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زمینه سازى دولت براى افزایش قیمت گاز؟50 درصد زنان باردار در اصفهان واکسن زدندکارگردان «سربداران»، سریال جدید مى سازدبغض نابغه شطرنج جهان براى وطن ذوب آهن به تعطیالت نرفت ورزشاستانفرهنگ جهان نما

اینترنت 
رایگان 

در راه است!

وضعیت شکننده تأمین گاز در اصفهان
3

براساس اعالم سازمان تعزیرات دو اپراتور همراه اول 
و ایرانسل به دلیل افزایش هزینه هاى تعرفه بسته هاى 
اینترنتى 13 هزار میلیارد ریال جریمه شدند. اما این دو 

اپراتور چگونه خسارت را به مشترکان خود برمى گردانند؟
اسفنانى، مدیر کل تعزیرات حکومتى...

وضعیت وخیم آبى در سرشاخه هاى زاینده رود وضعیت وخیم آبى در سرشاخه هاى زاینده رود 
بارندگى هاى اخیر هم افاقه نکردبارندگى هاى اخیر هم افاقه نکرد

3

احتمال اعمال محدودیت هاى گاز صنایع با رکوردزنى بخش خانگى

تارتار، برگ برنده ذوب آهن است
احمد جمشیدیان:

مهدى تارتار بودجه زیادى در اختیار نداشته است اما تغییرات زیادى 
به وجود آورده است و یک تیم یک دست را تشکیل داده است. در یک 
دهه گذشته که مهدى تارتار در قامت یک مربى فعالیت داشته است، 
همیشــه تیم هایى داشــته رو به جلو، منظم و قابل احترام که اصول 

دفاعى را خوب رعایت مى کردند...
3

2

در صفحه 5 بخوانید

اصفهان
 رتبه دوم تولید گل

 در کشور

3 شرکت بزرگ اصفهانى 
در جمع 10 شرکت برتر بورس کاال

8

منفذ بنفش در وزارت ارشاد؟!
رئیس فعلى ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد کشــور تاکنون نتوانسته بود یک 
وزیر را در مجموعه خود ببیند تا اینکه ســرانجام 
«دکتر محمدمهدى اسماعیلى» وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى با عالقه مندى خاصى که از خود در 
حوزه رسیدگى به امور مساجد نشان مى دهد، در 
شامگاه چهارشنبه گذشته به مجموعه باغ زیباى 
تهران رفت تا در گردهمایى مدیران ســتادى و 

استانى این ستاد شرکت کند.
پیش از این، «حبیب رضا ارزانى» رئیس ســتاد 
مذکور تــالش زیادى کرده بود تا از وزیر ســابق 
وزارت ارشــاد به بهانه خریــد و راه اندازى یک 
ســاختمان 6 طبقه، در زیرمجموعه اش پذیرایى 

کند، که در این مسیر ناکام مانده بود. اگر چه دلیل 
لغو این بازدید در آخرین ســاعات منتهى به زمان 
موعود، هرگز عیان نشــد؛ ولى برخى شنیده ها، 
حاکى از احتیاط وزیر سابق در ورود به حاشیه هایى 
است که در مورد خرید همان ساختمان مطرح بود. 
ســاختمانى که در اوج کم التفاتى به کانون ها و 
عدم حمایت مالى از فعالیت هــاى آنها، با صرف 
ده ها میلیارد تومان خریدارى و تجهیز شد و براى 
استقبال از «ســید عباس صالحى»، رنگ و لعاب 

خاصى گرفت.
بسیارى بر این باور هســتند که هزینه خرید این 

ساختمان از محل بودجه اى است که...
ادامه در صفحه 7...

ایرج ناظمى

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

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

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

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

(  داخلی 384  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی  نوبت دوم نوبت دوم 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/08/18

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

(ریال )

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

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

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

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

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

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 
مناقصه هاى شماره 103/1400/12,13,14,15,16,17

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
موضوع مناقصه شماره  103/1400/12,13,14,15,16,17:

اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

تطبیق و مستندسازى مناطق کشاورزى (زراعى و باغى) تا مرحله تثبیت شهرستان دهاقان– سرى اول103/1400/12 1
تطبیق و مستندسازى مناطق کشاورزى (زراعى و باغى) تا مرحله تثبیت شهرستان تیران و کرون– سرى دوم103/1400/13 2
تطبیق و مستندسازى مناطق کشاورزى (زراعى و باغى) تا مرحله تثبیت شهرستان نجف آباد– سرى سوم103/1400/14 3

تطبیق و مستندسازى مناطق کشاورزى (زراعى و باغى) تا مرحله تثبیت شهرستان مهردشت نجف آباد – 103/1400/15 4
سرى چهارم

تطبیق و مستندسازى مناطق کشاورزى (زراعى و باغى) تا مرحله تثبیت شهرستان مبارکه– سرى پنجم103/1400/16 5
تطبیق و مستندسازى مناطق کشاورزى (زراعى و باغى) تا مرحله تثبیت شهرستان فالورجان– سرى ششم103/1400/17 6

محل تامین اعتبار : سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
مهلت دریافت اسناد :  از روز شنبه 15 / 1400/08 لغایت روز  چهارشنبه  مورخ  1400/08/19

محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir ) انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء 

الکترونیکى را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. 
آگهى مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالك استان به نشانى www.es.ssaa.ir نیز درج شده است.

تاریخ تحویل وبارگزارى  پاکت هاى(  الف ، ب ، ج)   مناقصه روز شنبه 1400/08/29 تاساعت 14
بازگشایى پاکت  ارزیابى کیفى: ساعت 9صبح روز یکشنبه 1400/08/30 و بازگشایى پاکت  الف و ب و ج:  بعد از ارزیابى 

کیفى و فنى شرکت کنندگان ساعت 9 صبح  سه شنبه 1400/09/02 مى باشد.
گروه و رشته شغلى : شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که داراى صالحیت نقشه برداري زمینی با پایه یک 
از سازمان برنامه وبودجه کشور باشند وحداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها ازجمع مبلغ اعالم شده دربرگ پیشنهاد 

قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنى آنها مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت هاى مناقصه : پیشــنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شــده از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوى ضمانت نامه بانکى به نشانى اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از 
چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل و 

رسید دریافت شود.
  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان 
براى مناقصه هاى شماره 103/1400/12,13,14,15,16,17  به مبلغ 000/000/ 1/450 (معادل یک میلیارد و چهارصد و 
پنجاه میلیون ریال) مى باشد که مى بایست براى مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید 
باشد. ضمنًا به پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه هاى کمتر از میزان مقرر ، 
چک تضمین شده وچک شخصى ونظایر آن وپیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ، مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
(( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .))

آدرس اداره کل ثبت اســناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان 
شریعتی-اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان     تلفن:(1113)7-36611074                                    دورنگار: 36623116

نوبت دوم نوبت دوم 

م الف: 1218805

رئیس دانشگاه آزاداسالمی واحد نجف آباد گفت: علم و 
دانش درعرض وجود حرکت مى کند اما حکمت در طول 
عالم وجود هم حرکت دارد، تعالى بخشى به علم به جز 

حکمت راهکار دیگرى ندارد.
امیررضا نقــش رئیس دانشــگاه آزاداســالمی واحد 
نجف آبــاد در آییــن افتتاحیه کمیســیون تخصصى 
حکمت اســالمى و تعالى فقه و حقوق در همایش ملى 

علوم انسانى و حکمت اســالمى، که به میزبانی واحد 
نجف آباد برگزار شد اظهار کرد: در آیه 269 سوره بقره، 
خداوند فرموده به هر کسى حکمت عطا شود، خیر کثیر 
به او عطا شده است، حکمت و ارتباط آن با علم یکى از 

اهداف این همایش بوده است.
وى افزود: علــم و دانــش در عرض وجــود حرکت 
مى  کند اما حکمت قرار اســت در طول عالم وجود هم 

حرکت کند، تعالى بخشى به علم به جز حکمت راهکار 
دیگرى ندارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد گفت: علم 
دانش محور بوده و حکمت از ترکیب دانش  ها انســان 
را به بینش هدایت مى کند، حکمت انســان را از دانش 
محورى به بینش محورى هدایت مى کند، در واقع، علم 
در راستاى دانایى و دانش است و حکمت عالوه بر آن، 
آگاهى از عالم وجود است. در واقع حکمت در راستاى 
بینش و آگاهى بر مبناى فطرت و عقالنیت مى باشــد. 
این بینش از جهــت دهى دانش با عنایــت به زندگى 
روزمره به دســت مى آید و آن زمان است که علم را به 

علم نافع تبدیل مى نماید.
نقش اضافه  کرد: از علوم انسانى اسالمى انتظار مى رود 
عالوه بر تبدیل کردن جامعه به جامعه دانش محور، آن 
را به سمت بینش محورى هدایت کند، و برگزارى چنین 

همایش هایى در این زمینه موثر است. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ضمن تقدیر 
و تشکر از دست اندرکاران این همایش ملى گفت: امید 
است شاهد تداوم چنین اقداماتى باشیم تا به انتظارات 
مقام معظم رهبرى مبنى بر تحول علوم انسانى و حرکت 

آن به سمت علوم انسانى اسالمى عمل شود.

حکمت، تعالى بخش علم دانش محور به بینش محور است
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عضو مجمع نمایندگان عضو مجمع نمایندگان 
استان خبر داد؛استان خبر داد؛

نمایندگان  نمایندگان  
اصفهان به اصفهان به 

مالقات رئیسى مالقات رئیسى 
مى روندمى روند

سخنگوى سخنگوى 
وزارت خارجه:وزارت خارجه:

مسیر بازگشت مسیر بازگشت 
آمریکا آمریکا 

به برجام به برجام 
روشن استروشن است

4

تارتار،
مهدى تارتار
به وجود آورده
دهه گذشته ک
همیشــه تیم
خ دفاعى را

جهان نما

؟

شانسشانس
 نیاوردم  نیاوردم 
با مسعود کیمیایى با مسعود کیمیایى 
کار کنمکار کنم
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سخنگوى وزارت خارجه با بیان اینکه عمل دولت جدید 
آمریکا بر خالف ادعاهایش است، گفت: ایاالت متحده 
باید بداند که عضو برجام نیست و نمى تواند به اعضاى 
دیگر برجام اظهاراتى را منتسب کند یا درخواست هایى 

داشته باشد و بهتر است اول برادرى خود را ثابت کند.
سعید خطیب زاده  یادآورشــد: ما خوشحال هستیم که 
آمریکایى ها مدام اراده و نیتشــان را تکــرار مى کنند 
شاید براى این است که فراموش نکنند که مى خواهند 
تحریم هایى که به صورت غیرقانونى و فراســرزمینى 
توسط دولت قبلى ایاالت متحده اعمال شد و توسط این 
دولت ادامه یافت و برخى اضافه شد را بردارند. اما آنچه 

مهم است، عمل است.
خطیــب زاده گفت: ایــاالت متحده مســیرش براى 
بازگشــت به برجام روشــن اســت؛ بایــد بپذیرد به 
عنوان مقصــر وضعیت فعلى از این مســیرى که رفته 
بر مى گــردد و براى بازگشــت از این مســیر غلط هم 
باید تحریم هاى ظالمانــه و غیرقانونى که بعد از خروج 
آمریکا از برجام اعمال کرده همــه را یکجا به صورت 
مؤثر بــردارد و مهمتــر اینکه تضمین بدهــد که هیچ 
دولتــى در ایــاالت متحده مجــدداً جهــان و حقوق 
بین الملل را به ســخره نخواهد گرفت و این شرایط را 

تکرار نخواهد کرد.

قاسم تقى زاده خامســى، معاون وزیر نیرو در امور آب و 
آبفاى کشور در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بارش ها در 
برخى استان ها مثل قم، اصفهان، قزوین، تهران، مرکزى، 
یزد و کرمان درصد بارندگى را نسبت به متوسط 52 ساله 

که معیار اصلى در مقایسه بارش است، افزایش داد.
او ادامه داد: در 45 روزى که از ســال آبى جدید (ابتداى 
مهر1400 تــا انتهاى شــهریور1401) مى گــذرد، در 
اســتان هاى قم 217 درصد، یــزد 188 درصد، کرمان 
71درصد، اصفهان 53 درصد، البرز 47 درصد، گلستان 
47 درصد، گیالن 33 درصد و مازندران 6 درصد نسبت 

به متوسط 53 ساله اخیر بارندگى افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو نوشت: 15 استان دیگر با اینکه نسبت به 
متوسط دوره 52 ساله عقب هستند، ولى نسبت به سال 

آبى پارسال بارش بیشترى داشته اند.
او ادامه داد: متوســط بارندگى کشور حدود 240 میلیمتر 
است که در 45 روزگذشته 15/8میلیمتر بارندگى داشته 
است که در مجموع نسبت به متوسط 52 ساله 7 درصد 
کاهش و نسبت به سال گذشــته 187 درصد افزایش را 

نشان مى دهد.
تقى زاده خامسى ادامه داد: اثر این بارندگى ها در ورودى 
سد هاى کشــور که حدود 50 درصد آب شرب را تأمین 

مى کنند، یک درصد بیشتر نبوده است.

مسیر بازگشت آمریکا 
به برجام روشن است

اثر بارندگى هاى اخیر 
در ورودى سد هاى کشور

سود سپرده  مالیات ندارد 
  باشگاه خبرنگاران جوان|

معاون حقوقى ســازمان امور مالیاتى در پاسخ به 
این سئوال که آیا سود سپرده هاى بانکى مشمول 
مالیات مى شوند، اظهار کرد: هنوز در هیچ قسمت 
از قوانین مالیاتى بندى تحــت عنوان «مالیات 
بر سود ســپرده بانکى» وجود ندارد.گفتنى است 
شایعه اى با این محتوا که دولت مى خواهد کسرى 
بودجه خود را با اخذ مالیات از سپرده هاى بانکى 
پوشش دهد در فضاى مجازى و رسانه ها عنوان 
شده بود. براساس همان شایعه، دولت قرار بود که 
از سود سپرده هاى بانکى، مالیاتى 20 درصدى را 

دریافت کند.

پراید در مسیر رکورد زدن
قیمت خودروهاى داخلى    تجارت نیوز|
در بازار همچنان روند صعودى قیمت را حفظ 
کرده است و بسیارى از خودروها افزایش قیمت 
داشتند. در این میان قیمت پراید 111 رکورد زد 
و به قیمت 160 میلیون تومان رسید. در حالى 
که 10 روز پایانى مهرماه قیمت خودرو در بازار 
در آرامش نسبى به سر مى برد اما بازار، آبان ماه 
را افزایشى آغاز کرد و این روند را تا نیمه ابتدایى 

این ماه ادامه داد.

دوربین هاى خراب!
ســردار ســید کمال هادیانفر    تسنیم|
 رئیس پلیس راهور با بیان اینکه 4500 دوربین 
ثبت تخلف رانندگى در کل راه هــا، جاده ها و 
شــهر هاى کشــور وجود دارد، اظهار کرد: 49 
درصد این دوربین ها نیز معیوب و خراب است 
و کار نمى کند. فقط هفت شــهر کشور، داراى 

دوربین ثبت تخلف هستند. 

پلتفرم صداوسیما؟! 
در کشــاکش جدال دوباره    هفت صبح|
میان صــدا و ســیما و وزارت ارشــاد بر ســر 
تصدیگــرى وى او دى ها، شــنیده مى شــود 
تلویزیون تصمیم دارد یک پلت فرم اختصاصى 
راه بیاندازد. براى شــروع قدرتمند هم ســراغ 
«ســرزمین کهن» (ســرزمین مادرى) سریال 
توقیفى کمال تبریزى خواهد رفت. با این شیوه 
هم ســریال کمال تبریــزى از بالتکلیفى رها 
مى شــود و هم وى او دى جدید، بــا قدرت وارد 
رقابت خواهد شد. ضمن آنکه دیگر سریال هایى 
که تلویزیون در شرایط معمول، توان پخش آنها را 

ندارد، از وى او دى سردر مى آورند. 

ژاپن کرونا را شکست داد
رســانه هاى محلى ژاپن    عصر ایران|
اعالم کردند: شمار فوتى هاى روزانه کووید-19 
در این کشــور روز یک شــنبه براى اولین بار 
طى 15 ماه گذشته به صفر رسید. طبق اعالم 
وزارت بهداشت ژاپن، روز شــنبه نیز سه بیمار 
مبتال به کووید-19 در این کشور جان خود را 
از دســت دادند. موارد ابتال و مرگ و میر ناشى 
از کروناویروس در سراســر ژاپــن همزمان با 
افزایش واکسیناســیون که براى بیش از 70 
درصد از جمعیت این کشور انجام شده، به طور 

چشمگیرى کاهش یافته است.

مه لقا مالح درگذشت
مه لقــا مــالح که    جام جم آنالین|
به مادر محیط زیســت ایران معروف اســت 
در 104 سالگى درگذشــت.  مالح در فرانسه 
دوره کتابدارى گذراند و در بازگشــت به ایران 
در کتابخانــه دانشــگاه تهران مشــغول کار 
شــد. بعد از مدتى در ســال 1347 به ریاست 
کتابخانه مؤسســه تحقیقات روان شناســى 
برگزیــده شــد. پــس از بازنشســتگى تمام 
وقــت خــود را در راه مبــارزه بــا آلودگــى 

محیط زیست گذاشت.

زمزمه  تغییر در 
تیم مذاکره کننده 

   عصرما| تیم مذاکره کننده در دولت رئیســى 
در هفته هاى اخیر با واکنش ها و انتقاداتى مواجه شده 
بود. اکنون اما با نزدیک شدن به زمان شروع مذاکرات 
که به گفته مقامات مربوطه از 8 آذر خواهد بود، شاهد 
افزایش مخالفت ها با حضور این چهره ها در تیم هستیم 
و مشخصاً درباره نقش آفرینى حمید عسگرى در روند 
مذاکرات اختالفات قابل توجهى وجود دارد و احتمال 
مى رود که به زودى شــاهد تغییراتى در ترکیب تیم 

مذاکره کننده و حذف وى باشیم.

فایزر، کودکان عربستان را 
واکسینه مى کند 

ســازمان غــذا و دارو در    مستقل آنالین|
عربستان سعودى موافقت خود را براى گنجاندن گروه 
سنى مجاز به دریافت واکسن فایزر شامل گروه هاى 
سنى 5 تا 11 سال در این کشور را اعالم کرد. شایان 
ذکر است که فایزر درخواســتى براى تأیید و اعتبار 
توسط این مرجع ارائه کرده بود تا مقامات بهداشتى در 
عربستان سعودى بتوانند از آن براى افراد باالى پنج 

سال استفاده کنند.

توبیخ شدید وزیر اقتصاد
اخیراً ابراهیم رئیسى در    روزنامه مستقل|
جلسه هیئت دولت تذکرات شدیدى را نسبت به یکى 
از اعضاى هیئت دولت داشته است. رئیسى با ابراز گله 
از وضعیت نابسامان بورس و خطاب به خاندوزى گفته 
«آقاى خاندوزى چرا خوابــى؟! قبل از وزارت چهارتا 
طرح براى بورس و اقتصاد داشــتى ولى االن خبرى 
از شــما و طرح هاى شما نیســت؟!» گفته مى شود 
تذکر شدید رئیس جمهور نسبت به خاندوزى پس از 
گزارشى در مورد نقش اقدامات اشتباه وزیر اقتصاد در 

منفى شدن شاخص بورس داده شده است. 

نقش جدید استانداران
   اعتمادآنالین| محســن رضایى در حساب 
کاربرى خود در توییتر نوشــت: در دولت سیزدهم به 
استان ها و اســتانداران به ویژه در بودجه و اعتبارات 
نقش بیشترى داده خواهد شد. وى در ادامه تأکید کرد: 
اقتصاد قوى با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان ها 

و مشارکت بخش خصوصى و مردم حاصل مى شود.

شغل جدید الریجانى
  جماران| على الریجانى مشــغول تدریس در 
دانشگاه شد. در ادامه  سکوت سیاسى على الریجانى، 
او با شروع کالس ها مشغول تدریس در رشته  فلسفه  

دانشگاه تهران شد.

نگرانیم
وزیر بهداشت درباره موج قبلى کرونا     ایسنا|
گفت: در شروع کار حدود 50 هزار مبتال در روز، 700 
مرگ و حدود 8000 بسترى در آى سى یو داشتیم و 
یک فاجعه ملى در موج پنجم مشاهده کردیم. بهرام 
عین اللهى اظهار کرد: در وســط آتش هستیم و چون 
کشورهاى همجوار ما در موج ششم هستند، نگرانیم. 
وى ادامــه داد: مراکز درمانى در آماده باش هســتند 
و تجهیزات و امکانات نظیر اکســیژن ساز و غیره را 

فراهم کردیم.

وزیر علوم کرونا نگرفته!
صبح دیروز محمدعلى     خبرگزارى دانشجو|
زلفــى گل، وزیر علوم، تحقیقات و فنــاورى با کمى 
احساس سرماخوردگى به دلیل رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى در روابط بین الملل در نشست مشترك با 
وزیر علوم سوریه شــرکت نکرد و معاونان او در این 
نشست حاضر شدند. گفته مى شود شایعه مبتال شدن 
وى به کرونا صحت ندارد؛ چرا که تســت کروناى او 

منفى شده است.

خبرخوان

مدیر پژوهش و فناورى شــرکت ملى گاز ایران با بیان 
اینکه رفتار مردم در رویارویــى با افزایش قیمت بنزین 
و گاز طبیعى متفــاوت خواهد بــود، مى گوید: افزایش 
2/5 برابرى قیمت گاز طبیعى ســبب صرفه جویى 10 

درصدى مى شود.
با روند پیش رو و در حالى که منابع گازى کشور در پارس 
جنوبى محدود است، به گفته مســئوالن، چاره اى جز 

صرفه جویى در بخش هاى مختلف وجود ندارد.
محسن مظلوم فارســى باف، مدیر پژوهش و فناورى 
شرکت ملى گاز ایران مى گوید: دماى رفاه در ایران 24 
تا 25 است، درحالى  که در ژاپن و در عمده کشورهاى 
اروپایى دماى رفاه حدود 20 و زیر 20 درجه اســت، ما 
به ازاى همین چهار پنج درجه دماى رفاه بیشــترى که 

تعریف مى کنیم هزینه باالیى مى پردازیم.
وى با تأکید بر متنوع سازى سبد ســوخت کشور، بیان 
کرد: واقعیت این است که ما به اشــتباه وانمود کردیم 
که گاز طبیعى حیات و ممات این کشور است و اگر باشد 
همه مان زنده هستیم و اگر نباشد همه مان مى میریم. ما 
در صنعت گاز بیش از حد مردم را به انتقال گاز با خطوط 

لوله وابسته کرده ایم.
مدیر پژوهش و فناورى شرکت ملى گاز ایران با انتقاد 
از گازرسانى به بعضى نقاط ســخت گذر و کوهستانى 
کشــور، گفت: من نمى گویم رفاه ایجاد نشــود، اما ما 
مى توانستیم با توســعه فناورى رفاه ایجاد کنیم، ما در 
پاالیشگاه هایمان مازاد ال پى جى داریم، شما مى خواهید 

مردم رفاه داشته باشند؟ هیچکس مخالف نیست، منتها 
براى آن تصمیم گیرى پوپولیستى نکنید، تصمیم گیرى 
را مبتنى بر رأى سیاســى نکنید؛ آن کسى که در روستا 

نشسته است گاز مى خواهد و شماى مسئول باید کپسول 
انرژى را حمل کنى و به آنجا ببرى، شما به عنوان دولت و 
حاکمیت یا به عنوان بخش خصوصى متولى ایجاد رفاه و 

آسایش براى مردم هستى، اما نه اینکه 70 کیلومتر خط 
لوله را از باالى کوهى که قاطر هم از روى آن ســقوط 

مى کند به روستاها ببرى.

زمینه سازى دولت براى افزایش قیمت گاز؟

بغض نابغه شطرنج جهان براى وطن  

علیرضا فیروزجا پس از کسب مدال، حکم و جام 
قهرمانى رقابت هاى معتبر گرندسوئیس، نتوانست 
به سرود فرانســه گوش دهد و بغض تأسفبارى 
داشت. ستاره 18 ساله شــطرنج جهان که مدتى 
است با پرچم فرانسه فعالیت شطرنجى اش را ادامه 
مى دهد، در حضور بســیارى از نامداران شطرنج 
دنیا از جمله کاروانا نایب قهرمان جهان، به مقام 
اول دست پیدا کرد و سهمیه حضور در مسابقات 

کاندیداها را نیز به دست آورد.

علیرضا فیروزجا که استعداد مثال زدنى اش نقل 
محافل شطرنجى است، دو سال پیش صرفاً به دلیل 
عدم حمایت داخلى مانند نداشتن مربى و امکانات 
تصمیم به ترك ایران گرفت اما همچنان دل و روح 

و روانش با میهن و زادگاهش است.
پس از دریافت جام طبق آیین نامه مراسم اهداى 
مدال، سرود ملى فرانسه پخش شــد و فیروزجا 
در ســکوتى عمیق فــرو رفت و شــدیداً بغض 

کرده بود.

فرمانده انتظامى استان سمنان از کشف 
253 کیلوگرم تریاك دپوشده در دل کویر 
خبر داد و گفت: تحــرکات قاچاقچیان 
در مناطق کویــرى تحت کنترل پلیس

 قرار دارد.
سردار عبدا... حسنى به تشریح عملیات 
پیچیده مشترك پلیس پرداخت و اظهار 
کرد: در پى چندین مــاه کار اطالعاتى 
مشترك پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
و اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان سمنان سرنخ هایى از انتقال 
محموله مواد از مسیرهاى کویرى کشور 

به دست آمد.
وى افزود: در تحقیقات مشــخص شد، 
قاچاقچیان محموله سنگین مواد مخدر 
را از طریق کویر به مناطق مرکزى کشور 

منتقل و دپو مى کنند تا در زمان مناسب 
این مواد در نقاط مختلف توزیع شود.

فرمانده انتظامى اســتان سمنان بیان 
کرد: پس از ساعت ها عملیات مأموران 

انتظامى در مناطق کویــرى، محموله 
بــزرگ دپوشــده در دل کویر شــامل 
253کیلو و 330 گرم ماده مخدر تریاك 

کشف شد.

بازیگر اوکراینى سریال «سرجوخه» تازه ترین بازیگر زنى است که بدون 
حجاب در سریال هاى تلویزیون دیده مى شود.

سریال «ســرجوخه» که پخش آن از 3 آبان ماه آغاز شده و این شب ها 
روى آنتن شــبکه 3 ســیما مى رود، یک بازیگر خارجى به نام «سوتالنا 
سوپیلنیاك» حضور دارد که به زبان فارسى حرف مى زند. حضور بدون 
حجاب این بازیگر در سکانس هاى خارج از کشور و سخن گفتنش توجه 

مخاطبان را جلب کرده است.
این بازیگر اوکراینى، نخســتین بازیگرى نیســت که در ســریال هاى 
ســال هاى اخیر تلویزیون بدون حجاب حاضر شــده است. پیش از این 

در ســرى دوم «گاندو» نیز که در فروردین و شهریور امسال روى آنتن 
رفت، یک بازیگر ایرانى به نــام بیاینا محمودى حضور داشــت که به 
علت گرایش به دین مسیحیت، مى توانســت در سکانس هاى خارج از 
کشــور بدون حجاب حاضر شود و در ســکانس هاى داخل کشور نیز با 
ظاهرى متفاوت از بازیگران تلویزیون نمایش داده مى شــد. حضور او 
در این سریال در همان زمان حواشــى اى را در فضاى مجازى به دنبال 

داشت.
پیش تر نیز در مجموعه تلویزیونى «پایتخت 5» یک بازیگر زن ایرانى 
به نام نگین میرزایى حاضر بود که در سکانس هاى ترکیه بدون حجاب 

نمایش داده شــد، هرچند پس از حاشیه ساز شــدن فعالیت او در شبکه 
ماهواره اى جم تى وى، نامش از تیتراژ حذف شــد؛ بــا این حال، صرف 

بى حجاب بودن این بازیگر، مشکلى ایجاد نکرد.
در همین باره  مهرداد گودرزوند چگینى، نماینده مردم رودبار در مجلس 
شوراى اســالمى در یک تذکر شــفاهى در صحن علنى گفت: به نظر 
مى رســد صداوســیما در قالب ورود زنان بى حجاب به فیلم ها به دلیل 
مسلمان نبودن، به دنبال حساسیت زدایى نسبت به بى حجابى است. آنچه 
در فیلم «ســرجوخه»، «گاندو» یا فیلم هاى دیگر دیده مى شود، در این 

راستا ارزیابى مى شود.

ویدیویى در فضاى مجازى دست به دست مى چرخد که دامداران به دلیل گرانى نهاده دامى به دام 
خود موز و بادمجان مى دهند. آیا نهاده دامى کمیاب شده است؟

تابستان امسال کاه و علوفه در برخى استان ها کمیاب شد. دامداران علت کمیابى علوفه را خشکسالى 
عنوان کرده بودند. حاال با شروع فصل سرما تأمین خوراك براى دامداران سخت شده است.

گویا کمبود نهاده باعث شده دامداران ضایعات میوه و صیفى جات را خوراك دام خود کنند و حاال بعد 
از سیب، سیب زمینى و خاك اره این بار موز و بادمجان خوراك دام ها شده است.

موز در حالى خوراك دام هاى کشور شده است که سال گذشته قیمت هر کیلو از آن به 40 هزار تومان 
رسیده بود اما حاال قیمت آن به کیلویى 25 هزار تومان رسیده و عرضه موز به کشور آنقدر زیاد شده 

که بخشى از این میوه خوراك دام شده است.
رئیس شــوراى تأمین دام کشــور با اشــاره بــه وضعیــت خــوراك دام مى گوید: نهــاده دامى 
دوبــاره کمیــاب و گران شــده اســت. تأمین نهــاده آنقــدر بــراى دامــداران در نیمــه دوم 
ســال ســخت شــده کــه دامــداران مجبورنــد ضایعــات میــوه و صیفى جــات را جایگزین 

خوراك دام کنند.
براساس اعالم سازمان تعزیرات دو اپراتور 
همراه اول و ایرانســل به دلیل افزایش 
هزینه هاى تعرفه بسته هاى اینترنتى 13 
هزار میلیارد ریال جریمه شدند. اما این دو 
اپراتور چگونه خســارت را به مشترکان 

خود برمى گردانند؟

اســفنانى، مدیر کل تعزیرات حکومتى 
استان تهران درباره چگونگى بازگشت 
حق مردم گفت: با توجه به گسترده بودن 
تعداد مشترکان اپراتورها، سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویى باید ســاز و 
کار بازگشــت پول مردم را مشخص و 

اجرایى کند.
آنطور که مدیــرکل تعزیرات حکومتى 
تهران مى گوید، احتماًال این اتفاق خوب 
شامل طرح هایى مانند اهداى بسته هاى 
رایگان اینترنت به مشترکان خواهد بود 
که باید در جلسات مشــترك درباره آن 

تصمیم گیرى شود.
البته چند ماهى مى شــود که مشترکان 
این دو اپراتور نســبت به ضعیف شدن 
اینترنت خود گله مند هستند. به نحوى 
که سرعت بســته هاى اینترنت روز به 
روز در حال کاهش یافتن اســت. گفته 
مى شود مشکل اینترنت به کاهش پهناى 
باند مربوط مى شود که زیرساخت هاى 
به روز نشده اند. این موضوع روزانه هزینه 
بسیارى براى مشترکان تلفن هاى همراه 

به دنبال دارد. 

صداوسیما درباره حجاب حساسیت زدایى مى کند؟

اینترنت رایگان در راه است!موز و بادمجان هم  خوراك دام شد!

عملیات پلیسى  در دل کویر
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نمایندگان اصفهان 
به مالقات رئیسى مى روند

عضو مجمع نمایندگان اسـتان اصفهان گفت: مجمع 
نمایندگان قرار اسـت در هفته جارى بـا رئیس جمهور 
دیدار کند. رحمت ا... فیروزى پوربادى اظهار کرد: قرار 
است هریک از نمایندگان در این دیدار به بیان مشکالت 
حوزه انتخابیه خود بپردازند. وى افزود: قطعاً در خواست 
سـفر هیئت دولت به اسـتان اصفهـان در جریـان این 
دیدار مطرح خواهد شد. عضو مجمع نمایندگان استان 
اصفهان خاطرنشـان کرد: استان اصفهان با مشکالت 
متعددى روبه رو است، اما سهم مشکالت مربوط به آب 
بیشتر بوده و الزم است آب مورد نیاز شرب و کشاورزى 

استان اصفهان تأمین شود.

امام جمعه کاشان 
بار دیگر بسترى شد

آیت ا...عباسعلى سلیمانى نماینده ولى فقیه و امام جمعه 
کاشان در بخش آى سـى یو بیمارستان شهید بهشتى 
کاشـان بسـترى شـد. وى براى انجام آنژیوگرافى در 
بیمارستان تحت مراقبت و درمان قرار گرفته و وضعیت 
عمومـى خوبـى دارد. نماینده ولـى فقیه و امـام جمعه 
کاشان 21 شـهریور امسـال نیز به دلیل ابتال به کرونا 
در یکى از بیمارستان هاى این شهرستان بسترى شده 
بود. آیت ا... سلیمانى مرداد 1399 از سوى رهبر معظم 
انقالب به عنوان نماینده ولى فقیه و امام جمعه کاشان 

منصوب شد.

پیش بینى 
برداشت 2000 کیلو زعفران

 پیش بینى مى شـود 2100کیلوگرم زعفران خالص ا ز 
مزارع نطنز برداشت شـود. مدیر جهاد کشاورزى نطنز 
با بیان اینکه برداشـت زعفـران از اوایل آبـان ماه آغاز 
و تا پایـان آبـان ادامه داردگفت: برداشـت زعفـران در 
350 هکتار از مزارع کشـاورزى شهرسـتان نطنز آغاز 
شده اسـت. سـیف ا... فرجى افزود: کشـت زعفران به 
لحاظ دارا بودن صرفـه اقتصادى باال و ایجاد اشـتغال 
براى خانواده ها در سـال هاى اخیر رشـد چشـمگیرى 

داشته است.

به همه گروه هاى خونى
 نیاز است

مدیر کل انتقال خون اسـتان اصفهان از کاهش شدید 
ذخایر خونى درگروهاى خونى خبر داد و گفت: از مردم 
درخواسـت داریم همچنان براى اهـداى خون مراجعه 
کنند تا ما بتوانیم نیاز مراکز درمانى را تأمین کنیم. على 
فتوحى با اشاره به وضعیت ذخیره خون و فرآورده هاى 
خونى در پایگاه هـا و مراکز انتقال خون اسـتان، اظهار 
داشت: در حال حاضر ذخیره خون استان به 3 و نیم روز 
رسیده است و این میزان مطلوب نیست و باید این عدد 
به 7 روز برسد. وى با بیان اینکه به همه گروه هاى خونى 
نیاز داریم، عنوان کرد: در زمان حاضر هم به گروه هاى 
خونى مثبت و هم منفى احتیاج داریـم، اما گروه خونى 

منفى به دلیل اینکه کمتر است، بیشتر نیاز داریم.

امداد هوایى 
اورژانس هوایى اصفهان بـراى کمک بیمار پرواز کرد. 
بر اساس اعالِم روابط عمومى اورژانس استان اصفهان 
مرد 34 ساله اى که به دلیل سانحه رانندگى دچار کاهش 
سطح هوشیارى شده بود و نیاز به اقدامات فورى درمانى 
داشت، با بالگرد اورژانس هوایى استان اصفهان از نیک 
آباد جرقویه به پد بالگرد بیمارستان الزهرا(س) اصفهان 

منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت.

سرویس ها برخط شدند
مدیرعامل سـازمان تاکسـیرانى شـهردارى اصفهان 
گفـت: بیـش از 3000 خـودرو در اصفهـان آمادگـى 
سـرویس دهى به مدارس را دارند، منتظریم به محض 
اعـالم سـتاد کرونـا و آموزش وپـرورش، بـا مجـوز 
کارگـروه مـاده 18 فعالیت سـرویس هاى مـدارس از 

سر گرفته شود.    

خبر

عضو هیات مدیره گل فروشــان استان اصفهان گفت: 
بعد از مازندران، استان اصفهان دومین رتبه تولید گل در 
کشور است.حسین ارجمندى اظهار کرد: بعد از مازندران، 
اســتان اصفهان داراى دومین رتبه تولید گل در کشور 
است. البته اصفهان در  تولید گل هاى فصلى و باغچه اى 
مثل شب بو، داودى و بنفشه رتبه اول کشورى را دارد و 
گل هاى شــاخه بریده یا همان رز در شهرضا و دهاقان 
در کشور سرآمد اســت.او افزود: در این فصل گل هاى 
محمدى رواج خوبى دارند و استقبال خوبى از آن مى شود 
و اصفهان هم در کنار شهرستان محالت قطب تولید گل 
است که خمینى شهر و درچه مهمترین شهر هاى تولید 

گل در استان هستند.او گفت: براى ایجاد روحیه و انرژى 
مثبت در سطح استان جشــنواره هاى گل و گیاه زینتى 
برگزار مى شود که از 14 آبان ماه تا 22 آبان 1400 بازار 
بین اللملى گل و گیاه سپاهان در حال برگزارى و منتظر 
حضور مردم است و تمامى ســهامداران این جشنواره 
خصوصى هستند.عضو هیات مدیره گل فروشان استان 
اصفهان در خصوص توانمندى هاى استانى در تولید گل 
تصریح کرد: متاسفانه به علت عدم همبستگى علیرغم 
توانمندى هاى استان اصفهان در تولید گل و حتى داشتن 
ظرفیتى باالتر از محالت، اصفهان نتوانســته شهرت 

چندانى در کشور پیدا کند.

سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دستى اســتان اصفهان از ســفر گروه تورگردانان 
کشور روسیه به استان اصفهان براى آشنایى با جاذبه هاى 
گردشگرى و تاریخى فالت مرکزى ایران در ایام پساکرونا 
خبر داد.على کامیابــى با اعالم این مطلــب گفت: اولین 
گروه تور گردانان کشــور روســیه در قالب تور آشنایى با 
جاذبه هاى تاریخى و گردشــگرى اســتان اصفهان، وارد 
اصفهان مى شوند.وى ادامه داد: اعضاى این تور آشناسازى 
(فم تور) روس در خردادماه امسال پس از تفاهم به عمل آمده 
میان وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى با 
سازمان گردشگرى کشور روســیه، سیزدهم آبان ماه وارد 

تهران شدند و پس از بازدید از جاذبه هاى تاریخى و طبیعى 
مناطق مختلف ایران از جمله تهران، کرمان و شــیراز، به 

اصفهان سفر مى کنند.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دستى استان اصفهان افزود: لزوم فعال سازى صنعت 
گردشگرى در ایام پساکرونا از یک سو و شناسایى بازارهاى 
جدید هدف گردشگرى براى ورود به دنیاى رقابتى به ویژه 
با شروع دوران پساکرونا مى طلبد تا تالشى مضاعف انجام 
شــود، به ویژه این که کشور روســیه با بیش از 17 میلیون 
مترمربع وسعت و با جمعیتى نزدیک به 150 میلیون نفر بازار 
مناسبى براى رونق گردشگرى ایران در ایام پساکرونا است.

تورگردانان روسیه
 به اصفهان سفر مى کنند

اصفهان، رتبه دوم 
تولید گل در کشور

معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: از 390 هزار دانش 
آموز متوسطه در اســتان اصفهان حدود 348 هزار 
نفر دوز اول و 180 هزار نفر دوز دوم واکسن کرونا را 
دریافت کرده اند، زمان بازگشایى مدارس متوسطه 

اول و ابتدایى از آذرماه خواهد بود.
آذرکیــوان امیرپور تاکیــد کرد: واکسیناســیون 
دانش آمــوزان دوره متوســطه دوم و اول در حال 
انجام اســت و کالس هــاى درس حضورى دوره 
متوســطه دوم از دیروز شروع شــده است و زمان 
بازگشایى مدارس متوســطه اول و دوره ابتدایى از 

آذرماه خواهد بود.
وى در خصوص سیستم گرمایشــى و روند تهویه 
کالس هاى درس حضورى گفت: باید جریان هوا 
براى تهویه کالس هاى درس وجود داشته باشد و 
این مورد در پروتکل هاى بهداشتى مورد توجه قرار 
گرفته است که هر نیم ســاعت یکبار پنجره هاى 
کالس درس حضورى به مدت پنج دقیقه باز شوند و 

بعد از تهویه هواى کالس دوباره مى توانند پنجره ها 
را ببندند تا چرخش هواى کالس صورت بگیرد.

معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان، اظهار کرد: در کالس هاى 
درس حضورى فاصله گــذارى دانش آموزان هم با 
چیدمان صندلى ها با فاصله یک متر و نیم رعایت 
شــده اســت، باید دانش آموزان از ماسک استفاده 

کنند.
امیرپور خاطرنشان کرد: بازگشایى مدارس متوسطه 
اول و دوره ابتدایــى مطابق آخرین شــیوه وزارت 
بهداشــت «06» از ابتداى آذرمــاه خواهد بود و 
شــیوه نامه «07» نیز در حال آماده سازى و ابالغ 
به استان ها اســت و در این شیوه نامه پروتکل هاى 
ســخت گیرانه ترى بــراى مدارس وجــود دارد و 
هر زمانى که این شــیوه نامه به اســتان اصفهان 
ابالغ شــود به ادارات نواحــى و مناطق آموزش 
و پرورش براى تعیین شــرایط جدیــد به مدارس

 ابالغ مى شود.

مســوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشــتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: تاکنون حدود 
50 درصد زنان باردار در استان واکسن کرونا دریافت 

کردند که از میانگین کشورى بهتر است.
رضا فدایى افزود: تاکنون از حدود 34 هزار زن باردار 
در استان حدود 17 هزار نفر آن ها یعنى 50 درصد 

براى دریافت واکسن کرونا اقدام کردند.
مســوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشــتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار داشت: عمده 
واکسن کروناى تزریق شده به مادران باردار از نوع 
سینوفارم بوده اســت و انتظار داریم که زنان باردار 
مراجعه بیشترى براى دریافت واکسن داشته باشند.

وى با بیان اینکه ُدز ســوم واکســن کرونا به افراد 
باالى 60 سال استان که حداقل چهار ماه از دریافت 
نوبت دوم آنها گذشته باشد، تزریق مى شود، اضافه 
کرد: تزریق ُدز سوم واکسن کرونا براى سالمندانى 
انجام مى شــود که در نوبت اول و دوم واکســن 

سینوفارم یا برکت دریافت کرده باشند.
وى با اشاره به اینکه سالمندان واجد شرایط ُدز سوم 
مى توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون نسبت به 
دریافت واکسن اقدام کنند، اظهار داشت: در زمان 
حاضر نیازى به تزریق ُدز سوم براى سالمندانى که 
در نوبت اول و دوم واکسن آسترازنکا یا اسپوتنیک 

دریافت کرده بودند، نیست.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه مصرف گاز استان از مرز 78 میلیون مترمکعب 
عبور کرد، گفت: با وجود افزایش مصرف گاز، هنوز 
شــبکه توزیع گاز پایدار است، اما در مرز شکننده اى 
قرار داریم و ممکن است محدودیت هاى تامین گاز 

صنایع کم کم آغاز شود.
سید مصطفى علوى در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
اینکه با کاهش دماى هوا مصرف گاز در استان رکورد 
زد، اظهار کرد: یکشنبه شــب مصرف گاز در استان 
اصفهان به 78 میلیون مترمکعب افزایش یافت که 

این عدد طى سال هاى گذشته بى سابقه است.
وى با بیان اینکه طــى این مدت مصرف گاز بخش 
خانگى 39 میلیون مترمکعب بــود، افزود: طى چند 
روز گذشته میزان مصرف گاز بخش خانگى باالى 
12 درصد افزایش یافته که این روند افزایشى نگران 

کننده است و در مرز خطر هستیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر مصرف بخش خانگى و صنعت برابر شده 

است، تاکید کرد: با وجود افزایش مصرف گاز، هنوز 
شــبکه توزیع گاز پایدار است، اما در مرز شکننده اى 
قرار داریم، اما ممکن است محدودیت هاى تامین گاز 

صنایع کم کم آغاز شود.
وى با توجه به تداوم کاهش دماى هوا از مشترکان 
خانگى خواســتار صرفه جویى در مصرف گاز شد و 
گفت: به طور قطع اگر این گونه نشود ناچار به قطع گاز 

یک واحد تولیدى و صنعتى خواهیم شد.
علوى تاکید کرد: در حال حاضــر افزایش مصرف 
گاز در بخش خانگى نگران کننده اســت، البته در 
سال هاى گذشــته نیز میزان مصرف گاز در بخش 
خانگى از مرز 39 میلیون مترمکعب عبور کرده است.

وى بــا توجه به ســرماى هــوا و احتمــال اعمال 
محدودیت مصرف گاز در زمستان گفت: در صورت 
توجه نکردن مصرف کننــدگان به صرفه جویى هر 
چه بیشــتر در مصرف گاز، در پاره اى از نقاط سطح 
اســتان  احتمال اینکه با کمبود گاز مواجه شــویم

 زیاد است.

سرپرست فرماندارى شهرستان جرقویه گفت: در پى 
بارش بارندگى هاى اخیر به خصوص در 14 آبان ماه بار 
دیگر رودخانه هاى فصلى شهرستان جرقویه پرآب شد 

و منجر به بروز سیالب در این منطقه شد.
حســن جعفرى هرندى با اشــاره به خسارت هاى 
بارش هاى اخیر در این منطقه اظهار کرد: در محور 
مالواجرد به رامشه، آب گرفتگى و تخریب شانه هاى 

جاده، تخریب بخشى از یک پل در جاده و همچنین 
دو واژگونــى خودرو اتفاق افتاد که خســارت جانى 

نداشت و فقط خسارت مالى به همراه داشت.
سرپرست فرماندارى شهرستان جرقوبه بیان کرد: 
در شب 14 آبان که جاده دچار آب گرفتگى و محور 
بسته شده بود تعدادى از رانندگان به  اتفاق خانواده در 

حسینیه ولى عصر اسکان داده شدند.

بازگشایى مدارس ابتدایى
 تحت شیوه نامه  هاى «06» و «07»

50  درصد زنان باردار در اصفهان واکسن زدند

 وضعیت شکننده تأمین گاز در اصفهان

 جارى شدن رودخانه فصلى در شرق اصفهان 

آرمان کیانى 

ظاهراً سهم سرچشمه هاى زاینده رود از بارندگى هاى 
اخیر چنان ناچیز بوده که نمى شود به واسطه آن امیدى 

به تغییر در حجم آب پشت سد داشت.
مدیر سد زاینده رود شــرکت آب منطقه اى اصفهان در 
همین باره گفت: بارش هاى سرشــاخه هاى زاینده رود 
از ابتداى ســال آبى جارى(مهر 1400) تاکنون نسبت 
به متوسط بلندمدت(دوره 52 ســاله) حدود 77 درصد 

کمتر است.
سیدُمجتبى موسوى میزان بارش هاى سال آبى جارى 
را 18 میلى متر اعالم کرد و افزود: این در حالى است که 
در دوره بلندمدت 79 میلى متر بارندگى ثبت شده است.

وى اضافه کرد: این آمار و ارقام و مقایسه آنها با یکدیگر 

نشــان مى دهد که وضعیت کم بارشــى، خشکسالى و 
بحرانى در استان بویژه در سرشــاخه هاى زاینده رود و 

بدنبال آن در ذخیره سد زاینده رود جدى است.
مدیر ســد زاینده رود شــرکت آب منطقه اى اصفهان، 
میزان ذخیره ســد را 176 میلیــون مترمکعب برآورد 
کرد و گفت: در حال حاضر یــک میلیارد و 224 میلیون 
مترمکعب از گنجایش کلى ســد خالى است و تنها 12 

درصد آن آب دارد.
موسوى با اشاره به اثر کم بارش هاى روزهاى گذشته بر 
مقدار ذخیره سد تصریح کرد: ورودى به این مخزن 9/6 

و خروجى از آن 13/3 مترمکعب بر ثانیه است.
در همین حال مدیرکل هواشناسى اصفهان با بیان اینکه 
میزان بارش ها نشــان مى دهد هرچه به سمت مناطق 

غربى پیش مى رویم مقدار بارش هاى دریافتى کمتر شده 
است، گفت: سرچشــمه زاینده رود با 12 میلیمتر بارش 

متاسفانه کمترین میزان بارش را دریافت کرده است.
حمیدرضــا خورشــیدى در جمــع خبرنــگاران، بــا 
اشــاره به میزان بارش هــاى اخیر در اســتان، اظهار 
داشــت: خوشــبختانه در چند روز گذشــته شــاهد 
فعالیت ســامانه بارشــى بــر روى اســتان بودیم که 
بیشــترین بارش ها مربوط به مناطق شــمالى استان 

بوده است.
وى ادامه داد: در روزهــاى باقیمانده آبان ماه شــاهد 
بارش هایى در سطح استان خواهیم بود ولى بارش هاى 
موثرى که بر سرچشمه هاى زاینده رود تاثیرگذار باشد در 

آذر ماه به وقوع خواهد پیوست.

بارندگى هاى اخیر هم  افاقه نکرد

وضعیت وخیم آبى
 در سرشاخه هاى زاینده رود 

معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان  گفت: از مجموع 
40 هزار دستگاه خودروى فعال در ناوگان حمل ونقل بارى و مسافرى  این استان ، 

37 درصد فرسوده و نیازمند بهسازى است.
محمدعلى صلواتى افزود: ناوگان بارى استان اصفهان داراى  35 هزار و 904 دستگاه 
کامیون سنگین، نیمه سنگین و نیمه سبک و ناوگان مسافرى نیز داراى چهار هزار و 

921 دستگاه اتوبوس، مینى بوس و سوارى است.
وى ادامه داد: میانگین عمر ناوگان حمل ونقل بارى این استان در بخش سنگین حدود 

20 سال، نیمه سنگین 30 سال و نیمه سبک 19/6 سال است.
به گفته وى همچنین  میانگین عمر ناوگان حمل ونقل مســافر اصفهان در بخش 

اتوبوس حدود 12 سال،  مینى بوس 25/5 سال و سوارى 11/4 سال است.
وى خاطرنشان کرد: آلودگى هوا، باال رفتن میزان مصرف سوخت و افزایش تصادفات 
جاده اى از جمله مخاطرات و هزینه هاى تحمیلى ناشى از فرسودگى ناوگان حمل 

و نقل است.  
صلواتى بابیان اینکه در زمان حاضر تعداد زیادى کامیون فرسوده با عمر باالى 45 

سال و همچنین مینى بوس  با عمر باالى 40 سال در استان فعال است اضافه کرد: 
تسهیالت مناسبى براى نوسازى این ناوگان در نظر گرفته نشده و به همین دلیل عمر 

آن ها افزایش پیداکرده است. 

37 درصد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر  اصفهان فرسوده است

سازمان اطالعات سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان از 
دستگیرى اعضاى یک گروهک ضد انقالب موسوم به 

جنبش «ق س» در این استان خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومى ســپاه حضــرت صاحب 

الزمان(عج) اســتان اصفهان، روح ا... حکیمى فر بابیان 
اینکه اعضاى موســوم به جنبش «ق س» در اصفهان 
دستگیر شــدند، اظهار کرد: اعضاى این گروهک ضد 
انقالب قصد برهم زدن امنیت مردم در این اســتان را 

داشتند.
وى ادامه داد: اعضاى این گروهک ضدانقالب که قصد 
داشت با فضاسازى در شــبکه هاى اجتماعى و فضاى 
حقیقى علیه امنیت مردم اقدام کنند، پیش از هر اقدامى در 
رصد اطالعاتى پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان 
اطالعات سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) قرار گرفتند 

و دستگیر شدند.
مدیر روابط عمومى ســپاه حضرت صاحب الزمان(عج) 

استان اصفهان بیان کرد: توزیع شــب نامه در کوچه ها 
و خیابان هاى این شهر، فراخوان هاى متعدد به منظور 
تجمع و اغتشــاش، فریب برخى ســاده لوحان و اجیر 
اراذل و اوباش، برنامه ریزى گســترده براى بر هم زدن 
نظم و امنیت عمومى جامعه و انجام عملیات خرابکارانه 
و به آشوب کشیدن استان و کشور از جمله اقدامات این 

گروه بود. 
وى گفت: از این گروه مقادیرى سالح و مهمات جنگى نیز 
کشف و به دست آمد. چشمان بیدار نیروهاى امنیتى سپاه 
اســتان مترصد فضاى جامعه است و شهروندان گرامى 
مى توانند هرگونه اقدامات مشــکوك را به شماره 114 

ستاد خبرى اطالعات سپاه اطالع دهند.

اعضاى یک گروهک ضد انقالب در اصفهان دستگیر شدند
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مــوزه ســینماى ایــران بــه عنوان 
مجموعه اى فرهنگــى و تاریخى که 
روایتگر سیر تاریخ و تحوالت سینماى 
ایــران اســت نظــرات و دیدگاه هاى 
ســینماگران باتجربه و پیشکسوت را 
جمع آورى مى کند و حاال نوبت به على 

دهکردى رسیده است..
على دهکردى با بیان اینکه ســال 63 
در شهرکرد دیپلم گرفته است، گفت: از 
دوران دبیرستان وارد گروه تئاتر شهرکرد 
شدم و شــروع قطارى بود که من را در 
بازیگرى تا به امروز به اینجا آورد. همان 
سال کنکور شرکت کردم که اولین دوره 
بعد از انقالب فرهنگى بود و در دانشگاه 

هنر هاى زیبا رشته تئاتر قبول شدم.
وى با بیان اینکه درس تئاتر را با حمید 
سمندریان شروع کرده است، افزود: او 
بى تردید تاثیرگذارترین معلم براى من 
و هر فردى که با او کار کرده است، بود..

دهکردى دربــاره فعالیت هاى تئاترى 
خود خاطرنشان کرد: یادم مى آید تئاترى 
بنام ریچارد سوم را به کارگردانى زنده یاد 
داوود رشــیدى بازى کردم که از اتفاق 
مهم زندگى ام بود البته اجراى این تئاتر 
به نظرم اتفاق ملى بود، زیرا داستانى از 
شکسپیر توســط هنرمندى سرشناس 
در پایتخت روى صحنه رفت و من هم 
این افتخار را داشتم که از بازیگران آن 
نمایش باشــم. همچنین این شانس را 
داشتم که هر روز بازى سعید پورصمیمى 
را از نزدیک ببینم و با او همبازى باشم و 
این ها را اتفاقات مهم در زندگى کارم ام 

مى دانم.
وى با بیان اینکه کار حرفه اش به مفهوم 
مطلق «مهر و ماه» بوده اســت، گفت: 
بهرام دهقانى تدوینگر برجسته کشور 
دوست حمید لبخنده بود که یک تئاتر 
از من در دانشــگاه دیده بــود و وقتى 
لبخنده خصوصیات نقش مورد نظرش 
را مى گوید دهقانى یاد بازى من در تئاتر 
مى افتد و من بــراى آن نقش انتخاب 
مى شــوم. همیشــه به بهرام دهقانى 
مى گویم شما کاشــف من در بازیگرى 

هستید.
دهکردى دربــاره ایفــاى نقش هاى 
تاریخى خود نیز گفت: برایم شــانس 

بزرگى بود تا نقش شخصیت هایى که 
ما نمى شــناختیم و ندیده بودیم مثل: 
شیخ مفید، شــاه عباس، پدر موالنا و یا 
شخصیت هاى معاصر همچون شهید 
دوران و آیــت ا... طالقانى که هم براى 
من و هم براى خیلى از هم نسل هاى من 
از محبوب ترین شــخصیت هاى تاریخ 

معاصر بودند را بازى کنم.
وى درباره همکارى خــود با کیانوش 
عیارى نیز گفت: آقاى عیارى از معدود 
کارگردان هایى است که شناخت خیلى 
صحیحى از بازیگــرى دارد و معجره 
عیارى این اســت که هر بازیگرى در 
فیلم هــاى او حضــور دارد بهتریــن 
بــازى اش را ایفا کرده اســت، زیرا او 
صحیح بازى کردن را به معناى واقعى از 

بازیگر انتظار دارد.
دهکردى درباره نقش هایى که ایفا کرده 
است، بیان داشــت: «روز شیطان» را 
خیلى دوســت دارم همچنین نقشم در 
«شــاه عباس»، زیرا باعث شد در یک 
دانشگاهى بنام على نصیریان شرکت 

کنم و بخش عمده اى از کارم با او بود.
وى با اشــاره به اینکه قرار بود در فیلم 
«سرب» حضور داشته باشد، توضیح داد: 
قرار بود نقش امین تارخ را در این فیلم 
بازى کنم، اما در نهایت قرار شــد یک 
بازیگر باتجربه به جاى یک بازیگر تازه 
کار حضور داشته باشد البته یکبار دیگر 
هم قرار بود در فیلم ضیافت حضور داشته 
باشم، اما در آنجا هم از نظر زمان شانس 
نیاوردم با مسعود کیمیایى کار کنم، زیرا 

سر کار دیگرى بودم.
دهکردى درباره حضورش در فیلم «از 
کرخه تا راین» نیز، گفت: یکى از کسانى 
که در هنر هاى زیبا باهم دوســت شده 
بودیم و درکنار هم رفاقت پیشه گرفتیم، 
بهرام عظیم پور بــود که امروز خودش 
یک کارگردان خوب محسوب مى شود. 
او در تولید فیلم، دستیار ابراهیم حاتمى 
کیا بود که من و صادق صفایى توسط 
او براى حضور در فیلم معرفى شــدیم. 
با صادق صفایى هم کالس و هم خانه 
بودیم که بعد از جلســات، گفتگو ها و 
تســت ها انتخاب و بعد وارد تمرین ها و 

گفتگو هاى جدى تر شدیم.
وى درباره آشنایى خود با ابراهیم حاتمى 
کیا، پاسخ داد: حاتمى کیا را مى شناختم 
او در هنر هاى زیبا قبول شــده بود، اما 
براى تحصیل در رشته سینما به دانشگاه 
هنر رفت. فیلم هایش را دیده بودم؛ دیده 
بان، مهاجر و وصل نیکان را دوســت 

داشتم.
دهکردى درباره همــکارى خود با هما 
روستا در فیلم از کرخه تا راین نیز گفت: 
با زنده یاد هما روســتا از قبل در تئاتر 
تجربه همکارى داشتم و با او آشنا بودم و 
معتقدم در بین ما بهترین انتخاب او بود، 
چون شخصیت فرهنگى و هنرى کشور 
بود، با تجربه بود و مسلط برروى زبان 
آلمانى و فرهنگ ایرانى که در کشــور 

دیگر زندگى کرده را مى دانست.
وى خاطرنشان کرد: یادم مى آید براى 
طبیعى تر شدن نقشــم در فیلم خیلى 
وقت ها عینــک آفتابى مــى زدم و زیر 
آن یک پارچه سفید مى گذاشتم و چند 
دقیقه مثل یک نابینا راه مى رفتم و از در 
ایســتگاه اتوبوس تا خانه با چشم هاى 

بسته تمرین مى کردم.
دهکردى در پایان بیان داشــت: در «از 
کرخه تا راین» شــاهد بودم که حاتمى 
کیا واقعا تکه هاى جان، قلب و روحش 
را براى تولید فیلم گذاشت و مهره مهم 
و بزرگ ســاخته شــدن فیلم زنده یاد 
سیف ا... داد بود که مدیریت کل پروژه 
در آلمان را برعهده داشت و، چون مسلط 
به زبان انگلیســى بود به شکل میدانى 

پروژه را مدیریت مى کرد.

زندگى و زمانه على دهکردى به روایت خودش؛

شانس نیاوردم 
با مسعود کیمیایى کار کنم

«جومانجى 4» 
راهى سینما ها مى شود

تهیه کننده ســرى فیلم هاى «جومانجى» اعالم 
کرد که دنبالــه این فیلم تهیه و راهى ســینما ها 

خواهد شد.
هیــرام گارســیا تهیه کننــده ســرى فیلم هاى 
«جومانجى»، نظر مثبت خود را نسبت به ساخت 

دنباله این فیلم اعالم کرد.
اولین فیلم «جومانجى» در ســال 1995 ساخته 
شــد که در آن رابین ویلیامز، ستاره کمدى جهان 
درخشید و این فیلم داستان کتاب کودکانه نوشته 
کریس ون آلسبرگ را به تصویر کشیده بود. روى 
هم رفته از سال 1995 تا کنون ســه فیلم از این 
مجموعه ساخته و راهى ســینما ها شده است که 
در جدیدترین سرى آن یعنى «جومانجى: مرحله 
بعد» با درخشش دواین جانسون، کوین هارت و 

جک بلک موفق عمل کرد.
در سال 2019 و پس از اکران «جومانجى: مرحله 
بعد»، دواین جانسون اعالم کرد که ممکن است 
«جومانجى 4» ساخته شــود. اما تا به حال، هیچ 
اطالعاتى درباره این فیلم گفته نشده است؛ هرچند 
نســخه آخر این مجموعه مخاطبان را براى فیلم 

بعدى تشنه نگه داشت.
گارســیا در مصاحبه اى گفته اســت کــه آن ها 
چشــم انداز بزرگى در کار بــراى «جومانجى 4» 
دارند. گارسیا معتقد است که فیلم فوق العاده خواهد 
بود و اشــاره کرد که آن ها دیدگاه درخشــانى در 

توسعه بیشتر خط داستانى دارند.
بر اساس اطالعاتى که گارسیا در مصاحبه خود داده 
است، تیم او به تازگى محلى را براى فیلمبردارى 
انتخاب کرده اند و قرار است براى فیلمبردارى به 

آنجا سفر کنند.
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یخى که 
 سینماى 
دگاه هاى 
کسوت را 
ت به على 
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Spider-» اولین پوســتر رســمى فیلم
Man: No Way Home» منتشر شد.

در خالصه داستان این فیلم آمده است:
براى اولین بــار در تاریخ ســینمایى مرد 
عنکبوتى، قهرمان محله دوستانه ما هویتش 
آشکار شده است و دیگر نمى تواند زندگى 
عادى خود را از مخاطرات باالى یک سوپر 
قهرمان بــودن جدا کند. وقتــى او از دکتر 
اســترنج کمک مى خواهد، خطرات بیشتر 
مى شود و او را مجبور مى کند تا بفهمد واقعًا 

مرد عنکبوتى بودن به چه معناست.
این فیلم با بازى تام هالند، زندایا، ماریســا 
تومى، آلفرد مولینا، جیمى فاکس و بندیکت 
کامبربچ،17 دسامبر 2021 (26 آذر 1400) 
به طــور انحصــارى در ســینماها اکران 

مى شود.

کلیفورد ُرز بازیگر انگلیسى که بیشتر براى ایفاى نقش اشرومبارفورر لودویگ کسلر (در دوبله سریال با نام فرمانده 
کسلر) در سریال «ارتش سرى» شناخته مى شد در سن 92 سالگى درگذشت.

کلیفورد ُرز در سال 1929 در هرفوردشایر در ناحیه میدلند غربى انگلستان به دنیا آمد. او تحصیالت بازیگرى را 
در کالج سلطنتى لندن فرا گرفت.

این بازیگر انگلیسى اولین بار در سال 1959 در یک مجموعه تلویزیونى که اقتباسى از اثر آرنولد بنت بود، جلوى 
دوربین ظاهر شد.

مهمترین نقش آفرینى کلیفورد ُرز در دنیاى بازیگرى به حضور در نقش افســر بیرحم گشتاپو لودویگ کسلر 
در مجموعه «ارتش سرى» (1977-1979) محصول بى بى ســى برمى گردد. (ناصر طهماسب در این سریال 

صداپیشه این بازیگر بود.)
از مشهورترین نقش آفرینى هاى ُرز در دنیاى سینما نیز مى توان به فیلم «بانوى آهنین» با بازى مریل استریپ 

اشاره کرد.

«محمد على نجفى» کارگردان سینما و تلویزیون،  این روزها قصد دارد با سریال جدیدى به عرصه سریال سازى 
برگردد. 

نجفى این روزها مشغول نگارش سریال «خداوند الموت» است و قصد دارد این سریال را در فضایى تاریخى روایت 
کند. نغمه ثمینى هم نویسندگى این سریال را به عهده دارد. 

بنابر این گزارش نجفى هم کارگردانى و هم  تهیه کنندگى این سریال را به عهده دارد.
نجفى در سال 62 سریال «سربداران» را کارگردانى کرده است. «سربداران» بر اساس قیام سربداران خراسان به 
رهبرى شیخ حسن جورى علیه استیالى مغول بر ایران ساخته شده است. گوشه هایى از این فیلم هم مربوط به 

رهبرى پیشین شیخ خلیفه مازندرانى مؤسس این قیام است.

پوستر هیجان انگیز
 فیلم «مرد عنکبوتى» منتشر شد

وداع با «فرمانده کسلر»

کارگردان «سربداران»، سریال جدید مى سازد

جیسون اســتاتهام اولین تصاویر از پشت صحنه فیلم 
جدید «بى مصرف ها» را در صفحه مجازى خود منتشر 

کرد.
فیلم «The Expendables 4» (بى مصرف ها) 
در حال تولید اســت و در حالى که ستاره این فرانچایز، 
سیلوستر استالونه، چند هفته پیش تولید را به پایان رساند، 
همه چیز همچنان در جریان است و نقش اصلى قسمت 

چهارم، با جیسون استاتهام ادامه دارد.
در ابتدا مشخص نبود که این فیلم قرار است چهارمین 
فیلم رسمى باشد یا یک اســپین آف درباره شخصیت 
استاتهام، لى کریســمس، اما گزارش قبلى از هالیوود 
ریپورتر نشان داد که این فیلم ترکیبى از هر دو خواهد 

بود.
قطعا این بار استاتهام نقش پررنگ ترى نسبت به استالونه 
خواهد داشت. در واقع، استالونه ماه گذشته در اینستاگرام 
نوشــت که کارش با این فرانچایز تمام شده و ”آماده 
است میدان را به جیسون بســپارد. ” حاال استاتهام در 
اینستاگرام خود چند عکس در صحنه فیلمبردارى را به 

اشتراك گذاشت.

در چند سرى  قبلى این فیلم، آنولد شوارزنگر، جت لى، 
بروس ویلیس، ترى کروز، ژان کلــود ون دام، میکى 
رورك، مل گیبســون، چاك نوریس، آنتونیو باندراس، 

وزلى اسنایپس، هریسون فورد، راندا رزى و بسیارى از 
ستارگان اکشــن دیگر بازى کرده اند که هنوز خبرى از 

آن ها در سرى جدید فیلم نیست.

رونمایى از «جیسون استاتهام» در سرى جدید «بى مصرف ها»

بهمن گودرزى کارگردان سینما درباره آثار اخیرش در زمینه 
تصویر توضیح داد: در حال حاضر مراحل فیلمبردارى سریال 
خانگى «ساخت ایران 3» را در دست داریم که امیدواریم خیلى 

زود بتوانیم آن را براى پخش آماده کنیم.
کارگردان فیلم سینمایى «به دنبال خوشبختى» درباره تاثیر 
کرونا در مراحل تولید اثر مطرح کرد: قطعا زمان هایى که در 
اوج شــرایط کرونا و مواجهه با پیک هاى شدید این بیمارى 
بودیم روند تولید به دلیل مالحظات ناشى از همه گیرى این 
ویروس به ناچار کند پیش مى رفت ولى خوشبختانه با شروع 

واکسیناسیون شروع فیلمبردارى تا حدودى به حالت طبیعى 
برگشته است .

کارگردان فیلم سینمایى «ثبت با ســند برابر است» با اشاره 
به تعدد لوکیشن هاى سریال «ساخت ایران 3» اظهار کرد: 
فیلمبردارى بخش هایى از سریال در ترکیه انجام شد و اکنون 
با بازگشــت گروه براى بخش هایى کــه در تهران، کیش و 

مناطق دیگر نیازمند هستیم در حال برنامه ریزى هستیم.
او افزود: سریال «ســاخت ایران 3» براى 24 قسمت تهیه و 
تولید مى شود که قطعا با نظر مشــترك تهیه کننده و پلتفرم 

فیلیمو براى پخش اثــر به تاریخى نهایى بــراى پخش اثر 
مى رسیم و اطالع رسانى خواهد شد.

امین حیایى و مجید صالحى بازیگران اصلى این مجموعه اند 
و عایشه گل جوشکن بازیگر اهل ترکیه، از دیگر چهره هایى 
است که خبر حضورش در «ساخت ایران 3» رسانه اى شده 
است. گفته مى شود آناهیتا درگاهى، هومن برق نورد و عزت ا... 

مهرآوران نیز در این سریال بازى مى کنند.
فصول اول و دوم این مجموعه در سال هاى 90 و 97 منتشر 
شده بودند. محمدحسین لطیفى و برزو نیک نژاد کارگردانى دو 
سرى قبلى را برعهده داشتند که در سرى سوم، بهمن گودرزى 

جایگزین آنان شده است.

«ساخت ایران 3» از ترکیه بازگشت

ســرى جدید برنامه تلویزیونى «چهل تیکه» به تهیه کنندگى و کارگردانى الهام حاتمى،  به زودى روى آنتن 
مى رود.

در فصل پنجم این برنامه، تغییر در ساختار و دکور نسبت به سایر فصل هاى آن دیده مى شود. در پنجمین فصل 
برنامه همانند قبل محمدرضا علیمردانى اجراى برنامه را بر عهده دارد. 

در تازه ترین فصل این برنامه مخاطبان شاهد حضور  هنرمندان و ورزشکارانى چون رضا شفیعى جم، علیرضا 
اویسى، یوسف تیمورى، سام قریبیان، نعیمه نظام دوست، بهرام عظیمى، افسانه چهره آزاد، حمید لوالیى، حمید 

درخشان، سپند امیرسلیمانى و ...  خواهند بود.

سرى جدید «چهل تیکه»
 به زودى روى آنتن مى رود

مهدى کوشکى که به زودى نمایش «نان» را روى 
صحنه مى برد، مى گوید آدم خجالت مى کشد کسى 

را براى تماشاى نمایشش دعوت کند.
این بازیگــر و کارگردان تئاتر که مدت هاســت 
کارگاه هایى آموزشى هم برگزار مى کند، نمایش 
«نان» را که حاصل جدیدترین کارگاه آموزشــى 
اوست، در تهران روى صحنه مى برد. این نمایش 
با حضور 30 هنرجویى اجرا مى شــود که بسیارى 
از آنان براى اولین بار بــازى روى صحنه تئاتر را 

تجربه مى کنند.
او که از بهمن سال گذشته کارگاه آموزشى خود را 
براى اجراى این نمایش برگزار کرده است، درباره 
دشوارى کار تئاتر در دوران کرونا توضیح مى دهد: 
خیلى از بچه ها براى اولین بار کالس تئاتر آمده اند 
و بسیارى از آنها اولین بار اســت که حضور روى 

صحنه را تجربه مى کنند.
کوشکى با اشاره به تفاوت نگاه بازیگر حرفه اى و 
آماتور یادآورى مى کند: نوع دیده شدن این دو گروه 
با هم متفاوت اســت. براى بازیگر حرفه اى خیلى 
مهم است که خوب دیده شود چون حیات کارى اش 
وابسته به خوب دیده شدن است. ضمن اینکه شاید 
دوست داشته باشد تعریف و تمجید تماشاگران را 

بشنود ولى بازیگر آماتور این نگاه را ندارد.
او با ابراز تاسف از شرایط سخت اقتصادى اضافه 
مى کند: همــه دچار غم نان و اضطــراب از آینده 
هستیم. این شرایط اجازه نمى دهد که هنرمندان 
به وجوه هنرى آثار خود فکر کنند یا به فکر ارتقاى 
سطح کار خود باشــند چون همه درگیر نیازهاى 
اولیه هستند. مهدى کوشکى در پایان از موضوعى 
عجیب  سخن مى گوید: گرچه گروه هاى نمایشى 
همیشه دوست دارند کارشــان دیده شود ولى این 
روزها همه آنچنان گرفتارى دارند و درگیر هزاران 
دغدغه هستند که خجالت مى کشم کسى را براى 

دیدن نمایشم دعوت کنم.

مهدى کوشکى: 
خجالت مى کشم کسى را براى 

دیدن نمایشم دعوت کنم
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فقدان مدارك
برگ ســبز و ســند کمپانى خودرو ســوارى پژو تیپ 405GLXI مــدل 1386 نوع ســوخت بنزین-گاز 
(دوگانــه ســوز) CNG بــه شــماره موتــور 12486049109 و شــماره شاســى 40416567 بــه 
شماره پالك 78 – 414 م 62 متعلق به تیمور عباسى به شماره ملى 3800355701 فرزند محمد صالح مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

دربى اصفهــان همواره یکى از حســاس ترین بازى هاى لیگ، بــه خصوص براى 
اصفهانى هاى طرفدار ســپاهان و ذوب آهن بوده است. این مســابقه رقابت بین دو 
تیم، با سوابق درخشان اســت که این شــهر را به یکى از کانون هاى اصلى ورزش 
فوتبال ایران تبدیل کرده انــد. خبرگزارى «ایمنا» به بهانــه برگزارى آخرین دربى 
اصفهان بین تیم سپاهان و ذوب آهن که با برد سبزپوشان ذوب آهنى به پایان رسید، 
با احمد جمشیدیان، کارشناس فوتبال گفتگویى انجام داده که بخش هایى از آن را 

مى خوانید.

دربى اصفهان بین سپاهان و ذوب آهن را چطور دیدید؟
به طور کلى مى تواند بازى را به قبل گل ذوب آهن و بعد از آن تقسیم کرد. اخراج جالل 
الدین على محمدى در یک صحنه اى که به طور کامل مشخص نبود، در روند بازى 
بسیار تأثیر گذاشت. سپاهان چند موقعیت داشت اما در ضد حمله ها، تیم ده نفره اى که 
نفوذ مى کند موقعیت هاى زیادى به حریف مى دهد. ذوب آهن حتى مى توانست گل 

دوم و سوم را بزند. در مجموع فکر مى کنم که کلید بازى اخراج على محمدى بود 
که اگر رخ نمى داد، سپاهان مى توانست به بازى برگردد.

ذوب آهن از سال 93 تا این بازى نتوانسته 
بود در دربــى اصفهان بــه پیروزى 

برسد، کلید این برد را در چه چیزى 
مى بینید؟

انتخاب مهــدى تارتار یک انتخاب هوشــمندانه 

براى ذوب آهن بــود. مطمئنًا ذوب آهن در این فصل شــاید تیــم مدعى قهرمانى 
ما مشکالت چند  فصل اخیر را نیز نخواهد داشــت، نه بــه دلیل این دو نباشد ا

برد بلکه به دلیل عمل کــرد فنى این تیم. 
قطعًا فصل خوبى پیش روى ذوب آهن 
است و مى توانند در نیمه باالى جدول

 باشند.
روند مهدى تارتار در ذوب آهن 

چطور بوده است؟
بودجه ذوب آهن یک بودجه معمولى 
اســت، مهدى تارتــار بودجه زیادى 
در اختیار نداشــته اســت اما تغییرات 
زیادى به وجود آورده است و یک تیم 
یک دست را تشکیل داده است. در یک 
دهه گذشته که مهدى تارتار در قامت 
یک مربى فعالیت داشته است، 
تیم هایى  همیشــه 

داشته رو به جلو، منظم و قابل احترام که اصول دفاعى را خوب رعایت مى کردند. به 
نظرم در این سه بازى که ذوب آهن داشته است رمز موفقیتشان اصول خوب دفاعى 

است که همیشه در تیم هاى مهدى تار تار مى بینیم.
در مقایسه بین مهدى تارتار و محرم نویدکیا، کفه ترازو سمت 

کدام مربى سنگینى مى کند؟
محرم نویدکیا عملکرد خوبى در سال گذشته داشت اما براى اینکه عملکرد محرم را 
بتوانیم آنالیز کنیم زود است و حداقل باید 10 سال به وى مهلت دهیم و در سه یا چهار 
باشــگاه با جایگاه هاى مختلف کار کند. وقتى یک مربى در یک باشگاه با مشکالت 
زیاد مالى و مدیریتى کار مى کند و حمایتى نمى شود، به عنوان یک مربى ناموفق از آن 
مربى یاد مى شود یا برعکس ممکن است در یک باشگاه با بهترین مهره ها و بودجه و 
حمایت عالى مربیگرى کنید که آب در دل تیم و مربى تکان نخورد را به عنوان مربى 
موفق یاد کرد. مربى باید جایگاه چند تیم را تغییر دهد و تیم هاى پایین، میانه و باالى 
جدولى هم داشته باشــد تا بتوان در مورد عملکرد و بار فنى اش صحبت کرد. محرم 
براى سال اول فوق العاده بود و عملکرد بسیار عالى داشت. ما براى سنجش محرم هیچ 
متر و معیارى جز سال گذشته نداریم و کار محرم براى آن یک سال عالى بود. مهدى 
تارتار بیش از یک دهه است که در فوتبال ما مربى است. تارتار هیچ وقت تیم ته جدول 
و صدر جدولى نداشته است و معموًال در تیم هاى معمولى لیگ با یک بودجه معمولى 
با بازیکنان معمولى و یک دست حضور داشته است، اما همیشه تیم هاى قابل احترامى 
داشته است و نتایج کم نوسانى را کسب کرده است. به نظرم تارتار یکى از با ثبات ترین 
مربیان فوتبال ما بوده است و به اعتقاد من در حال حاضر مهدى تارتار مى تواند هدایت 

یک تیم مدعى را به دست بگیرد و در سال آینده به سمت تیم هاى صدر جدولى برود 
و شانس خود را براى کسب عنوان قهرمانى محک بزند.

وضعیت تیم ذوب آهن امسال نسبت به لیگ سال گذشته را 
چطور مى بینید؟

مشــکالت مدیریتى که ذوب آهن در ســه چهار سال گذشته داشــته است هنوز پا 
برجاست و در حال حاضر با سرپرســت اداره مى شــود و هیأت مدیره کامل نیست 
و مشــکالت مدیریتى به وفور در این چندسال داشته اند، مشــکالتى که در دورانى 
که ذوب آهن یکى از قطب هــاى فوتبال ایران بود وجود نداشــت. تنها برگ برنده 
ذوب آهن در این فصل یک انتخاب درست بوده آن هم هدایت این تیم به دست تارتار 
است. این سرمربى با تصمیماتى که گرفته اســت تقریبًا 70 درصد کار را پیش برده 

است.
آیا تیم ذوب آهن در نیم فصل تغییر خواهد کرد یا خیر؟

فکر نمى کنم این ذوب آهن براى یک فصل بســته شده باشــد. مربى ذوب آهن تیم 
چهاردهم جدولى را تحویل گرفته اســت و قطعًا امســال، ســال ثبات خواهد بود. 
اگر اتفاقات به نفع ذوب آهن رقم بخورد و لیگ مدعیان کمى داشــته باشــد ممکن 
اســت در نیم فصل به این نتیجه برسند که شاید تیم پتانســیل این را دارد که براى 
ســهمیه آســیا بجنگد. قطعًا در ادامه راه این باشگاه اســت که باید همکارى کند و 
بودجه خودش را در اختیار تیم بگذارد و با تقویت تیم مســیرى که قرار بوده در سال 
دوم بروند با تغییر تیم در ســال اول طى کنند. البته به نظرم این کار ســخت و بعید

 است.

احمد جمشیدیان:

تارتار، برگ برنده ذوب آهن است

هافبک جوان پیکان با اشاره به بازى با ذوب آهن در هفته پیش رو خاطرنشان کرد: قطعا 
کار سختى مقابل ذوب آهن خواهیم داشت. آنها تیم قدرتمندى هستند و از کادر فنى خوبى 
سود مى برند. در مسابقات لیگ برتر هر بازى حکم یک فینال را دارد و اگر یک لحظه غفلت 
کنید، همه چیز از بین مى رود. باید تمام تمرکزمان را بگذاریم تا بتوانیم نتایج خوبمان را 

ادامه بدهیم و ان شاا... با برد از زمین خارج شویم.
محمد جواد آزاده درباره شــانس صدرنشــینى پیکان در صورت بــرد مقابل ذوب آهن 
خاطرنشان کرد: این اتفاق خیلى خوبى است اما ما اصال به این چیزها فکر نمى کنیم. ما 
بازى به بازى پیش مى رویم و اصال نگاه نمى کنیم که کجاى جدول ایســتاده ایم. تمام 
هدفمان در حال حاضر برد مقابل ذوب آهن اســت و براى این کار نیاز به تالش و تمرکز 

بیشتر نسبت به گذشته داریم.

«ربیع عطایا» بازیکن پیشین تیم فوتبال ذوب آهن امروز به اردوى تیم ملى لبنان پیش از 
بازى با ایران اضافه مى شود.

تیم ملى فوتبال لبنان روز پنج شنبه این هفته در مرحله سوم انتخابى جام جهانى میزبان تیم 
ملى ایران است. اردوى تیم لبنان از روز یکشنبه آغاز شد و لژیونرهاى این کشور هم به تدریج 

به این اردو اضافه مى شوند.
ربیع عطایا وینگر تیم ملى لبنان که در کشور مالزى بازى مى کند، آخرین بازیکنى است که 

سه شنبه به بیروت بر مى گردد تا در تمرینات لبنان شرکت کند. 
عطایا در سال 2017 به مدت یک فصل در تیم ذوب آهن ایران حضور داشت.

بازیکن پیکان:
کار سختى برابر ذوب آهن داریم

بازیکن اسبق ذوب آهن 
فردا در اردوى تیم لبنان

مدافع ذوب آهن که گل پیروزى بخش تیمش را وارد دروازه ســپاهان 
کرد، گفت که گاندوها براى غلبه بر شــاگردان محرم نویدکیا هم قسم 

شده بودند.
ســجاد دانایى درباره برترى یک بر صفر ذوب آهن در دربى اظهار کرد: 
بازى بسیار ســختى بود،  اما انگیزه زیادى مقابل یکى از مدعیان جدى 
قهرمانى داشــتیم و براى شکســت سپاهان هم قسم شــده بودیم که 
خوشبختانه این اتفاق رخ داد. خوشحالم که در این بازى به تیمم کمک 

کردم.
وى در مورد گل زیباى خود در این بازى گفت: من از فصل گذشته محروم 
بودم و براى اولین بار در این فصل بــه میدان رفتم. در این بازى چندان 
خوب کار نکردم و از عملکردم راضــى نبودم،  اما وقتى قرار بود تعویض 
شوم، به خودم گفتم که باید نفوذ کنم و کارى براى ذوب آهن انجام دهم. 
خوشبختانه شنانى ارسال خوبى داشت و من هم با بغل پا، ضربه محکمى 
به توپ زدم. معموًال در تمرینات زیاد از ایــن گل ها مى زنم و روى این 

ضربات تمرین مى کنم.

مدافع ذوب آهن راجع به وضعیــت گاندوها در ادامه 
لیگ بیست ویکم خاطرنشان کرد: واقعًا تیم خوب و 
یکدستى داریم و یک چهارم شش تیم  باالى جدولى 
هزینه کردیم که بهترین شرایط مالى را دارند. مطمئنًا 
در لیگ امســال تالش مى کنیم تا جرو باالنشین ها 

باشیم. 
دانایى که دومین ســال حضورش در لیگ برتر را 
سپرى مى کند، درباره حضور چند ساله اش در لیگ 
دسته اول تصریح کرد: من یکسال در سیاه جامگان 
بودم و در لیگ برتر بازى کرده ام، اما پس از آن 
براى خدمت سربازى به فجرسپاسى رفتم و سه 
سال در لیگ یک ماندم. خوشحالم که دوباره 
به لیگ برتر آمده ام و هدفم این است که با 

درخشش در ذوب آهن به تیم ملى دعوت
 شوم.

پیشکسوت فوتبال کشورمان معتقد است که مهدى طارمى مهاجم تیم ملى نباید پاسخ سرمربى این تیم را مى داد.
رسول کربکندى درخصوص عدم دعوت از مهدى طارمى به تیم ملى ایران عنوان کرد: آنطور که در رسانه ها خوانده ام، اسکوچیچ 
در مورد شــرایط تاکتیک پذیرى بازیکنان ایرانى صحبت کرده بود که فکر مى کنم حرف بیراهى نــزد. چون فوتبال ما از لحاظ 
تاکتیک پذیرى نسبت به بسیارى از کشورها عقب تر است. به نظرم طارمى نباید پاسخ سرمربى تیم ملى را مى داد. گاهى اوقات 

ممکن است یک پدر اشتباه کند، اما این دلیل نمى شود که پسر بخواهد جوابش را بدهد! 
پیشکسوت فوتبال ایران با تمجید از ستاره ایرانى پورتو بیان کرد: طارمى یک فوتبالیست بزرگ است و در شرایط حرفه اى بازى 

مى کند، اما فکر مى کنم بازیکن تیم ملى که پاسخ تماس هاى مربیان این تیم را نمى دهد، حتماً دچار خودبزرگ بینى شده است. دعوت 
نشدن طارمى مى تواند یک تلنگر براى او و دیگر بازیکنان تیم ملى باشد که مسائل حرفه اى را رعایت کنند.

اعضاى تیم هاى لیگ برترى به جز ذوب آهن و پیکان به 
استراحت رفته اند.

با پایان رقابــت هاى هفته چهارم لیگ برتــر با توجه به 
تعطیلى دو هفته اى مسابقات کادرفنى تیم هاى مختلف 
تمرینات خود را چنــد روزى تعطیل کردند تا بازیکنان به 
اســتراحت بپردازند و با شــرایط بهترى کارشان را براى 
هفته پنجم که بعد از رقابت هاى تیم ملى شروع مى شود، 

آغاز کنند.
این در شرایطى است که اعضاى دو تیم پیکان و ذوب آهن 
نتوانستند بخاطر بازى معوقه شان تمرینات را تعطیل کنند. 
پیکان و ذوب آهن باید در هفته سوم لیگ برتر به مصاف 
یکدیگر مى رفتنــد اما این دیدار با توجــه به حضور چند 
بازیکن از دو تیم در تیم ملى امید معوقه شد و قرار است این 

بازى روز جمعه 21 آبان ماه در تهران برگزار شود.
در چنین شرایطى پیکان و ذوب آهن تنها تیم هایى هستند 
که بعد از پایان هفته چهارم لیگ برتر تمرینات خود را ادامه 
مى دهند و آماده مسابقه حساس آخر هفته جارى مى شوند. 

این مسابقه با توجه به حضور مهدى تارتار سرمربى سابق 
پیکان در ذوب آهن و مجتبى حســینى ســرمربى سابق 

ذوب آهن در پیکان حساسیت باالیى دارد.

شاگردان محرم نویدکیا پس از شکست مقابل ذوب آهن 
تمرین کردند و سپس به استراحتى سه روزه رفتند.

اولین تعطیالت لیگ براى سپاهان خیلى خوب آغاز 
نشد و آنها در شرایطى مقابل رقیب همشهرى بازى 
را واگذار کردند که کمتر کسى تصور شکست آنها 
را داشت. با این حال طالیى پوشان اصفهانى در 
روزى که با مرگ یکى از هوادارانشان کامشان تلخ شد، در 
زمین مسابقه هم پس از هدر رفتن پنالتى سجاد شهباززاده 

گل خوردند و دیگر نتوانستند به بازى برگردند.
پس از این شکست در تمرین روز شنبه بازیکنان ذخیره 
تمرین سنگینى را با برگزارى فوتبال درون تیمى پشت سر 
گذاشتند و بازیکنان اصلى هم ریکاورى کردند و پس از 
خاتمه این جلسه تمرینى بود که محرم نویدکیا تمرینات 
تیم را به مدت سه روز تعطیل کرد. براین اساس قرار است 
تمرین طالیى پوشان اصفهانى که در حال حاضر با کسب 
9 امتیاز از 4 مسابقه پس از استقالل رتبه دوم جدول رده 

بندى را در اختیار دارند از روز چهارشنبه آغاز شود. 
دیدار هفته پنجم تیم فوتبال سپاهان روز جمعه 28 آبان 
ماه به میزبانى نقش جهان مقابل تراکتور برگزار مى شود 
و در این مســابقه تنها غایب قطعى این تیم جالل على 
محمدى اســت که در دربى اصفهان با کارت قرمز داور 

مسابقه از زمین اخراج شد.

ذوب آهن 
به تعطیالت نرفت

تمرینات سپاهان از 
فردا آغاز مى شود

کربکندى:
طارمى دچار خودبزرگ بینى شده است

مدافع ذوب آهن:
براى شکست سپاهان هم قسم شده بودیم

سپاهان،  با اخالق ترین  تیم لیگ برتر

امکانات باشگاه ذوب آهن براى میزبانى قاره اى بررسى مى شود.
روابط عمومى باشگاه ذوب آهن از بررسى ورزشــگاه فوالدشهر توسط نمایندگان کنفدراسیون 

فوتبال آسیا خبر داد.
قرار است طبق برنامه ریزى انجام شده، روز چهارشنبه 19 آبان، 10 نفر از نمایندگان AFC به همراه  

3 نماینده از فدراسیون فوتبال کشورمان با حضور در اصفهان از ورزشگاه فوالدشهر بازدید کنند. 
این بازدید به منظور بررسى امکانات ذوب آهن جهت استفاده احتمالى در برگزارى مسابقات جام 

ملت هاى آسیا انجام مى شود.

در چهار هفته ابتدایى رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، تیم نساجى خشن ترین و سپاهان خوش 
اخالق ترین تیم حاضر در این مسابقات هستند.

در 4 هفته گذشته از بیست و یکمین فصل رقابت هاى لیگ برتر، منهاى دیدار برگزار نشده 
پیکان و ذوب آهن به جا مانده از هفته سوم رقابت هاى لیگ برتر، 31 بازى دیگر برگزار 
که در این تعداد بازى جمعاً 117 کارت زرد و 6 کارت قرمز از جیب داوران خارج شده است.

سهم تیم نساجى از مجموع این 123 کارت رنگى، 17 کارت بود تا سرخپوشان قائمشهر 

خشن ترین تیم در 4 هفته ابتدایى لیگ برتر باشند.
بازیکنان نساجى در مجموع 14 بار با کارت زرد و 2 بار با کارت قرمز داوران جریمه شده اند 
و اعضاى کادر فنى این تیم هم 2 کارت زرد و یک کارت قرمز دریافت کرده اند تا بیشترین 

تعداد کارت به این تیم تعلق داشته باشد.
صنعت نفت با پس از نســاجى هم گل گهر بــا 14 کارت زرد، 
کارت از دیگر 10 کارت زرد و یــک کارت قرمز و مجموع 11 

تیم هاى پر کارت هستند.
در انتهاى این جدول هم نام تیم ســپاهان به 
چشم مى خورد تا طالیى پوشان اصفهان خوش 

اخالق ترین تیم فصل باشــند. بازیکنان 
سپاهان در 4 بازى گذشــته تنها 4 بار 
با کارت زرد از ســوى داوران جریمه 
شــده اند تا با این آمار خوش اخالق 
ترین تیم لیگ در پایان هفته چهارم 

باشند.

 راجع به وضعیــت گاندوها در ادامه 
م خاطرنشان کرد: واقعًا تیم خوب و 
 یک چهارم شش تیم  باالى جدولى 
 بهترین شرایط مالى را دارند. مطمئنًا 
ل تالش مى کنیم تا جرو باالنشین ها 

ن ســال حضورش در لیگ برتر را 
لیگ  رباره حضور چند ساله اش در
 کرد: من یکسال در سیاه جامگان 
رتر بازى کرده ام، اما پس از آن 
زى به فجرسپاسى رفتم و سه 
 ماندم. خوشحالم که دوباره 
 ام و هدفم این است که با 

ب آهن به تیم ملى دعوت

ى ر
بازیکن از دو تیم در
1بازى روز جمعه 21
در چنین شرایطىپ
که بعد از پایان هفت
مى دهند و آماده مس
این مسابقه با توجه
پیکان در ذوب آهن
ذوب آهن در پیکان

شاگردان محرمن
تمرین کردند و
اولین تعطیال
نشد و آنهاد
را واگذار کر
را داشت. ب
روزى که با مرگی
زمین مسابقه همپ
گل خوردند و دیگر
پس از این شکست
تمرین سنگینى را
گذاشتند و بازیکنا
ت خاتمه این جلسه
تیم را به مدت سه
تمرین طالیى پوش
4 مسابق 4 امتیاز از 9
بندى را در اختیارد
دیدار هفته پنجم

ماه به میزبانى نقش
و در اینمســابقه
محمدى اســتک
مسابقه از زمین اخ

تمرین
آ فردا

4خشن ترین تیم در 4 هفته ابتدایى لیگ برتر باشند.
2 بار با کارت قرمز داوران جریمه شده اند  2 بار با کارت زرد و 4بازیکنان نساجى در مجموع14
2و اعضاى کادر فنى این تیم هم 2 کارت زرد و یک کارت قرمز دریافت کرده اند تا بیشترین 

این تیمتعلق داشته باشد. تعداد کارت به
صنعت نفت با 4پس از نســاجى هم گل گهر بــا 14 کارت زرد، 
1 کارت زرد و یــک کارت قرمز و مجموع 11 کارت از دیگر 10

تیم هاى پر کارت هستند.
در انتهاى این جدول هم نام تیم ســپاهان به 
چشم مى خورد تا طالیى پوشان اصفهان خوش 

اخالق ترین تیم فصل باشــند. بازیکنان 
4 بار  4 بازى گذشــته تنها 4سپاهان در 4
با کارت زرد از ســوى داوران جریمه 
شــده اند تا با این آمار خوش اخالق 
ترین تیم لیگدر پایان هفته چهارم

باشند.

بررسى امکانات 
ورزشگاه فوالدشهر 
براى 
میزبانى آسیایى

ر وص ز ن ر س
ا آهن بوده است. ین مســابقه رقابت بین دو

شــهر را به یکى از کانون هاى اصلى ورزش 
بهانــه برگزارى آخرین دربى  بى «ایمنا» به
ه با برد سبزپوشان ذوب آهنى به پایان رسید،

بگفتگویى انجام داده که بخش هایى از آن را 

ان و ذوب آهن را چطور دیدید؟
ذوب آهن و بعد از آن تقسیم کرد. اخراج جالل 
که به طور کامل مشخص نبود، در روند بازى 
ت داشت اما در ضد حمله ها، تیم ده نفره اى که 
یف مى دهد. ذوب آهن حتى مى توانست گل 

کنم که کلید بازى اخراج على محمدى بود 
 به بازى برگردد.

ین بازى نتوانسته 
بــه پیروزى 

ر چه چیزى 

شــمندانه 

ى هر ى م ل ن ر ن و و ن و ر
ما مشکالت چند فصل اخیر را نیز نخواهد داشــت، نه بــه دلیل این دونباشد ا

بلکه به دلیل عمل کــرد فنى این تیم. برد
قطعًا فصل خوبى پیش روى ذوب آهن
است و مى توانند در نیمه باالى جدول

 باشند.
روند مهدى تارتار در ذوب آهن

چطور بوده است؟
بودجه ذوب آهن یک بودجه معمولى
اســت، مهدى تارتــار بودجه زیادى
در اختیار نداشــته اســت اما تغییرات
زیادى به وجود آورده است و یک تیم
یک دست را تشکیل داده است. در یک
دهه گذشته که مهدى تارتار در قامت
یک مربى فعالیت داشته است،
تیم هایى همیشــه 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004828- تاریخ: 1400/07/24 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001118 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم شرکت تعاونى مرغداران خمینى 
شهر مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 144 و 147 و 141 
دفتر 128 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
شرکت تعاونى مرغداران خمینى شهر به شناسنامه شماره کدملى 10260020939 صادره 
فرزند نسبت به 6 دانگ یکباب ساختمان ادارى و انبار به مساحت 3559/98 مترمربع پالك 
شماره 75 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/08/18- م الف: 1208249محمد کیانى-  قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
.  سید محمود حسینى -عضو قضائى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر/7/272

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
1-آراى شــماره 1680 و 1679مــورخ 1400/3/27خانم هانیه خانى نجــف آبادى فرزند 
محمد رضا نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى علیرضا مغزى نجف آبادى فرزند محمد على نسبت 
به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 137/48مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 459  اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  

مشاعى مى باشد .  
تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/08/03-تاریخ انتشــار نوبــت  دوم : 1400/08/18 -
م الف 1210648حجت اله کاظم زاده اردســتانى  سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/7/274

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

راى شماره 140060302026007523 مورخ 1400/06/11 هیات دو آقاى محمد جواد امینى 
هرندى به شناسنامه شماره 21 کدملى 5659679145 صادره کوهپایه فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 144,40 مترمربع از پالك شماره 112 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه مالکیت رسمى حسن مظاهرى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/18 - م الف: 

1211079- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/7/291

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

شماره: 2027027081- 1400/7/28 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این 
هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007694 مورخ 1400/07/11 امیر حســین ســلطانى 
وشاره فرزند اصغر بشماره شناسنامه 4421 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292572701 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 22 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 182/73 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/18- م الف: 1211090 - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان مهدى صادقى وصفى/ 7/293

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

شــماره: 139960302006010777- تاریخ: 1399/10/01 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1398114402006001406 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عبداله مسعودیان خوزانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 154750 مورخ 83/10/02 دفتر 
73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى  هاى محلى کارشناس که 

حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم عبداله 
مسعودیان خوزانى به شناسنامه شماره 513 کدملى 1141665867 صادره خمینى شهر فرزند 
کرمعلى نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مســاحت 207 مترمربع پالك شماره 95 فرعى از 
114 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
شماال در دو قسمت اول به طول 75/ متر دیوار به دیوار پالك 1387 دوم به طول 9/25 متر 

دیوار به دیوار پالك 95 باقیمانده
شرقا به طول 20/79 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 
جنوبا به طول 9/91 متر درب و دیواریست به بن بست 

غربا در دو قسمت اول به طول 17/76 متر به دیوار پالك 95 باقیمانده دوم به طول 3/03 متر 
دیوار به دیوار پالك 1387 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده.1............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/18- م الف: 1209432 - ســعید حاجى احمدى - رئیس اداره راه و شهرسازى . 
 مجتبى پورعلى -عضو قضائى. سید امیرحسین حســن زاده - قائم مقام رئیس واحد ثبتى 

خمینى شهر/7/295

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

شــماره: 140060302006004874- تاریخ: 1400/07/26 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000212 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمد صمدى دینانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 13136 و ثبت در صفحه 470 
دفتر 675 مع الواسطه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ 
خانم محمد صمدى دینانى به شناسنامه شماره 1729 کدملى 1290860858 صادره اصفهان 
فرزند ناصر نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 175,08 مترمربع پالك شماره 306 و  
579فرعى از 59 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأئید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید.  
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/18- م الف: 1209424 - محمد کیانى-  قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى .  
سید محمود حسینى -عضو قضائى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر/ 7/297

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره : 1463 فرعى از 
1 اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2208 در صفحــه 434 دفتر 54 امالك به نام 
سوسن مولوى احدى از ورثه محمود مولوى صادر و تسلیم گردیده است ، سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده : 32003822 – 1400/8/15 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره : 20952 -1400/7/25 به گواهى دفترخانه 51 اردستان 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند 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 کتبا ضمن ارائه اصل ســند 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: 1219011 - ذبیح اله فدائى اردســتانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردســتان 

8/364/

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

راى شماره 140060302026008959 مورخ 1400/06/30 هیات چهار آقاى امید رضوانى 
به شناسنامه شماره 26 کدملى 1142214400 صادره خمینى شــهر فرزند نوروز نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 325,95 مترمربع پالك شماره 11 و 8 فرعى از 452 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمى 

على محمودى دهنوى از سند 30928 – 97/11/14 دفترخانه 357 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 انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 - م الف: 

1219302 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/365

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

راى شماره 140060302026008946 مورخ 1400/06/30 هیات چهار آقاى رسول زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 1364 کدملى 1293050393 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 200,60 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت 

مالک رسمى بانو اشرف مسعود از سند 2338- 24/08/29 دفترخانه 67 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 انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 - م الف: 

1219325 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/367

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

1- راى شماره 140060302026006214 مورخ 1400/05/09 هیات دو خانم طلعت مشکل 
گشا به شناسنامه شماره 877 کدملى 1285475402 صادره اصفهان فرزند یداله بصورت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد 
2- راى شماره 140060302026006215 مورخ 1400/05/09 هیات دو آقاى حسین صیدى 
جوقان به شناسنامه شماره 143 کدملى 0492299935 صادره شهر رى فرزند ایوب بصورت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 - م الف: 

1219300 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/369

مزایده
شــماره: 0001418 - تاریخ: 1400/8/15- اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان 
خمینى شهر در پرونده کالسه 0001418 له خانم ناهید تاتارى علیه آقاى حسین حاجى هاشمى 
به خواسته دســتور فروش در نظر دارد ملکى به پالك ثبتى 116/751 واقع در خمینى شهرـ  
خیابان شریعتى شمالىـ  انتهاى کوچه پابرهنه (شماره 104)ـ  سمت راستـ  نبش اولین کوچه 
سمت راست را از طریق مزایده به فروش رساند. ملک مذکور به صورت یک ساختمان دوطبقه 
با موقعیت دونبش شامل طبقه زیرزمین با کد 2/0- متر و یک طبقه روى آن با قدمت ساخت 
حدود 30 سال به مساحت عرصه طبق سند 100/38 مترمربع و اعیانى جمعاً حدود 150 مترمربع 
مى باشد. اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر با ســقف طاق ضربى (تیرآهن و آجر) که طبقه 
همکف به صورت کف سالن و اتاق از موزاییک، بدنه داخلى دیوارهاى سالن و اتاق از سرامیک 
و گچ و رنگ، آشــپزخانه با کابینت فلزى و طبقه زیرزمین به صورت کف سالن از موزاییک و 
پالستر ماسه و سیمان و بدنه آن از گچ و رنگ، کف آشــپزخانه از سرامیک و بدنه آن از گچ و 
رنگ با کابینت سنگى زمینى با مصالح بنایى که درب هاى داخلى ساختمان از چوب و خارجى از 
پروفیل فلزى، سیستم سرمایش از کولر آبى و گرمایش از بخارى و داراى انشعابات آب، برق و 
گاز مى باشد. طبق استعالم از شهردارى منطقه، ملک به صورت مسکونى در محدوده خدماتى 
با کاربرى مسکونى (طبق طرح جامع شهر) مى باشد. و تا این تاریخ هیچ گونه خالفى و بدهى 
به شهردارى ندارد، که کارشناس رســمى دادگسترى شش  دانگ ملک را 6,800,000,000 
ریال ارزیابى نموده است. لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه 1400/09/06 ساعت 10 صبح در 
محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 
5 روز قبل از روز مزایده به نشانى فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار 
کسى است که باالترین قیمت را پشنهاد نماید، خریدار مى بایست ده درصد قیمت کارشناسى 
را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید 
در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، 

شایان ذکر است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10درصد بهاى مال را طى یک فقره چک بین 
 بانکى در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى خمینى شهر واریز و با در دست داشتن اصل چک 
و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست 
شرکت در مزایده را تکمیل و به همراهى کپى کارت ملى و اصل چک تحویل اجرا نمایند. م 
الف: 1218699 – مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر – على 

حسن زاده /8/371

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

1- راى شــماره 140060302026003902 مورخ 1400/03/18 هیات یک آقاى حســن 
پرورش به شناسنامه شماره 1393 کدملى 1288743637 صادره اصفهان فرزند محمدحسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140,43 مترمربع از پالك 
شــماره 41 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت محمد على رضایى موضوع سند رسمى 

42378- 47/1/26 دفتر 29 ذیل ص 443 جلد 110
2- راى شماره 140060302026003908 مورخ 1400/03/18 هیات یک خانم فریبا بختى 
به شناسنامه شماره 287 کدملى 1285767365 صادره اصفهان فرزند حسینعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140,43 مترمربع از پالك شماره 41 
فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق 
مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت محمد على رضایى موضوع سند رسمى 42378- 

47/1/26 دفتر 29 ذیل ص 443 جلد 110
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 - م الف: 

1219379 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/372 

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

1- راى شــماره 140060302026008840 مورخ 1400/06/29 هیات چهار خانم ملیحه 
طالبى خوابجانى به شناســنامه شــماره 2 کدملى 1291296727 صادره از اصفهان فرزند 
عباسعلى نسبت به 44 سهم مشاع از 130 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,88 
مترمربع پالك شماره 243 فرعى از 14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان از سند 97671- 75/02/19 دفترخانه 34 اصفهان
2- راى شماره 140060302026008838 مورخ 1400/06/29 هیات چهار آقاى صفر على 
امیدیان سوارباغى به شناسنامه شماره 2 کدملى 1291240136 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
نسبت به 86 سهم مشاع از 130 سهم ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 122,88 مترمربع 
پالك شماره 243 فرعى از 14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان از سند 97671- 75/02/19 دفترخانه 34 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 انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 - م الف: 

1219309 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/374 

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

راى شــماره 140060302026009607 مورخ 1400/07/11 هیات یک آقاى داود معینى 

کربکندى به شناسنامه شماره 47 کدملى 6609673446 صادره دولت آباد فرزند اکبر بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 230 مترمربع از پالك 309 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان طبق قباله عادى مع الواسطه از مالکیت 

خانم مهنوش فرقانى تیرانى موضوع سند انتقال 114292- 94/4/31 دفترخانه 9 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 انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 - م الف: 

1219392 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/376 

فقدان سند مالکیت
شــماره: 139985602030018624 - آقاى نعمت اله امینى کهریزسنگى فرزند قربانعلى 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت 16/6 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ پالك ثبتى شماره 391/4420  واقع در  بخش 
9 ثبت اصفهان  شده است که ســند مالکیت آن در دفتر شماره 139520302030008332 
الکترونیک  امالك ثبت و سند چاپى شماره 504226 سرى د 94 بنام نامبرده صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/08/18 
- 1219246/م الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد – از طرف محسن نساج نجف آبادى /8/378

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3676 مورخ 1400/07/25خانم اشرف روشــنائیان  نجف آبادى فرزند فتحعلى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 99/51 مترمربع قسمتى  از پالك ثبتى  شماره 419  اصلى 
واقع در قطعه11 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى طبق سند 
رسمى شماره 95133-74/04/14 دفترخانه 88 نجف آباد  مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 - 1218828/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از 

طرف آفرین میر عباسى /8/379

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3401مورخ 1400/07/12 آقاى ابراهیم عباســى فرزند محمد على ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 73/42مترمربع قســمتى  از پالك  ثبتى شماره 203  فرعى از  اصلى 
واقع در قطعه 6 نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى طبق سند 
رســمى 52762-92/05/12 دفترخانه 42 نجف آباد از طرف مالک رسمى حسن محمدى 
مبارکه مالک گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/09/03 - 1218885 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف آفرین میر عباسى /8/381

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 3717 و 3718مورخ 1400/07/28آقاى حسین نورمحمدى  نجف آبادى فرزند 
فتح اله دو و نیم دانگ مشــاع و خانم زهره محمدى نجف آبادى فرزند یداله سه و نیم دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 151/45مترمربع قســمتى از پالك ثبتى شماره 
26   اصلى واقع در قطعه10 نجف آباد واقع در قطعه 10 نجف آبــاد واقع در بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى از مالک رسمى مجید سرمدى و مرجان 
احمدى خریدارى نموده است. تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/18 – تاریخ انتشار نوبت  دوم 
: 1400/09/03 - 1218898/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف آفرین میر عباسى /8/383

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3369 مورخ 1400/07/11خانم  اعظم شــیرزاد خانى فرزند على ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 140/95مترمربع قســمتى  از پالك ثبتى شماره 794  اصلى واقع در 
قطعه6 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى طبق ســند رسمى 
شماره 132935 – 90/10/06 دفترخانه 88 نجف آباد  مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/03 - 1218904/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از 

طرف آفرین میر عباسى /8/385



دیدگاهدیدگاه 07074174 سال هجدهمسه شنبه   18 آبان  ماه   1400

آگهى تغییرات
شرکت خدمات فنى و مهندسى پاد انرژى 
اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
25089 و شناسه ملى 10260458648 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/06/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امیر آشوع به 
کدملــى 3258514909 و هدى فاضل 
نیشــابورى به کدملى 0942521757 
و احمــد رضا طاهــرى اصل بــه کد ملى 
1283840911 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. سهیال قاسمى فسارانى به کدملى 
1291065091 و محمدصادق دهخدا به 
کدملى 1272106901 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1218084)

آگهى تغییرات
شرکت توان گستر سبز اسپادان سهامى 
خاص به شماره ثبت 56038 و شناسه ملى 
14005784438 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/04/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : امیرحسین 
شریعت راد به شماره ملى 1292853611 
و اختر فقیهــى حبیب آبادى به شــماره 
ملــى 6609379211 و مهتاب آقا بزرگ 
پورحداد به شماره ملى 1271180839 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. على آقا بزرگ 
پور حداد به شماره ملى 1292018372 
به ســمت بازرس اصلى و ونوس آقابزرگ 
پور حداد به شماره ملى 1292161930 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1218086)

آگهى تغییرات
شــرکت فوالد گران تــدارك الماس 
سهامى خاص به شــماره ثبت 59269 
و شناســه ملــى 14007108856 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : با عنایت به مصوبه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخه 15 / 6 / 1400 مبنى 
برافزایش سرمایه شــرکت ، سرمایه 
شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 
30000000000 ازطریــق مطالبات 
حال شده ســهامداران و صدور سهام 
جدید سهام افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شــرح زیر اصالح شد. 
سرمایه شرکت مبلغ 30000000000 
ریال تمام مى باشــد که به 3000000 
سهم 10000 ریالى با نام عادى تقسیم 
شده و تماماپرداخت گردیده است. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1218090)

آگهى تغییرات 
شرکت داریا فوالد ایرانیان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 66792 و شناسه ملى 
14009751598 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/08/05 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : با عنایت 
به مصوبــه مجمع عمومى فــوق العاده 
مورخه 05/ 8 / 1400 مبنى برافزایش 
سرمایه شــرکت ازمحل مطالبات حال 
شده ســهامداران وصدور سهام جدید 
سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 
به مبلغ 50000000000 افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح 
زیر اصالح شد: ســرمایه شرکت مبلغ 
50000000000ریال تمام مى باشد 
که به 50000ســهم 1000000 ریالى 
با نام عادى تقسیم شده و تماما پرداخت 
گردیده اســت. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1218095)

آگهى تغییرات 
شرکت فوالد گران تدارك الماس سهامى 
خاص به شماره ثبت 59269 و شناسه ملى 
14007108856 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/06/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى مزروعى 
سبدانى به کد ملى 1285086627 رئیس 
هئیت مدیره و مدیر عامل و اعظم درخانى 
به شماره ملى 5419745984 به سمت 
نائیب رئیس هئیت مدیره و بتول عربى به 
شماره ملى 6229861100 به سمت عضو 
هئیت مدیره و محمود مزروعى سبدانى به 
کد ملى 1290748209 به ســمت قائم 
مقام مدیر عامل خارج از ســهامداران به 
مدت دو سال تعیین شــدند کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت به امضاء 
مدیر عامل مهدى مزروعى سبدانى یا قائم 
مقام مدیر عامل محمود مزروعى سبدانى 
همراه با مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد 
ضمنا مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات 
هئیت مدیره خواهد بــود . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1218096)

آگهى تغییرات
شــرکت پارس پاالیش فوالد سان کاویان 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 56822 
و شناســه ملى 14006111669 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :

 2 -  اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر64ماده 
و11تبصره تصویب و جایگزین اساســنامه 
قبلى شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1218085)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل راهیان ایران سهامى خاص به شماره 
ثبت 5870 و شناسه ملى 10260270058 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/04/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حســین نیلى به کدملى 
1273838599 به ســمت بازرس اصلــى و مهرداد 
هاشمى به کدملى 1080170618 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یکســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعــوت نامه هاى
 شــرکت انتخاب شــد. - صورتهاى مالى منتهى به

 30 /12 /1399 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1218097)

...ادامه از صفحه اول
به افزایش رونق فعالیت کانون ها اختصاص داشــته و این اقدام یک 
تخلف عینى محسوب مى شود که ظاهراً به اطالع نهادهاى نظارتى 

اعم از سازمان بازرسى کل کشور و... نیز رسیده است. 
فارغ از این موضوع، صــرف هزینه هاى گزاف بــراى تجهیز یک 
ســاختمان با طرح و مصالحى که جنبه تجمالتــى دارد و با روحیه و 
فرهنگ مسجدى در تناقض آشکار است، جا به جایى محل استقرار 
پرسنل و عدم ترك و واگذارى ساختمان استیجارى قبلى، که ماهیانه 
ده ها میلیون تومان از بودجه ستاد را صرف خود مى کند و... به عالمت 
سئوال و تعجب هاى بى شــمارى نیاز دارد که باید در برابر این اقدام 

رئیس ستاد کانون هاى فرهنگى مساجد قرار داد.
چهارشنبه گذشــته، وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمى وقتى شروع به 
صحبت براى مدیران ســتادى و استانى کانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد نمود تا چراغ راه آینده بچه مسجدى ها را روشن کند، غافل از 
آن بود که پیش از او، رئیس ستاد مذکور که در ساختار سازمانى، مشاور 
وزیر نیز محسوب مى شود، سخنرانى طوالنى مدتى داشته تا در بین 
مطالب خود با ظرافت خاصى بگوید: «وقتى دولت قبلى در ماه هاى 
پایانى آن قرار داشت خدمت دکتر صالحى عرض کردم اجازه بدهید 
من که مأمور شدم به ستاد فهما، به پژوهشگاه برگردم و کار دانشگاهى 
خود را انجام دهم که ایشــان لطف کرده و گفتند: ”کارهاى خوبى در 
زمان شما شروع شده است که باید توسط خود شما ادامه یابد.“ وقتى 
دکتر اسماعیلى نیز تشریف آوردند خدمت ایشان نیز عرض کردم که 
اجازه دهید من به پژوهشگاه برگردم که ایشان نیز فرمودند: ”کارهاى 

خوبى را که شروع کردید، ادامه دهید.“»
با طرح این جمــالت این گمانه تقویت شــده که اصــل برگزارى 
گردهمایى و فراخواندن مدیران استانى کانون هاى فرهنگى مساجد 
به تهران، صرفاً با انگیزه طرح همین چند جمله و تقویت جایگاه رئیس 
آن بوده اســت. چرا که از زمان تشکیل دولت جدید تا کنون، شایعات 
متعددى در مورد عزل قریب الوقوع «حبیب رضا ارزانى» بر سر زبان ها 
بوده است که وضعیت صدارت و تثبیت مدیریت وى را به نحو بارزى با 

تزلزل مواجه نموده است.
شاید عامل اصلى وضعیت فعلى که تمرکز مدیران میانى در پیگیرى 
امور مساجد را نیز با تعلل مواجه ساخته است، شخص خود «ارزانى» 
باشــد که اجازه داده اســت افراد پیرامونى او براى تثبیتش در مقام 
فعلى و یا تدارك مسئولیتى مناسب براى او در مجموعه اى دیگر به 
رایزنى هاى گسترده بپردازند. کما اینکه یک بار نیز نام وى به عنوان 
«معاون فرهنگى شــهردار اصفهان» مطرح شد و در آستانه انتصاب 
قطعى، با تالش جمعى از جوانان انقالبى این استان، موضوع منتفى 
شد. شاید علت اصلى این مخالفت با حضور «ارزانى» در اصفهان وجهه 
و خاستگاه اصالحاتى وى باشــد که عالوه بر ضعف فراگیر عملکرد 
چهار سال گذشته، به عنوان یکى از دالیل مخالفت با تداوم حضورش 

در بدنه وزارت ارشاد نیز شناخته مى شود.
«ارزانى» که در چهار سال اول دولت تدبیر و امید به عنوان مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان انتخاب شد، در دوره دوم 
ریاســت جمهورى روحانى به عنوان مشــاور وزیر و رئیس ســتاد 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشــور منصوب شد تا مجرى و 

طراح برنامه هاى همسان با سیاســت و خط مشى اصالح طلبان در 
گستره مساجد کشور باشــد و هم اکنون دیگر بعید است دولت فعلى 
بتواند یک برنامه ریز فرهنگى دولت بنفش را در رأس مجموعه هاى 

اصلى وزارت ارشاد تحمل کند.
به اعتقاد برخى از دســت اندرکاران و به خصوص کارکنان و مدیران 
استانى کانون هاى فرهنگى مساجد، اساسنامه این ستاد، سند تحول 
تدوین شده براى آن و حتى ساختار ســازمانى جارى هم داراى نقاط 
ضعف فراوانى است که نیاز به تغییر و بازنگرى اساسى دارد تا پویایى، 
خالقیت و روحیه انقالبى فعالیت در عرصه مساجد را بارور نموده و در 
ضرورى ترین اقدام، بیانیه گام دوم انقالب را مبناى اندیشــه و عمل 

قرار دهد.
اگر به زیرساخت کانون هاى فرهنگى مســاجد نگرشى کوتاه داشته 
باشیم، متوجه خواهیم شد که این کانون ها بر اساس جوشش فرهنگى 
و مذهبى جوانان انقالبى، که به بچه هاى مسجد مشهور هستند، بنا 
گذاشته شده است و به جاى اســتفاده آمارى و عددى از تالش آنها، 
باید براى کیفى سازى فعالیت هاى کانون ها برنامه ریزى و اقدامات 
گسترده اى مد نظر قرار گیرد. چه بســا ارائه اعدادى همچون اجراى 
طرح شــنبه هاى کتاب در بیش از 30 هزار مســجد و یا اجراى طرح 

سه شنبه هاى تکریم براى تقدیر از 35 هزار خانواده شهید و مواردى از 
این قبیل، که از سوى «ارزانى» مطرح مى شوند، به شدت محل تردید 
بوده و بعید است وى به چنین توفیقى رسیده باشد. حال آنکه بر اساس 
خبرى هم که از ســوى خبرگزارى وابسته به ستاد مذکور منتشر شده 
است، وى در جمع مدیران زیرمجموعه خود، ابتدا اعالم مى کند: «طرح 
شنبه هاى کتاب در بیش از 30 هزار مسجد کشور در حال انجام است.» 
و سپس در بخش دیگرى اعتراف مى کند: «آمار کتابخانه ها را واقعى 
کرده ایم که از 14 هزار به 10 هزار کتابخانه واقعى تبدیل شده است.»

این تناقض گویــى در اعداد و ارقام در حالى اســت که مدتهاســت 
سایت اداره کتابخانه هاى این ستاد، که مرجع کامل اطالعات و آمار 
کتابخانه هاى مساجد کشور بود، از دسترس خارج شده است؛ سایتى 
که اطلس کتابخانه هاى مساجد کشور را در بر گرفته و حاوى اطالعات 

ارزشمندى در این حوزه بود.
لزوم بررســى و رســیدگى به وضعیت اســفناك ایجاد شده براى 
کتابخانه هاى مساجد و نزول توجه به این مراکز در مقایسه با دوران 
تصدى رئیس ســابق ســتاد کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد، 
که با یک تحقیق ســاده قابل راستى آزمایى اســت، در حالى شکل 
جدى ترى به خود مى گیرد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى معتقد 

است: «26 هزار کانون، یعنى 26 هزار کتابخانه عمومى و این فرصت 
مغتنمى است. محور کار ما در دوره جدید، مردمى سازى فرهنگ و هنر 

است و این کار به جز از طریق مسجد محقق نمى شود.»
در این میان باید اذعان داشــت که تحقق ایده وزیر ارشــاد در حوزه 
کتابخانه هاى مساجد در گام اول به انتخاب یک مدیر مدبر، صادق، 
جوان، پویا و مردمى نیاز دارد تا فارغ از هرگونــه تجملگرایى و بروز 
رفتار اشرافى، ابتدا به کیفى سازى فعالیت کانون ها و در گام هاى بعد 
به توســعه این مجموعه هاى مردمى بپردازد. چه بسا اگر همین آمار 
26 هزار کانون مورد اشاره وزیر ارشاد که در طول چهار سال گذشته، 
کمترین میزان از حمایت مادى و معنوى را تجربه کرده اند را هم قطعى 
و واقعى بدانیم، باید توجه داشته باشیم که در بدو انتصاب «حبیب رضا 
ارزانى» تعداد کانون هاى مسجدى 25 هزار مورد بوده است و در حالى 
که مطابق برنامه ششم توسعه کشور، باید این تعداد به صورت مستمر 
افزایش یافته و تا پایان دوره اجراى برنامه مذکور، کلیه مساجد شهرى 
و روستاهاى باالى هزار نفر جمعیت از کانون هاى فرهنگى و هنرى 
برخوردار شوند. در حالى که در طول چهار سال، تعداد کانون ها تنها به 

اندازه هزار مورد افزایش داشته است.
این تعلل و کم کارى در حالى شکل گرفته است که با توجه به شرایط 

داخلى و بین المللى در طول چهار سال گذشته، لزوم گسترش کمى و 
کیفى کانون ها به شدت احساس مى شد. به خصوص وقتى که کشور 
در اوج شرایط خاص تحریم و کرونا بود، ظرفیت کانون هاى فرهنگى 
مساجد مى توانست براى آگاهى بخشى و کمک رسانى به آحاد مختلف 
مردم به کار گرفته شــود؛ ولى نه تنها حمایت مؤثــرى در این زمینه 
صورت نگرفت، بلکه حتى با توسعه تعامالت مجازى به واسطه شیوع 
ویروس کرونا، هیچگونه ارتباط جامع و فراگیرى از سوى رئیس ستاد 
کانون هاى فرهنگى مساجد کشور با مسئولین و اعضاى این کانون ها 
برقرار نشد. حال آنکه وضعیت جارى، موقعیت مناسبى بود تا رئیس این 
ستاد، تهدید را به فرصت تبدیل نموده و به صورت مستمر به گفتگوى 
مجازى و برقرارى ارتباطات و گفت و شنودهاى اینترنتى دو سویه با 

«بچه هاى مسجد» بپردازد و شنونده درد دل هاى آنها باشد.
شــرایط فوق الذکر و عدم ارتباطات فراگیر داخلى در حالى است که 
«حبیب رضا ارزانى» حضور در عرصه بین المللى را به عنوان کار مهم 
خود تلقى مى کند. آن هم در حالى که در این حوزه قادر است تنها به 
اعزام 160 نفر به کربال و مسافرت یک گروه ده  نفرى به لبنان اشاره 

نماید.
مسلمًا اعزام 160 نفر به کربال در شرایطى که تا قبل از شیوع ویروس 
کرونا، سالیانه میلیون ها نفر به این شهر مقدس مسافرت مى کردند، 
اقدام خاصى به شمار نمى آید و از ترکیب نفرات اعزامى به سفر لبنان 
هم سخنى مطرح نشده است تا مشخص شود که آیا مسئولین ارشد 
ستاد هم که در این سفر حضور داشتند، در شمارگان همان جمع محدود 

ده نفرى بوده اند یا خیر؟ 
این شرایط در حالى شکل گرفته است که اگر «حبیب رضا ارزانى»، 
برادر بى سواد و بى تجربه خود در حوزه رسانه و ارتباطات را به عنوان 
مدیرکل روابط عمومى و بین الملل ستاد مورد نظر منصوب نمى کرد، 
شاید نه تنها مانع از بروز و جلوه گرى خود در حالت تبلیغاتى پر هزینه 
مى شــد و در تعامل با کارکنان، در همفکرى بــا مدیران کانون ها و 
ستادهاى اســتانى و در بهره مندى از خالقیت و پویایى و دلسوزى 
جوانان انقالبى و مســجدى به بلوغ مى رســید، بلکه به طور قطع 
مى توانست در عرصه بین الملل نیز ایده و افکار متعددى را به فرجام 

برساند.
با این مختصر شــرح ضعف عملکرد و تناقضــات گفتارى «ارزانى» 
معلوم نیست که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى چه نقطه قوتى را در این 
اصالح طلب مستقر در اردوگاه فرهنگى دولت بنفش دیده است که به 
او گفته: «کارهاى خوبى را که شروع کردید، ادامه دهید.» هر چند به 
نظر مى رسد عدم تعیین مدت براى این ادامه دادن از نظر وزیر، تنها 
براى دوره اى کوتاه و صرفاً تا زمان انتخاب فرد جایگزین باشد و تعیین 
ساختارى که بتواند براى تداوم اشتغال «ارزانى» در نظر بگیرد. چرا که 
ظاهراً نوع رابطه استخدامى او با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از نوع 
«استخدام رسمى» بوده و خواه ناخواه باید در جایى به کار گرفته شود. 
طبیعتًا اگر وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى نمى خواهد که ساختار 
ســازمانى تحت مدیریتش در راهروهاى وزارتخانــه، معاونت ها و 
اداره کل هاى زیرمجموعه آن، منفذ بنفش پیدا کند، شــاید بهترین 
انتخاب همان پژوهشگاهى است که خود «ارزانى» پیشنهاد داده است 

تا در آن «صرفاً» به تدریس بپردازد.

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

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

دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007702 مورخ 1400/07/11 سید کمال ایمورزاده فرزند 
سید ایمور بشماره شناسنامه 1276 صادره از بویراحمد بشماره ملى 4230870094 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 30 /298 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 
– تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03- م الف:1219096- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /8/392

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

راى شماره 140060302026008519 مورخ 1400/06/24 هیات یک آقاى سید محمود 
موسوى کیفته به شناسنامه شماره 56 کدملى 1209359405 صادره سمیرم فرزند سیداحمد 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 228 مترمربع از 
پالك 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت حسین آزادى موضوع سند انتقال 9842 مورخ 81/7/16 دفترخانه 

9 اصفهان ذیل صفحه 160 دفتر جلد 56 شاهین شهر
راى شــماره 140060302026008520 مورخ 1400/06/24 هیات یک آقاى ســیداکبر 
موسوى به شناسنامه شماره 6 کدملى 1209795612 صادره سمیرم فرزند سیداحمد نسبت 
به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 228 مترمربع از پالك 
309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى 
مع الواسطه از مالکیت حسین آزادى موضوع سند انتقال 9842 مورخ 81/7/16 دفترخانه 9 

اصفهان ذیل صفحه 160 دفتر جلد 56 شاهین شهر
راى شــماره 140060302026008525 مورخ 1400/06/24 هیات یک آقاى سید منصور 
موسوى به شناسنامه شماره 176 کدملى 1209358204 صادره سمیرم فرزند سیداحمد نسبت 
به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 228 مترمربع از پالك 

309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى 
مع الواسطه از مالکیت حسین آزادى موضوع سند انتقال 9842 مورخ 81/7/16 دفترخانه 9 

اصفهان ذیل صفحه 160 دفتر جلد 56 شاهین شهر
راى شــماره 140060302026008528 مورخ 1400/06/24 هیات یک آقاى ســیداحمد 
موسوى کیفته به شناسنامه شماره 229 کدملى 1209341395 صادره سمیرم فرزند سیدعسکر 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 228 مترمربع از 
پالك 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت حسین آزادى موضوع سند انتقال 9842 مورخ 81/7/16 دفترخانه 

9 اصفهان ذیل صفحه 160 دفتر جلد 56 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 انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/03 

- م الف: 1218753 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/394

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

راى شماره 140060302026009196 مورخ 1400/07/03 هیات دو آقاى فضل اله احمدى 
ده رجبى به شناسنامه شماره 282 کدملى 6219428838 صادره فریدن فرزند محمود بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 180 مترمربع از پالك  309 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى 
آقاى اکبر فرقانى موضوع سند انتقال 114292- 94/4/31 دفترخانه 9 اصفهان ذیل صفحه 

386 دفتر 45 امالك
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 باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 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 انتشــار نوبت اول: 1400/08/18 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/03 - م الف: 1219118 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان -

 موسوى /8/396

منفذ بنفش در وزارت ارشاد؟!



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

سرشــت مردم اســت که آنها را از هم جدا مى کند. زیــرا از قطعه زمینى 
به وجود آمده اند که شــور یا شــیرین یا ســخت یا نرم بوده اســت. پس بر 
حســب نزدیک بودن زمینشــان به یکدیگــر نزدیکند و بر حســب اختالف 
زمین هایشــان از یکدیگر متفاوت. نیکو منظرى است کم خرد، بلندباالیى 
اســت، کوتاه همــت، نیکوکردارى اســت زشــت روى، کوتاه قامتى اســت 
دوراندیش، نیکو سرشتى است که خود را به راه بد افکنده. سرگشته دل 

موال على (ع)است و پراکنده ذهن، گشاده زبان است و بینا درون.
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مهنــدس مجیــد ســلطانى مدیرعامل شــرکت 
مخابرات  ایران، در جلســه اى که به مناسبت تقدیر 
از مناطق مخابراتى برتر کشور برگزار شد؛ با اهداى 
تقدیرنامه اى از فعالیتهاى مدیــر مخابرات منطقه 
اصفهــان در راســتاى ارتقاى جایــگاه این منطقه 

مخابراتى در سطح کشور تجلیل کرد.
به گــزارش روابــط عمومــى مخابــرات منطقه 
اصفهان، در متن این تقدیرنامه خطاب به اسماعیل 
قربانى مدیــر مخابــرات منطقه اصفهــان آمده 

است:

برخى از مدیران با استعانت از پروردگار و بهره جویى 
از تفکرى پیشرو و خالقیتى درخور تحسین، همواره 
در تحول و بالندگى حوزه مســئولیت خود در جهت 
نیل به اهداف سازمانى، نقشــى تاثیرگذار داشته و 
بدین سان نامى درخشان و ماندگار را از خود بر جاى 

مى گذارند. 
گفتنى است طبق گزارش معاونت راهبردى و توسعه 
کســب و کار شــرکت مخابرات ایران و بر مبناى 
ارزیابــى معاونت هاى ســتادى از عملکرد مناطق 
مخابراتى در شش ماهه اول سال 1400، مخابرات 

اصفهان توانست، با ارتقاى رتبه در جمع پنج منطقه 
برتر مخابراتى کشور قرار گیرد.

الزم به ذکر است  رضایتمندى مشتریان از خدمات 
و سرویس هاى ارائه شده یکى از شاخصه هاى مهم 
در اهداف تعیین شــده از سمت شــرکت مخابرات 
ایران بوده و در مخابرات منطقه اصفهان نیز پایش 
مستمر رضایتمندى مشــتریان به صورت ماهانه ، 
دوره اى و سالیانه در راستاى بهبود کیفیت خدمات 
و ســرویس ها در واحد تحلیل و سنجش مشتریان  

صورت مى پذیرد.

آیین بزرگداشت پنجاهمین ســالگرد تاسیس انجمن 
روابط عمومــى  ایران با حضور مدیــران این انجمن و 
کارشناســان و مدیران روابط عمومى ســازمان ها و 
نهادهاى مختلــف دولتى و خصوصــى در اصفهان 

برگزار شد.
در آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن 
روابط عمومى  ایران که با حضور اساتید علم ارتباطات 
وروابط عمومى برگزار شــد ، پدر علم جامعه شناسى و 
ارتباطات و استاد دانشــکده علوم اجتماعى دانشگاه 
تهــران گفــت : وظیفه اصلــى روابــط عمومى ها، 
جابه جایى اندیشــه ها و حرکت دادن جامعه به سمت 

تمدن هزاره ســوم اســت بهمین دلیل توسعه پایدار 
را نمى توان بــدون روابط عمومــى ، تعریف و تبیین 

کرد.
دکتر باقر ساروخانى که از طریق فضاى مجازى در این 
مراسم سخنرانى کرد، اظهار داشت: روابط عمومى ها، 
معماران توسعه پایدار هســتند و کار بزرگى که در این 
مســیر به عهده دارند، پردازش نیروى انســانى است 
که به واقعیت هاى دنیا نگاه مــى کنند و اطراف خود 

را مى سازند.
در این آئین دیدگاه هاى نوین در عرصه روابط عمومى 
و اطالع رسانى با استفاده از ظرفیت هاى داخلى و بین 

المللى و همچنین اصول و فنون روابط عمومى مدرن 
بیان گردید و از روابط عمومــى اداره کل امور مالیاتى 
استان اصفهان توســط انجمن روابط عمومى ایران و 
دپارتمان ارتباطات اطالعات اصفهان و کنفرانس بین 
المللى رویکردهاى نوین روابــط عمومى ایران تقدیر 

به عمل آمد. 
شایان ذکر است روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى 
اســتان اصفهان در ســال 1400 نیز موفق به کسب 
رتبه برتر چهاردهمین جشــنواره روابط عمومى هاى 
اســتان اصفهان در حــوزه فضاى مجــازى گردیده

 است.

براساس ارزش فروش محصوالت شرکت ها در بازار 
فیزیکى بورس کاالى ایران طى هفته گذشته به ترتیب 
فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزســتان، شرکت ملى 
صنایع مس ایران، سازمان توسعه و نوسازى معادن و 
صنایع معدنى ایران، فوالد هرمزگان جنوب، پتروشیمى 
تندگویان، ذوب آهن اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، 
پاالیش نفت تهران (تندگویان) و پتروشیمى اروند در 

جمع 10 شرکت برتر بورس کاال قرار گرفتند.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با ثبت معامله 286 هزار 
و 930 تن محصول شامل تختال و انواع ورق فوالدى 
ارزشــى معادل 60 هزار و 284 میلیارد ریال را به ثبت 
رساند و در صدر ایستاد و برترین شرکت به لحاظ ارزش 
معامالت بــازار فیزیکى بــورس کاال در هفته اى که 

گذشت شد. 
ذوب آهن اصفهان با دادوستد 27 هزار و 103 تن سبد 
میلگرد و تیرآهن و ریل آهــن به ارزش 4004 میلیارد 

ریال رتبه هفتم را کسب کرد و بعد از آن شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با ثبت معامله 30 هزار تن محصول شامل 
لوب کات سبک و وکیوم باتوم به ارزش 3458 میلیارد 
ریال در جایگاه هشــتم جاى گرفت. شرکت پاالیش 

نفت تهران (تندگویان) با فــروش 28 هزار و 360 تن 
گوگرد گرانوله، لوب کات سبک و ســنگین و وکیوم 
باتوم ارزشــى بیش از 3298 میلیارد ریالى را به ثبت

 رساند.

رییس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان گفت: سهم 
اقتصاد دانش بنیان در کشور اندك در خوش بینانه ترین 

حالت تنها پنج درصد است.
جعفر قیصرى شامگاه یکشــنبه هنگام بازدید استاندار 
اصفهان از شــهرك علمى تحقیقاتى این استان افزود: 
الزم است که پارك هاى فناورى هم افزایى بیشترى با 
دانشگاه هاى صنعتى داشته باشند و تحقیقات دانشگاهى 
به منظور جهت دهى  نیازهاى آینده سیاست گذارى شود.

 وى بابیــان اینکه در نیــروى محرکه اقتصاد کشــور 
شرکت هاى بزرگ باید از محصوالت تولید  داخل استفاده 
کنند، گفت: باید بین دانشــگاه و صنعت یک همگرایى 
بیشــترى صورت گیرد، چنانکه در بررسى که صورت 

گرفت چندین  چالش در این راستا شناسایى شد که سهم 
کوچک شرکت هاى فناورى  در صنعت نمونه آن بود.

قیصرى گفت: سهم پروژه هاى مشترك شهرك علمى و 
تحقیقاتى با مجموعه هاى علمى و دانشگاهى 40 درصد 

است درصورتى که باید 58 درصد باشد.
وى یکى دیگر از چالش هاى پارك هاى علم و فناورى 
را بودجه کم آن دانست و افزود: بودجه پارك هاى علم 
و فناورى کشــور زیر 500 میلیارد تومان در سال است 
درحالى که یک  دانشــگاه علوم پزشــکى سه برابر این 

میزان را دریافت مى کند.
رییس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان اضافه کرد: از 
دیگر چالش هاى این مجموعه  نبودسازمان دهى و توسعه 

دستگاه ها و شرکت هاست.
در ادامه این نشســت اســتاندار اصفهان اظهار داشت: 
استان اصفهان 13 درصد از ظرفیت پژوهشگران کشور 
را در خود جاى داده اســت و این در حالى است که منابع 
انسانى یکى از نیازهاى توسعه شــهرك هاى علمى و 

تحقیقاتى است.
 ســید رضا مرتضوى تصریح کرد: واقعیت این است که 
در دوران معاصر جز به علم وابسته نیستیم و جنگ اراده 
بر سر فناورى است و دشمن امروزه فقط از مرزها عبور 
نمى کند بلکه  جنگ فّناورى براى بشر ایجاد کرده است.

وى با اشاره به اینکه ما به دنبال حکمرانى ایران بر پایه 
فناورى هستیم، گفت: شهرك علمى و تحقیقاتى درکنار 

دانشگاه صنعتى اصفهان قرارگرفته اســت و ارتباط با 
صنایع و جهت گیرى شــهرك علمــى تحقیقاتى باید 
ییشــتر باشــد تا بتوان علم را هم به داخل و هم  خارج 

کشور توسعه داد.
استاندار اصفهان شبکه سازى را  حلقه گم شده صنعت 
دانست و افزود: ما در این زمینه هنوز فناور نشده ایم زیرا 

چنین فرایندى براى صنعت تعریف نشده است.
 شهرك علمى، تحقیقاتى اصفهان به عنوان نخستین 
سازمان مؤسس مراکز رشد و پارك هاى علم و فناورى 
در کشور در محدوده اتوبان آزادگان خمینى شهر و جنب 
دانشگاه صنعتى اصفهان و در جوار شهرك هاى صنعتى 

استان واقع شده است.

رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان در بازدید استاندار از  این شهرك:

به همت پایگاه مقاومت بســیج و دفاتر حراســت، سهم اقتصاد دانش بنیان در کشور 5 درصد است
حفاظت فیزیکى و پدافند غیر عامل آبفاى اســتان 
اصفهان مانور خود حفاظتــى ادارات و کارخانجات 
با شــعار ”پدافند مردم محور، ایران قوى و آماده“ 

برگزار شد. 
این مانور با دســتور مدیر عامــل و فرمانده پایگاه 
مقاومت بســیج  با رمز «یا ابوالفضل العباس» در 
تاریخ 16 آبان ماه جارى از ســاعت 13 تا 16 و 30 
 دقیقه به طــور همزمان در محل ســتاد مرکزى و 
ادارات خودگردان آبفاى استان اصفهان برگزار شد. 

در این مانور که با مشارکت یگان عملیات سپاه ناحیه 
امام صادق (ع) به اجرا درآمد آمادگى نیروى انسانى و 
حفاظت فیزیکى، واکنش سریع کارکنان، تجهیزات 
ایمنى ساختمان، مولدهاى برق اضطرارى، آمادگى 
کارکنان در امداد رســانى و کمک هاى اولیه، پیش 
بینى محل امن براى استقرار نیروها و هدایت ارباب 

رجوع به محل امن، تمرین و ارزیابى شد.
جانشین فرمانده پایگاه بسیج شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان در خصوص نحوه اجراى این رزمایش 
گفت: در ابتدا همه نقاط هدف توسط واحد حراست 
شناسایى شــد و با تشــکیل تیم ها و سازماندهى 
نیروها، رزمایش در همه شهرستان ها، با هماهنگى 

سپاه به اجرا درآمد.
احمد نظرى افزود: این رزمایش با ســناریو و زمان 
بندى متفاوت در سه محور مقابله با نفوذ به اماکن، 
مقابله با سرقت از تاسیسات و مقابله با خرابکارى در 

داخل تاسیسات اجرا شد. 
 وى ادامــه داد: در این رزمایش بررســى وضعیت 
پشتیبانى، تهیه امکانات الزم و همکارى نیروهاى 
بسیجى با نیروهاى حراست در موارد اضطرارى به 
منظور باال بردن سطح ایمنى از تأسیسات و اماکن 

مد نظر بود.
نظرى خاطر نشــان کرد: درخاتمه این رزمایش، 
نقاط آســیب پذیر اماکن و تأسیســات شناسایى و 
مورد ارزیابى قرار گرفت تا در زمینه  بهبود و رفع آن 

برنامه ریزى هاى الزم صورت گیرد.

در آیین بزرگداشــت پنجاهمین ســالگرد تاسیس 
انجمــن روابط عمومى  که بــا حضور اســاتید و 
پیشکسوتان روابط عمومى و تجلیل از بزرگان این 
حرفه در مرکز همایش هاى ســیتى سنتر اصفهان 
برگزارشــد ، جایزه روابط عمومى ناب به ذوب آهن 

اصفهان رسید.
جایزه روابط عمومى ناب بر اساس معیارهاى سبک 

مدیریت ناب که از سبک هاى نوین مدیریتى است، 
طراحى شده که براى اولین بار توسط انجمن روابط 
عمومى ایران ، ارزیابى هاى مربطه صورت گرفت و 
این جایزه به روابط عمومــى ذوب آهن اصفهان و 

مجتمع فوالد مبارکه رسید.
این آیین با حضور بزرگان عرصه روابط عمومى، علوم 

ارتباطات و رسانه برگزار شد.

رویداد انتقال تکنولوژى هیئت علمى فناور باموضوع 
ارتقاء کیفیــت فضاى صنعتى به منظــور افزایش 
راندمان و بهره ورى تولید به همت سراى نوآورى اتاق 
بازرگانى اصفهان و دانشگاه باهمکارى واحد خدمات 

به اعضا، امورتشکل ها و دفاتر منطقه اى برگزارشد.
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، 
حمید منتظرالقائم، سرپرست ســراى نوآورى اتاق 
بازرگانى اصفهان و دانشگاه در ابتداى این رویداد به 

معرفى سراى نوآورى پرداخت. 
وى همچنین بــه 18 دپارتمــان تخصصى ایجاد 
شــده در این مرکز اشــاره نمود و معرفى دپارتمان 
تخصصى طراحى فضاى ادارى، تجارى و صنعتى 

را از موضوعات این نشست خواند. 
درادامه الهام ناظمى، رئیــس دپارتمان تخصصى 
فضاى ادارى، تجارى و صنعتى به ارایه توضیحاتى 

درخصوص اهمیت معمارى صنعتى پرداخت. 

وى کارخانجات نســاجى اصفهان را در حالى جزو 
میراث معمارى کشور عنوان کرد که امروزه به واسطه 
عدم پایدارى شــرایط اقتصادى، باالبودن ریسک 
ســرمایه گذارى و ســرعت تحوالت اقتصادى –

تکنولوژیکى معمارى صنعتى ما به ســوله سازى 
محدود شده است. 

رئیس دپارتمان تخصصى فضــاى ادارى، تجارى 
و صنعتى تفــاوت نگاه به حوزه صنعــت در ایران و 
کشورهاى اروپایى را موجب تنزل کیفیت فضاهاى 
صنعتى کشور دانســت و تاکید کرد: براى افزایش 
بهــره ورى در واحدهاى صنعتــى باید کیفیت این 
فضاها ارتقاء یابد.  ناظمى در ادامه به ارایه توضیحاتى 
درخصوص راه هاى صرفه جویــى در هزینه هاى 
اقتصادى با تاکید برصرفه جویى در مصرف انرژى، 
ارتقاء سطح بازدهى کارکنان فضاهاى صنعتى، رفع 

مشکالت توسعه آتى این فضاها و... پرداخت.

مدیر تامین مســکن و امور مهندسى ساختمان 
کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان از 
عملیات عمرانى بیش از 3هزار واحد مســکونى 

مددجویان کمیته امداد در اصفهان خبر داد.
ســید مصطفى انورى گفت: کمیته امداد استان 
اصفهان در 6ماهه اول ســال جارى با مساعدت 
خیران نیک اندیش، 3 هزار و 282 واحد مسکونى 
مددجویان را احداث، تکمیل، تعمیر و بازســازى 

کرد.
این مقام مسئول به تشــریح این مهم پرداخت و 
ادامه داد: در این مدت 278 مورد کمک به خرید، 
احداث و تکمیل مسکن روستایى و شهرى و 3004 
مورد تعمیرات و بازسازى مسکن مددجویان انجام 

شده است.

وى با تاکید بر اینکه هزینه هاى انجام شــده در 
بخش مسکن مددجویان از محل اعتبارات دولتى، 
کمک خیران، مراکز نیکوکارى و تسهیالت قرض 
الحسنه بوده است، بیان داشت: در 6 ماهه ابتدایى 
سال جارى رقمى بالغ بر 32 میلیارد تومان براى 
خرید، احداث، تکمیل، تعمیر و بازسازى 3 هزار و 
282 واحد مسکونى مددجویان پرداخت شده است.

مدیر مسکن و امور مهندسى ســاختمان کمیته 
امداد استان با اشاره به اینکه حل مشکل مسکن 
مددجویان تحت حمایت در توانمندسازى آنها نقش 
مهمى دارد، افزود: تالش داریم با ساخت، خرید، 
تعمیر، بهسازى و بازسازى و مقاوم سازى منازل 
مددجویان تحت حمایت این نهاد نســبت به حل 

مشکل آنها در حوزه مسکن اقدام کنیم.

برگزارى مانور خودحفاظتى 
در آبفاى استان اصفهان

روابط عمومى ذوب آهن «ناب» شد 

راهکارهاى ارتقاء کیفیت فضاهاى صنعتى

عملیات عمرانى 3 هزار واحد مسکونى 
مددجویان کمیته امداد  

به گزارش روابط عمومى شرکت توزیع برق استان 
اصفهان، روز پنجشنبه 13 آبان ماه همزمان با 13 
آبان و تسخیر النه جاسوسى آمریکا و روز دانش 
آموز همایش دوچرخه سوارى همکاران و فرزندان 
پسر صنعت آب و برق اســتان اصفهان در ناژوان 

اصفهان برگزار گردید.
به گزارش روابــط عمومى شــرکت توزیع برق 
استان اصفهان،  این مراســم با رویکرد نشاط و 
شادابى،سالمت جســم و روح و روان در ایام ا... 
13 آبــان و روز دانش آموز راس ســاعت 7 و 30 
دقیقه صبح با حضور قائم مقام، معاونین،مدیران، 
کارشناســان صنعــت آب و برق اســتان برگزار

 شد.
با ورود همــکاران ابتدا ثبت نام، لباس ورزشــى 
و تغذیه به ایشــان داده مى شــد.لباس ها جهت 
یکسان سازى شرکت کنندگان همایش در فضاى 

ناژوان داده مى شد.
همچنین با پیش بینى از قبل انجام شده 100 عدد 
دوچرخه در کانکس دوچرخه ناژوان ویژه همکاران 
فراهم شــده بود که مى توانســتند با نامنویسى 
تحویل بگیرند.سپس همه همکاران با حضور در 
خط شروع ایستگاه دوچرخه سوارى ناژوان حرکت 

خود را آغاز نمودند.
در پایان مراســم به60نفر ازهمــکاران با قرعه 
کشــى کارت هدیــه 100 هــزار تومــان اهدا 

گردید.

تقدیر مدیرعامل شرکت مخابرات از مدیر منطقه اصفهان

همایش تقدیر از عملکرد روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان
دوچرخه سوارى 
صنعت آب و برق 
استان  برگزار شد

 3 شرکت بزرگ اصفهانى در جمع 10 شرکت برتر بورس کاال


