در ساعات دیگر روز مى تواند به کنترل 
قند خون کمک کند، حتى اگر در ســاعات دیگــر روز 30 دقیقه 

فعالیت بدنى کنید.
واقعیت این اســت که شــما در ســاعات اولیه روز فعال ترید و 
حساسیت تان به انســولین نیز در این زمان بیشتر است. بنابراین 
بدنتان جورى تنظیم شده که غذاى حجیم تر و سنگین تر را در این 
ساعت ها بهتر تحمل کند؛ اما در ساعات عصر بدنتان کم کم وارد 
فاز خواب مى شود، حساســیت به انسولین کاهش مى  یابد و بدن 

سخت تر مى تواند چربى و کالرى بسوزاند

عادت اشتباه شماره 4: دیر شام مى خورید
زودتر شام خوردن به نفع وزن و سالمتى تان است. طبق یک سرى 
از تحقیقات، دیر شــام خوردن مى تواند ساعت بیولوژیک بدن را 
مختل کند. این ریتم، کنترل کننده ى ترشح هورمون  هایى است 
که بر اشتها، متابولیسم و حتى سیستم ایمنى اثر مى گذارند. ساعت 

شبانه روزى بدن شما جورى تنظیم شده که غذا را طى ساعت هاى 
روشن روز و زمان هایى که بیشترین فعالیت را دارید پردازش کند، 

نه در ساعات پایانى روز.
برخى پژوهش ها نشــان مى دهند دیر شام خوردن، وضعیت قند 
خون را بدتر مى کند و التهاب را افزایــش مى دهد. این فاکتورها 
ممکن اســت منجر به افزایش وزن و بیمارى ها نیز بشوند. البته 
این موضوع همچنان مورد بحث است زیرا هستند کارشناسانى 
که عقیده دارند زمان خوردن شام، مولفه ى مهمى در افزایش وزن

 نیست.
چیزى که مى خورید، چه اندازه مى  خورید و چقدر طى روز فعالیت 
بدنى دارید، از هر جهت مهم است. بنابراین بهترین کار این است که 
بزرگ ترین وعده غذایى خود را در ساعات اولیه روز بخورید و شام را 
سُبک میل کنید. ترکیباتى که مى خورید نیز اهمیت دارند. براى شام 
کمى کربوهیدرات بخورید و در عوض پروتئین و فیبر بیشترى در 

بشقابتان بگذارید.

عادت اشتباه شماره 5: موقع شام خوردن به کار 
دیگرى هم مشغول هستید

شــاید وسوســه شــوید حین شــام خوردن، کارهــاى نیمه 
کاره تان را هم انجام دهیــد؛ اما باید در برابــر این فکر مقاومت 
کنید. وقتى غذا خوردن با تمرکز نباشــد، بیشــتر خواهید خورد. 
تحقیقات نشــان مى دهد آگاهانه غذا خــوردن کمک مى کند 
با غــذاى کمتر ســیر و راضــى شــوید. تمریــن آگاهانه غذا 
خوردن کمکتان مى  کنــد از غذایى که مى خورید بیشــتر لذت 
ببرید، استرســتان کمتر شــود و کنترل بیشــترى روى وزنتان 

داشته باشید.
ذهن آگاهى حین غذا خوردن یعنى روى فرایند خوردنتان تمرکز 
کنید، نه اینکه حواستان به کارهاى دیگر باشد. براى با ذهن آگاهى 
غذا خوردن مى توانید روى عطر و طعــم و مزه و بافت غذایى که 
مى خورید متمرکز شوید و این عکس اتفاقى است که وقتى بدون 
توجه غذا مى خورید روى مى د هد. بعضى از افراد آنقدر مشــغول 
کارهاى دیگر مى شــوند که حتى متوجه نمى شوند سیر شده اند 
و همچنــان ادامه مى دهند. پــس لطفا باعجلــه و بى دقت غذا

 نخورید.

آبلیمو از نوشیدنى هایى است که مصرف آن همیشه توصیه مى شود و سوالى 
ذهن بیماران کلیوى را درگیر کرده که آیا مضراتش از فوایدش کمتر است؟

لیمو سرشار از ویتامین سى است که باعث جذب کلسیم مى شود. کلسیم ماده اى 
است که استخوان ها را محکم نگه مى دارد. آبلیمو یک نوشیدنى بسیار تازه است 
که مورد عالقه بسیارى از افراد بوده اما هنوز مطمئن نیستند که آیا آبلیمو مضر 
است یا مفید. بسیارى از شما بخصوص اگر بیمارى کلیوى داشته باشید، احتماال 
به دنبال پاسخ این سوال هستید. با ما در این بخش از بهداشت و سالمت همراه 

شوید تا در توضیحات ارائه شده به پاسخ این سوال خود برسید.
کلیه هاى ما عملکرد دفع سموم و بقایاى خونى را دارند. نقش مهمى در کنترل 
فشارخون، تنظیم سالمت استخوان و ثابت نگه داشتن سطح مواد شیمیایى مانند 

کراتینین و اوریک اسید نیز دارند.
بیمارى مزمن کلیه یعنى زمانى که کلیه نتواند خون را تسویه کند، و مواد باقیمانده 
را دور بریزد، باعث مى شــود که این مواد داخل خون تجمع پیدا کنند و باعث 
مشکالت سالمتى خطرناك مثل سکته یا بیمارى قلبى مى شود. نوشیدن آب 
لیمو که سرشار از ویتامین c و آنتى اکسیدان و سیتریک اسید باشد، خطرى براى 

بیماران کلیوى ندارد.
مصرف آبلیمو تاثیراتى روى کاهش ســطح کراتینین دارد اما تاثیراتش بسیار 
کم است و در رشد اختالل ایجاد نمى کند. کراتینین یک ماده شیمیایى پسماند 

محسوب مى شود که عضالت؛ آن را بیرون مى دهند.
هر چقدر که بدن یک فرد عضالنى تر باشد، کراتینین بیشترى در خونش وجود 
دارد. حجم کراتینین تمیز شده توسط کلیه ها را پاکسازى کراتینین مى دانند که 
در یک فرد سالم، براى خانم ها در هر دقیقه 95 میلى متر و براى آقایان 120 میلى 
لیتر آزاد مى شود و پاکسازى آن بستگى به سن، سایز و وضعیت کلیه دارد. مصرف 
آبلیمو یا هر آبمیوه اى نمى تواند باعث افزایش و کاهش سطح کراتینین شود؛ مگر 
خیلى کم. نوشیدن آب لیمو وضعیت بیمارى کلیوى مزمن را بدتر نمى کند اما اگر 
خیلى زیاد استفاده شود، باعث ایجاد مشکالت سالمتى در فرد مى شود و مصرف 
آب لیموى زیاد براى حالت تهوع ، اسهال و استفراغ بد است. همچنین ادرار آور 

است و باعث افزایش تجمع مایعات خواهد شد.
هیج زمان خاص و ویژه اى براى مصرف آب لیمو وجود ندارد. تنها مســئله اى 
که وجود دارد این است که آب لیمو باعث ایجاد محیط قلیایى در بدن مى شود و 
بهتر است اولین چیزى باشد که هنگام صبح استفاده مى کنید. هنگامى که بعد از 

ســم زدایى ها را انجام استراحت شبانه از خواب بیدار مى شوید، بدن همه 
د داده و نیاز به محیط قلیایى  ر ا بتواند سطح ph تا د

را تنظیم کند.

شام، آخرین وعده غذایى روز است و چیزى اســت که معموال افراد از آن صرفنظر نمى کنند. چشم پوشى کردن از 
صبحانه یا ناهار بیشتر اتفاق مى افتد تا اجتناب از خوردن شام! زمان خوردن شام بین افراد بسیار متنوع است. عده اى 
دوست دارند حدو د ساعت 6 عصر شام خود را بخورند و عده اى دیگر هم ترجیح مى دهند حدود 9 شب شام صرف 

کنند.
اما یک واقعیت جالب؛ مطالعه اى نشان داد میزان سالم بودن انتخاب هاى غذایى ما با گذشت هر یک ساعت از روز، 

1/7 درصد افت مى کند. بنابراین بیشتر افراد، هوشمندانه ترین و سالم ترین انتخاب هاى غذایى خود را صبح ها دارند 
و همینطور که زمان پیش مى رود از سالم بودن انتخاب هاى غذایى ما کم مى شود. بنابراین براى خیلى از افراد شام، 

سالم ترین وعده غذایى روز نیست. 
در ادامه نگاهى مى اندازیم به عادت هاى مربوط به شام که مى توانند به سالمتى شما آسیب بزنند و منجر به افزایش 

وزنتان شوند.

ت اولین چیزى باشد که هنگام صبح استفاده مى کنید. هنگامى که بعد از
ســم زدایى ها را انجام ت شبانه از خواب بیدار مى شوید، بدن همه 

دز بهمحیط قلیایى ر ا phتا د بتواند سطح
کند.

مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان در نشست 
خبرى سى و سومین جشنواره تئاتر استان اصفهان با اشاره به تعامل 
این اداره با شــهردارى و حوزه هنرى براى همکارى در برگزارى این 
جشنواره، گفت: یکى از اهداف برگزارى جشنواره تئاتر این است که 
نهادهاى دولتى و نهادهاى مردمى همه در راستاى نشاط اجتماعى و 
شناسایى استعدادهاى جوانان و نوجوانان در عرصه نمایش و برگزارى 
دوره هاى آموزشى در حوزه تئاتر تالش کنند تا وضعیت استان در حوزه 
تئاتر و نمایش هر سال نسبت به سال قبل رو به رشد قرار گیرد و پویایى 

و نوآورى در آن ایجاد شود.
حجت االسالم و المســلمین رمضانعلى معتمدى با اشاره به اینکه ما 
نیازمند یک مرکز رشــد و نوآورى و خالق و فنــاور در حوزه نمایش 
خصوصًا در حوزه تئاترهستیم، گفت: ظرفیت انجام این کار در استان 
اصفهان وجــود دارد. وى با بیان اینکه ما بایــد از ظرفیت گروه هاى 
نمایشى در ابعاد مختلف استفاده کنیم، افزود: هنرمندان و گروه هاى 
نمایشــى و بچه هاى تئاتر ما باید در مناسبت هاى مختلف به میدان 
بیایند و پویایى، خالقیت و هویت سازى براى تئاتر و نمایش ایجاد شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با بیان اینکه به اعتقاد 
ما در این استان باید فقط یک جشنواره تئاتر برگزار شود، تأکید کرد: همه 
دستگاه هایى که مى خواهند در عرصه تئاتر فعالیت و برنامه ریزى کنند 
باید هم افزا و همگرا حرکت کنند. اینکه هر دستگاهى بخواهد براى 
خودش جشنواره تئاتر جداگانه برگزار کند، با مسئله سیاستگذارى و با 

حاکمیت و مرجعیت حوزه فرهنگ و هنر منافات دارد.
وى در ادامه با اشاره به تهیه منشور عفاف و حجاب ویژه سى و سومین 

دوره جشنواره تئاتر استان، گفت: کشور ما کشور اسالمى و انقالب ما 
اسالمى است و باید در آن ارزش هاى اسالمى احیا و کارها بر اساس 

ارزش گذارى هاى اسالمى انجام شود.
معتمدى ادامه داد: گروه هاى نمایشــى و تئاتــر از جنس مردمند و 
مى خواهند در قالب نمایش و تئاتر براى مردم، براى نشاط اجتماعى 
و براى شناســایى معضالت و آســیب هاى اجتماعى کار و تالش 

کنند.
وى با بیــان اینکه بچه هــاى تئاتر در ســال هاى گذشــته مورد 
بى مهرى قرار گرفتند و آنطور که باید حمایت نشدند، عنوان کرد: باید 
زیرساخت هاى مناسب در سطح استان براى گروه هاى نمایشى فراهم 
شود در حالى که هنوز به اندازه نیاز و الزم این امکان براى هنرمندان ما 
فراهم نشده است. اینها مشکالت گروه هاى نمایشى و بچه هاى تئاتر 

است که دغدغه ماست. 
معتمدى افزود: ما در حــد توان و بضاعــت و اختیاراتمان براى رفع 
این کمبودها و کاســتى ها برنامه ریزى مى کنیــم و از طرف دیگر 
برنامه ریزى، جهت دهى، هدایتگــرى و راهبرى در حوزه نمایش و 
تئاتر در دستور کار ماست و بناست با شهردارى و به خصوص معاونت 
فرهنگى و ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى و حوزه هنرى 
بسته هایى را براى گروه هاى هنرى آماده کنیم و حمایت ها هدفمند 

و سازنده در اختیار آنها قرار بگیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با طرح این سئوال 
که تئاتر اصفهان پنج سال آینده مى خواهد به کجا برسد؟ گفت: زمانى 
ما در شهر اصفهان مکتب تئاتر را داشــتیم و احیاى این مکتب براى 

اصفهان یک ضرورت است.

تجلیل از 9 شهید هنرمند
دبیر اجرایى سى و سومین جشــنواره تئاتر استان اصفهان نیز در این 
نشست خبرى با بیان اینکه بعد از اعالم فراخوان از سوى این جشنواره 
براى ارسال آثار، استقبال بســیار خوبى صورت گرفت و 34 اثر براى 
شرکت در جشنواره اعالم آمادگى کردند، اظهار کرد: از بین این آثار 
صالحیت 28 اثر براى شرکت در مرحله اول جشنواره تأیید شد و پس از 
بازبینى این آثار، 9 اثر به عنوان آثار برگزیده به مرحله نهایى راه یافتند.

احســان جانمى با بیان اینکه این 9 اثر در سه روز از 18 تا 20 آبان ماه 
به رقابت مى پردازند، گفت: آثار از ســوى داوران بسیار مطرحى، که 
از تهران و از طرف مرکز هنرهاى نمایشــى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى به جشنواره اعزام مى شــوند، داورى مى شوند و روز جمعه 
21 آبان ماه نیز مراسم اختتامیه برگزار مى شود. وى با اشاره به اینکه 
امسال در جشنواره تئاتر استان اصفهان از 9 شهید هنرمند نیز تجلیل 
خواهد شد، گفت: هر یک از این 9 اثر توسط کارگردان آن به یکى از 

این شهداى هنرمند تقدیم مى شود.
دبیر اجرایى سى و سومین جشــنواره تئاتر استان اصفهان با اشاره به 
اینکه یک اثر از کاشان، یک اثر از نجف آباد، یک اثر از خمینى شهر و 
6 اثر از اصفهان در مرحله نهایى جشنواره امسال به رقابت مى پردازند، 
افزود: ســطح این آثار هم از لحاظ محتوا هم از لحاظ شــکل بسیار 

باالست و این موضوع کار را براى داوران بسیار دشوار خواهد کرد. 
وى در ادامه با اشــاره به ویژگى هاى سى و ســومین جشنواره تئاتر 
استان اصفهان، گفت: جشنواره امسال یک بخش جنبى و تخصصى 
دارد که خارج از بخش مسابقه و به عنوان بخش مهمان است. یکى 
از رویکردهاى این بخش که براى اولین بار در جشنواره تئاتر استان 

در نظر گرفته مى شــود پرداختن به آیین و سنت است که به منظور 
نکوداشت استاد حسن کریمى هسنیجه برگزار خواهد شد و رویکرد 
دیگر این بخش نیز پرداختن به نظریات جدید بازیگرى است که در 
یک نشست تخصصى همراه با دو اجرا در بخش جنبى خارج از مسابقه 

صورت مى گیرد.
جانمى در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به اینکه اصفهان بعد از 
استان خراسان رضوى دومین استان از لحاظ ثبت گروه هاى نمایشى 
رسمى است، افزود: در اســتان اصفهان 35 گروه نمایشى ثبت شده 

رسمى داریم و 15 گروه هم در حال ثبت شدن هستند.

عطش شهردارى اصفهان براى حمایت از تئاتر 
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان نیز در این نشســت خبرى ابراز امیــدوارى کرد با همراهى 
و همکارى شــاهد حرکت پرشــتاب تر و پرقدرت تر چرخه تئاتر در 

اصفهان باشیم.
مجتبى شاهمرداى با اشاره به فعالیت هاى سازمان فرهنگى شهردارى 
در حوزه تئاتر در یکسال گذشته، گفت: ما عطش کمک و حمایت از 
تئاتر را داریم و از اداره ارشاد درخواســت مى کنیم صدور مجوزها را 

تسهیل کند تا اتفاقات خوبى در این حوزه رقم بخورد.
وى با بیــان اینکه طبق روالى که در گذشــته بوده مــا وظیفه خود 
مى دانستیم از جشــنواره تئاتر اســتانى حمایت کنیم، گفت: در این 
خصوص با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى و حوزه هنرى علیرغم 
مضیقه هاى مالى که وجود داشت همراهى کردیم و این جشنواره در 
جدول برنامه ها قرار گرفت و امیدواریم نتیجه خوبى درپى داشته باشد. 

معاون شهردار اصفهان با اشــاره به اینکه تالش استان این بوده که 
توازن بین اصفهان و سایر شهرستان ها در این جشنواره برقرار باشد، 
خاطرنشان کرد: ما وظیفه خود مى دانستیم تئاتر را یک هنر پیوسته 
ببینیم و هرچقدر همه در حمایت از آن سهیم شوند تئاتر استان اعتال 

پیدا مى کند.
وى ابراز امیدوارى کرد با همکارى و همراهــى که امروز بین حوزه 
معاونت فرهنگى شــهردارى و اداره فرهنگ و حوزه هنرى شــکل 
گرفته بتوانیــم اتفاقات خوبى را در این عرصه رقم بزنیم و در ســایر 
عرصه ها چون موســیقى و ادبیات نیز بتوانیم بــه این هماهنگى و 

همراهى برسیم.

امیدواریم تعامل نهادها مداوم باشد
سرپرست حوزه هنرى استان اصفهان نیز در این نشست خبرى اظهار 
کرد: اینکه بعد از مدت ها چند نهاد جدى در عرصه هنر دور هم گرد 
آمده اند را به فال نیک مى گیریم و امیدوارم با تدبیر و حمایت مسئوالن، 
حال فضاى هنر اصفهان بهتر شود و به خصوص در فضاى تئاتر کارى 
کنیم که هنرمندان لذت ببرند و آثار فاخر ببینیم و تئاتر اصفهان بیش 

از پیش در کل کشور دیده شود.
احمد نورى ابراز امیدوارى کرد این وفاق و همدلى که به همت دوستان 
بین این سه نهاد در سطح استان و شــهر به وجود آمده مداوم باشد و 
بتوانیم در حوزه هاى مختلف که همه درگیر آن هستیم، چه ادبیات، 
چه موســیقى و حتى هنرهاى تصویرى هم این تعامل و توافق را با 
هم خوب پیش ببریم تا اتفاقات خوبى بــراى اصفهان بیافتد و حال 

هنرمندان را بهتر کند.

با حضور 9 اثر از کاشان، نجف آباد، خمینى شهر و اصفهان؛

سى و سومین جشنواره تئاتر استان اصفهان از فردا آغاز مى شود

مرضیه غفاریان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اگر در عوالم اندیشــه ات به سیر و گشــت پردازى و به نهایت رسى، 
به این امــر رهنمون شــوى کــه آفریننده مورچــه همــان آفریننده 
نخل خرماست. به سبب دقت ها و ظرافت هایى که هر چیزى را از چیز 
دیگرى جدا مى کنــد و پیچیدگى اختالف هر موجــود زنده با دیگرى 
یکى درشــت و کالن اســت و یکى نــرم و لطیف، یکى ســنگین اســت و 
یکى سبک، یکى نیرومند است و یکى ناتوان، در آفرینش همه یکسانند. 

موال على (ع)خلقت آسمان و هوا و بادها و آب یکى است.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

آگهى مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکســتگى اصفهان به قائم مقامى از شرکت ورشکسته محتشم صنعت 
سپاهان در نظر دارد؛ 31 قطعه زمین شامل 31 جلد سند ثبتى به آدرس: اصفهان، جاده تهران، جنب کارخانه 

مک  ماکارون، روبروى شهرك پردیس شاهین شهر به مشخصات ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند: 
مشخصات کامل شش دانگ: 

1ـ عرصه به مساحت حدود 167000 مترمربع به صورت دیوارکشى 
و محصور مى باشد. 

2ـ ملک داراى یک اتاق نگهبانى به مساحت 35 مترمربع مى باشد 
و بقیه ملک بدون ساخت و ساز و محصور مى باشد. 

3ـ مقدار 34500 مترمربع از این ملک داراى پروانه ساختمانى 
جهت احداث سردخانه در سال 1390 به شماره پروانه 681 مورخ 

1390/1/16 صادره از شهردارى شاهین شهر مى باشد. 
4ـ ملک داراى یک انشعاب آب آشــامیدنى به قطر یک اینچ 

مى باشد. 
قیمت پایه مزایــده: ارزش کل عرصه و اعیان و دیوارکشــى و 
امتیازات جمعًا به مبلغ 831,666,916,000 ریال معادل هشتاد و 
سه میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون و ششصد و نود و یک 

هزار و ششصد تومان 
زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1400/9/17 ساعت 10 صبح 

مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان نیکبخت، اداره 
تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

شرایط مزایده: 
1ـ فروش نقدى و اقســاطى و به مدت سه ماه مى باشد که مبلغ 
نقد 5 ٪ در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز 

مزایده تعیین مى گردد که حداکثر مهلت سه ماه مى باشد. 
2ـ کلیه شــرکت کنندگان در مزایده مى بایســت 5 ٪ از مبلغ 
مزایده را به حساب ســپرده دادگســترى اصفهان به شماره 
IR 110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزى را 
همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به 

اداره تصفیه ارائه نمایند. 
3ـ پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. 
حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده 

کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 
4ـ اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

5ـ در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت 
ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کســر احتمالى قیمت و 
خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از 
سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین  کسر قیمت و خسارات وارده 

مسترد نخواهد شد. 
6ـ هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید 
پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى 
اصفهان مراجعه تا در روز واحــد مقدمات بازدید از محل فراهم 

گردد. تلفن: 031-36611086 

امیریان- مستشار قضائى و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

قیمت پایه پالكکاربرىمساحت پالكشماره پالكشماره
19,260,000,000فضاى سبز1301/93452250
14,980,000,000فضاى سبز2301/93161750
14,980,000,000فضاى سبز3301/93171750
17,334,000,000فضاى سبز4301/93482250
11,984,000,000فضاى سبز5301/93491750
11,984,000,000فضاى سبز6301/93501750
67,089,128,400کارگاهى7301/935111196/45
37,276,232,000کارگاهى8301/93528709/40
37,279,955,000کارگاهى9301/93538710/27
34,454,000,000کارگاهى10301/93545750
34,454,000,000کارگاهى11301/93555750
34,454,000,000کارگاهى12301/93565750
34,454,000,000کارگاهى13301/93575750
34,454,000,000کارگاهى14301/93585750
29,532,000,000کارگاهى15301/93595750
29,532,000,000کارگاهى16301/93605750
29,532,000,000کارگاهى17301/93615750
29,532,000,000کارگاهى18301/93625750
29,532,000,000کارگاهى19301/93635750
24,610,000,000کارگاهى20301/93645750
24,610,000,000کارگاهى21301/93655750
24,610,000,000کارگاهى22301/93665750
28,547,600,000کارگاهى23301/93675750
22,641,200,000کارگاهى24301/93685750
22,641,200,000کارگاهى25301/580315750
22,641,200,000کارگاهى26301/580365750
22,641,200,000کارگاهى27301/580235750
22,641,200,000کارگاهى28301/580345750
19,688,000,000کارگاهى29301/580355750
19,688,000,000کارگاهى30301/580365750
19,688,000,000کارگاهى31301/295750
831,666,916,000جمع

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول استان اصفهان (آبان ماه 1400)
مرحله دوم

مدیریت شعب بانک کشاورزي اســتان اصفهان در نظر دارد امالك 
مشــروحه زیر را از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح مندرج 
در جدول  بصورت نقدي و اقساطی بر مبناى پایه مزایده در وضعیت 
موجود، بدون متصرف و متصرف دار به فروش برســاند. متقاضیان 
می توانند براى کسب اطالعات بیشــتر، بازدید از امالك، دریافت 
اسناد مزایده (برگه هاى شــرکت در مزایده) از تاریخ 1400/08/17 
لغایت 1400/08/27 و تسلیم پیشــنهادات خود تا ساعت 12 مورخ 
1400/08/27 به آدرس اصفهــان خیابان مطهرى حد فاصل پل آذر و 
پل فلزى جنب آتش نشانى مدیریت بانک کشاورزى مراجعه نمایند.  

■ پاکت هاى پیشــنهادات   ارائه شــده در روز  دوشــنبه مورخ  1400/09/01 راس 
ساعت 10 صبح در محل مدیریت بانک کشاورزى واقع در آدرس باال در حضور اعضا 
کمیســیون معامالت مدیریت مفتوح و قرائت خواهد شــد، همچنین حضور شرکت 
کنندگان در جلسه بازگشــایى اختیارى و منوط به ارائه رسید تســلیم اسناد به بانک 
مى باشد. بدیهى است عدم حضور متقاضى در روز موعد، مانع بازگشایى پاکات مزایده 

نخواهد بود.
■ پیشنهاد هاى فاقد سپرده یا داراى ســپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و 

مشروط، مردود است.
■ رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.

■ شرایط: سپرده شــرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مندرج در آگهى مزایده مى 
باشد که متقاضیان باید طى یک فقره چک تضمین شده بانکى در وجه مدیریت بانک 
کشاورزى استان اصفهان به حساب شــماره630706019 به نام کمیسیون معامالت 

بانک نزد شعبه اصفهان واریزنمایند و رسید آن ارائه گردد.
■ پاکات قیمت هاى حاوى پیشــنهادهاى متقاضیان خرید امالك(به شــرح زیر) در 
ســاعت 10 صبح روز  1400/09/01 در محل مدیریت شعب بانک کشاورزى استان 
اصفهان بازگشایى خواهد شد. لذا متقاضیان مى توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت 

شناسایى در جلسه مذکور شرکت نمایند.
■ پاکت الف:حاوى فیش واریزى بابت 5 درصد تضمین شرکت در مزایده

■ پاکت ب:حاوى مدارك شرکت در مزایده که مى باید تمام صفحات آن مهر و امضا 
گردیده باشد(به همراه تصویرکارت ملى و شناسنامه متقاضى)

■ پاکت ج: حاوى فرم قیمت پیشنهادى
■ امــالك داراى متصرف به صــورت وکالت بالعــزل و یا قطعى و بــا تقبل کلیه 
هزینه هاى مربوط به اخذ استعالم هاى گرفته شده در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد 

بر عهده خریدار، واگذار مى گردد.

■ براى کلیه امالك، بازدید الزامى اســت و در وضعیت موجود واگذار مى گردد. بانک 
از پذیرفتن هر گونه اعتراض در این زمینه از متقاضیان، معذور مى باشد و براى امالك 
متصرف دار با عنایت به فرض مذکور ارزش گذارى شــده لذا تخلیه و تصرف ملک بر 
عهده خریدار(برنده مزایده) مى باشد و بانک هیچ گونه مسئولیتى در خصوص تخلیه 

ندارد.
■ تخلیه و تصرف امالك مشــاعى به عهده برنده مزایده مى باشد و بانک هیچ گونه 

تعهدى در این زمینه ندارد.
■ ملکى که به صورت نقد و اقساط واگذار مى گردد حداقل 10 درصد به صورت نقد و 
الباقى پس از انعقاد قرارداد به روش اجاره به شرط تملیک، با اقساط حداکثر 60 ماهه و 
سود ابالغى مصوب شوراى پول و اعتبار واگذار مى گردد در صورتیکه مبالغ پیشنهادى 

خریداران، به صورت مساوى باشد، اولویت فروش با شرایط نقدى است.
■ متقاضیان خرید امالك به صورت نقد و اقساط مى بایســت در برگه هاى شرایط 
شرکت در مزایده( که به صورت نقد و اقســاط در اختیار ایشان قرار مى گیرد) صراحتا 

اشاره به قبولى شرایط مدت و سود نرخ مورد نظر نمایند.
■ ملک با وضع موجود به فروش مى رســد و در صورت داشتن متصرف، تخلیه ملک 

به عهده خریدار است
■ امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد سند انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند 

و در صورت وجود عوارض و جرایم مربوطه و متصرف، تخلیه بر عهده خریدار می باشد و 
در صورت نیاز به اقداماتى اعم از ادغام،  تفکیک،  افراز، تجمیع، دریافت سند ششدانگ، 
رفع مغایرت در حدود اربعه و مساحت ملک، هزینه نقل و انتقال و غیره، طی کلیه مراحل 
آن به عهده و هزینه خریدار می باشد و بانک هیچگونه هزینه اي از این بابت پرداخت 

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

بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد .
■ در صورتى که امالك نیاز به تفکیک و اصالح داشــته باشــد و بروز مشکالت در 
خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک،  وجوه واریزي عینا 
به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در اینصورت به 

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

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

در خصوص امالك مشاعى مبلغ پایه مزایده سهم بانک قید گردیده است.

امالك  مزایده آبان ماه (1400)

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

 وضعیت ملک پرداخت  

5047دولت آباد 1
گرگاب خیابان امام خمینى خیابان مطهرى 
کوچه شهید محمد بیدرام (19) پالك 39 

کدپستى 8338135184
سه و دو دهم دانگ  409/6132

نقد و  3,466,666,667 263/58263مسکونى  مشاع از ششدانگ
اقساط

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد 

پنجاه و هفت سهم از اصلى 310کرمان خیابان شهید طالقانى کوچه 11 شمالى 4042دولت آباد 2
نقد و    5,121,093,750 225715مسکونى نود شش سهم 

اقساط
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد 

1668چادگان 3
سه راه درچه جاده اصفهان به نجف آباد محله 

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

پنجاه و چهار حبه از 88/1172
نقد و       6,150,000,000 293240مسکونى هفتاد ودو حبه 

اقساط
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد 

کاشان خیابان مال فتح اله در مجموعه6024کاشان 4
 قصر رضوان 

4809/2، 4809/1، 4809
نقد و    63,860,000,000 794/262385تاالردو دانگ از ششدانگ 3276/ 2240/456 ،11/ 1308/4881

اقساط
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد 

آران و بیدگل خیابان شهید مفتح  6317آران و بیدگل  5
نقد و      7,741,200,000 203/86150مسکونى ششدانگ 2640/1179کوچه شهید قاسمى 

اقساط
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى 

در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد 

آران و بیدگل بلوار آیت اله عاملى 6276آران و بیدگل 6
یک و شش هزارم دانگ 2840/213کوچه اندیشه 

نقد و      2,416,412,000 170/25235مسکونى مشاع از ششدانگ 
اقساط

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد 

کرج شاهین ویال خیابان ششم شرقى3188بوستان سعدى 7
دو و نه دهم دانگ 146/2548 پالك 13

نقد و    89,416,000,000 445-آپارتمان مشاع از ششدانگ 
اقساط

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد 

سى سهم مشاع از257/5باغبهادران روستاى دورك زرین شهر 8
 هفتاد دو سهم 

زمین مزروعى 
وباغ 

مساحت 
ششدانگ پالك 
5868 متر مربع

 سهم بانک -
 8174000000

نقد و 
اقساط

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد 

چهل و پنج حبه مشاع از 257/8باغبهادران روستاى دورك زرین شهر 9
هفتاد دو حبه 

زمین مزروعى 
و باغ 

مساحت 
ششدانگ پالك 
6656 متر مربع

 سهم بانک -
 18140000000

نقد و 
اقساط

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى 
در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد 

م.الف:1219439


