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مزایاى قدم زدن در باران افزایش چشمگیر تولید زعفران در استانتغییر قانون اسکار به نفع« قهرمان »یارانه یک میلیونى به چه کسانى تعلق مى گیرد؟ فیفا: ایران باید مواظب لبنان باشد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چه کسانى 
نباید قهوه 

بنوشند

راه اندازى سامانه سوت زنى شوراى شهر
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امروز، جلسه 
«آبى» اصفهانى ها 
با رئیس جمهور

اگر شما عالقه زیادى به نوشیدن قهوه دارید، ممکن است مجبور 
شوید نوشیدن قهوه را در زمان بیمارى متوقف کنید. البته این مورد 

تا حد زیادى به نوع بیمارى و تأثیر نوشیدن قهوه بر بدن شما 
بستگى دارد. اگر فقط سرماخوردگى خفیف دارید، کارشناسان 

پیشنهاد مى کنند قهوه مى تواند تنها محرك مالیمى براى...

قرار اســت مجمع نمایندگان استان اصفهان در 
خصوص مطالبات کشاورزان، امروز جلسه اى با 

رئیس جمهور برگزار کنند.
عباس مقتدایى، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اســالمى درباره پیگیرى موضوع حقابه 
کشاورزان، به برگزارى جلسات متعدد نمایندگان 
اصفهان در روز ها و هفته هاى اخیر اشــاره کرد 
و گفت: پنج شــنبه این هفته(امــروز)، مجمع 
نمایندگان اســتان، جلســه اى با رئیس جمهور 
خواهند داشــت. وى با اذعان به محقق نشدِن 

وعده هاى پیشیِن...

بازگشت خاموشى ها به اصفهان از آذر ماهبازگشت خاموشى ها به اصفهان از آذر ماه
رئیس اداره بهره بردارى امور برق اردستان تأیید کرده استرئیس اداره بهره بردارى امور برق اردستان تأیید کرده است
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در راستاى شفافیت و ایجاد زیرساخت ها در حوزه هاى نظارتى انجام شده است؛

مرزبان: باید به تعطیالت لیگ عادت کنیم
مربى تیم فوتبال سپاهان در مورد تعطیلى لیگ برتر پس از گذشت 4 هفته از رقابت هاى 
لیگ برتر اظهار داشت: در همه جاى دنیا به همین شکل است و وقتى بازى هاى ملى 
است تیم ها، ملى پوشان را به فدراسیون مى دهند. در ایران، اما شرایط کمى حاد تر است. 
قاره آسیا پهناور است در حالى که در اروپا کشور ها به هم نزدیک و سفر ها کوتاه است. به 
این ترتیب آنها نیاز به ریکاورى خاصى ندارید، اما بازیکنان ما باید از اروپا به ایران 

بیایند و نیاز به ریکاورى دارند...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

126 محصول
 در استان اصفهان 

تحت پوشش صندوق 
بیمه کشاورزى است

«370 رود بى پایان»، یادآور حماسه اصفهان در ایام دفاع مقدس
برنامه هاى شهردارى اصفهان به مناسبت گرامیداشت روز 25 آبان تشریح شد
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مدافع ذوب آهن:مدافع ذوب آهن:

نگاه ما به باالى نگاه ما به باالى 
جدول است
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روایت معلمى که روایت معلمى که 
سرپرست سرپرست 11001100  

دانش آموز دانش آموز 
بى بضاعتبى بضاعت

 شد شد

وزیر کشور وزیر کشور 
پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛

ایران چندمین ایران چندمین 
کشور کشور 

مهاجرپذیر مهاجرپذیر 
دنیاست؟دنیاست؟

رضا بابک: رضا بابک: 
مدام از ما براى نقش هاى مدام از ما براى نقش هاى 
تکرارى دعوت مى کنند
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ىتکرارى دعوت مى کنند و رى کنندر ت د کنندا تکرارى دعوت مى کنندتکرارىدعوتم

ور 
ورد 

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان در جلسه اى که 
با حضور فرماندهان ارشــد انتظامى استان اصفهان در 
پارك فن آورى هاى نوین شرکت توزیع برق اصفهان 
برگزار شد گفت: با تعامل و همکارى بین سازمانها به طور 
قطع خاطرات خوبى در ذهن مردم نقش مى بندد چرا که 
فرآیندهاى ادارى به ساده ترین روش ممکن مسیر خود 
را طى مى کند و به عبارتى تامین امنیت و پایدارى شبکه 
برق جزو ضرورى ترین اهداف صنعت برق مى باشــد 
که ما تالش داریم با هم اندیشى هرچه بیشتر با نیروى 
انتظامى نسبت به استمرار خدمات رسانى به مردم از هیچ 

کوششى فروگذار ننماییم.
حمید رضا پیــر پیــران در ادامــه گفــت : برگزارى 
نشست هاى تخصصى با فرماندهان نیروى انتظامى راه 
خدمت رسانى به مردم را براى ما آسان تر مى کند و در 
پیشگیرى از گلوگاه هاى فساد از جمله استفاده هاى غیر 

قانونى از رمز ارزها و سرقت شبکه هاى برق و ...بسیار 
مثمر ثمر بوده است و به نظر مى رسد با بر گزارى جلسات 
متعدد در ماه هــاى آینده نیز در جهــت جلب رضایت 
عمومى و تامین امنیت زیرســاختهاى شهرى و تحقق 

حقوق شهروندى گام هاى بلندى برداشته مى شود.
وى تصریح کرد: خاموشــى هایى که در تابستان با آن 
روبرو شدیم برگرفته از عدم توازن بین تولید و مصرف 
برق بود و به دلیل خشکســالى هایى که در بسیارى از 
مناطق ایران وجود داشت خاموشى ها به وقوع پیوست 
البته نقش ارزهاى دیجیتال نیز بــى اثر نبود و به علت 
اســتخراج غیر مجاز رمز ارزها که با هیچ کدام از اصول 
برنامه ریزى و طراحى شبکه هاى برق سازگار نبوده است 
این چالش شــدت گرفت و در این بین تالش نیروهاى 
انتظامى بسیار مهم و کلیدى بود و موجب شد که با دقت 
نظر و حساسیت بســیارى از این دستگاهها شناسایى و 

اقدامات الزم انجام گیرد.
وى خاطر نشان کرد : شــرکت توزیع برق اصفهان 30 
هزار کنتور فهام را براى مشترکین نصب کرده که میزان 
مصرف مشترکین را از راه دور رصد مى کند و همچنین 
به اعمال مدیریت بار در شــرایط عــادى و اضطرارى 
مى پردازند و از دیگر مزایاى آن مــى توان به افزایش 
کیفیت خدمات و کاهش زمان قطعى و نظارت بر کیفیت 
برق اشاره کرد. وى تاکید کرد : از 4 سال گذشته ما براى 
فعالیت در شرکت مسیر راه و چشم انداز تعریف کردیم تا 
بتوانیم رضایتمندى مشترکین و متقاضیان را ایجاد کنیم 
از جمله کاهش تلفات، وصول مطالبات، غیر حضورى 
نمودن خدمات و کاهش خاموشــى ها کــه در این راه 

موفق بوده ایم.
گفتنى است : در پایان این نشست مهندس پیر پیران از 

فر ماندهان ارشد نیروى انتظامى تقدیر نمود.

پایدارى شبکه برق جزو ضرورى ترین اهداف صنعت برق است

مسوول "دبیرخانه مناسب ســازى و سالمندان بهزیستى 
استان اصفهان" گفت: اصالح اصول محیط و مناسب سازى 
معابر براى تســهیل تردد توانجویان و ســالمندان، بطور 

میانگین در70 درصد از ادارات شهرســتانى استان اجرایى 
نشده است. زهره مالیى، روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا 
افزود: بررسى وضعیت مناسب سازى معابر در مراکز ستادى 

و ادارات کل اصفهــان پس از تحلیل هاى آمارى نشــان 
مى دهد که این کار تا حد 70 درصد اجرایى شده اما در سطح 

شهرستان هاى استان وضعیت خوبى نداریم.
وى محدودیت منابع مالى براى این اقدام یا اســتیجارى 
و قدیمى بودن ســاختمان هاى دولتى را مهمترین عوامل 
در اجراى مطلوب طرح مناسب ســازى معابر در ســطح 
ادارات شهرستان هاى استان بیان کرد. مسوول دبیرخانه 
"مناسب سازى بهزیستى اصفهان"، تسهیل مسیر تردد و 
استفاده از محیط عمومى و ُمبلمان شهرى را جزو دغدغه ها 
و نیازهاى اقشار آسیب پذیر اعالم کرد و گفت: در کالنشهر 
اصفهان این اقدام در 60 درصد از مراکز انجام شــده اما در 
مناطق شهرستانى این رقم 30 درصد است.  وى ادامه داد: 
کمیته مناسب ســازى در تمام شهرســتان هاى استان به 
ریاست فرمانداران و عضویت دستگاه هاى ادارى و در مرکز 
استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانى او تشکیل شده 
است و کارشناسان مربوط بر حسن اجراى آن نظارت دارند.

70 درصد از ادارات شهرستانى فاقد َمعبر تردد توانجویان هستند

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: سهمیه استخدام محیط بان در این 

استان امسال 12 نفر بوده که در حال انجام است.
مرتضى جمشیدیان با بیان اینکه در همه مناطق تحت 
مدیریت محیط زیســت کمبود نیروى محیط بان داریم، 
اظهار داشــت: به علت کمبود نیرو، تنها دو محیط بان از 
پناهگاه حیات وحش یخاب با وسعت 270 هزار هکتار، 

صیانت مى کنند.
وى شمار محیط بانان استان را حدود 200 نفر اعالم کرد و 
افزود: سهمیه استخدام محیط بان از سوى سازمان اعالم 
مى شود که سالیانه حدود 250 تا 300 نفر محیط بان در 
سراسر کشور اضافه مى شــود که در مقایسه با وسعت 
مناطق چهارگانه کم است و امسال از 250 نفر محیط بانى 
که در سازمان استخدام خواهند شد، سهم اصفهان 12 نفر 

بوده که امور استخدامى آنها در حال انجام است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اصفهان درباره واکسیناسیون محیط بانان استان نیز ابراز 

داشت: همه محیط بانان ما واکسن کرونا دریافت کردند.
وى اضافه کرد: از ابتداى شیوع کرونا تاکنون حدود 15 
درصد از محیط بانان ما به این بیمارى مبتال شــدند که 

خوشبختانه مشکل حادى نداشتند.

امسال 12 نفر محیط بان در اصفهان استخدام مى شوند

بانک توســعه تعاون در اطالعیه اى اعالم کردکاربران 
همراه بانک توسعه تعاون باید رمز ورود به سامانه همراه 

بانک خود را تغییر دهند.
این اقدام در راســتاى باال بردن ضریب امنیت کاربران 
سامانه همراه بانک اســت. بر اساس این اطالعیه، رمز 
ورود قوى که شامل حرف و کوچک و بزرگ انگلیسى 
و عدد و نماد است مى تواند به ارتقاء امنیت کاربران در 

استفاده از این سامانه منجر شود.
همچنین با توجه به شــیوع کرونا و استفاده از خدمات 

غیرحضورى بانکى توصیه مى شود مشتریان این بانک 
از صفحه رســمى بانک توســعه تعاون براى پاسخ به 

نیاز هاى بانکى خود استفاده کنند.
این خدمات به مشتریان امکان مى دهد تا از طریق نصب 
برنامه متناسب با سیستم عامل تلفن همراه خود خدمات 

بانکى مناسبى را دریافت کنند.
کاربران همچنین در صورتى که سوال یا ابهامى دارند 
مى توانند با شماره 64380000 مرکز تماس مشتریان 

بانک در میان گذارند.

رمز همراه بانک توسعه تعاون خود را تغییر دهید

رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد گفت : 9 عضو هیات علمى و یک دانش 
آموخته برجسته این واحد دانشگاهى در جمع دانشمندان 2 درصد برتر جهان قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد، امیررضا نقش درباره 
اعالم اسامى پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در لیست دانشمندان دو 
درصد برتر جهان اظهار کرد: با قرارگرفتن نام 9 عضو هیات علمى و یک دانش آموخته 
این دانشگاه در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان این واحد دانشگاهى بیشترین تعداد 

دانشمند 2 درصد برتر را در بین دانشگاه هاى آزاد اسالمى کشور به خود اختصاص داد.
وى افزود: با کسب عنوان دانشمندان برتر جهان توسط 9 نفر از اعضاى هیات علمى و 
یک دانش آموخته این واحد دانشگاهى که بر اساس بررسى ها و ارزیابى داده هاى پایگاه 

اسکوپوس توسط محققان دانشگاه استنفورد در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان 
قرار گرفتند، برگ زرین دیگرى به افتخارات این واحد دانشگاهى اضافه شد.

رئیس دانشــگاه ازاد اســالمى واحد نجف آباد در پایان عنوان کرد: ســال گذشته نیز 
براساس ارزیابى تولیدات علمى مربوط به سال 2019 هفت عضو هیات علمى این واحد 
دانشگاهى در لیست دانشمندان 2 درصد برتر دنیا قرار گرفتند که بیانگر افزایش حدود 
40 درصدى تعداد دانشمندان 2 درصد برتر دنیا در این واحد دانشگاهى در سال 2020 

در مقایسه با 2019 است.
در این لیست بعد از دانشگاه ازاد اســالمى واحد نجف آباد، دانشگاه ازاد اسالمى واحد 
علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد اسالمى واحد مشهد در رتبه هاى دوم و سوم قرار دارند.

9 عضو هیئت علمى و یک دانش آموخته دانشگاه نجف آباد در جمع دانشمندان جهان

شهردارى گز برخواردرنظردارد
بهره برداري و نگه داشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی  CNG متعلق به خود واقع 
در شهر گز را از طریق مزایده عمومی و در قالب  قرار داد اجاره بهاء ماهیانه به مدت 
یک سال واگذار نماید . متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مزایده، 
تا پایان وقت اداري روز شــنبه 1400/09/06  به دبیرخانه شهرداري گز برخوار 
مراجعه نمایند. ضمناً اطالعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت شهرداري 
به نشانی www.gazborkhar .ir در دسترس  می باشد. همچنین واحد حمل 
و نقل همگانی شهرداري با شماره تلفن 45721961 -031 داخلی 142 در ساعات 

اداري آماده پاسخ گویی به سواالت احتمالی می باشد. 

آگهى مزایده عمومی 

روابط عمومی شهرداري گز برخوار

نوبت اول نوبت اول 

م.الف 1221499

مرزبان
مربى تیم فو
لیگ برتر اظ
است تیم ها،
قاره آسیا پهن
این ترتی
بیایند
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وزیر کشور در نشست ســفراى بیش از 65 کشور جهان 
و همچنین رؤساى ســازمان هاى بین المللى مقیم با بیان 
اینکه سیاست جمهورى اســالمى ایران تعامل و داشتن 
روابط رو به جلو با همه کشورهاست، از قاچاق مواد مخدر، 
مهاجرت هاى گسترده، جرایم سازمان یافته، قاچاق کاال و 
فعالیت هاى تروریستى، به عنوان چالش هاى وزارت کشور 

در حوزه حفظ نظم و امنیت کشور یاد کرد.
احمد وحیدى با اشاره به بیش از 3800 شهید در راه مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر، از سهم باالى کشورمان در کشفیات 
مواد مخدر گفت و تصریح کرد: در سال گذشته، 90 درصد 
تریاك کشف شده در جهان، 72 درصد مورفین کشف شده 

در جهان و 20 درصد هروئین کشف شده در جهان، در ایران 
کشف شده اند.

وحیدى ضمن انتقاد از منفعل بودن برخى کشورها در زمینه 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت: بــدون تردید اگر ایران 
جلوى قاچاق مواد مخدر را نمى گرفت، مقصد این مواد اروپا 

و سایر کشورهاى دنیا بود.
وحیدى در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به اینکه 
جمهورى اسالمى ایران دومین کشور مهاجرپذیر دنیاست، 
گفت: در حال حاضر سه و نیم میلیون مهاجر افغانستانى در 
داخل کشور ما هستند و یارانه هایى که مردم ایران از آنها 

استفاده مى کنند در اختیار این مهاجران نیز قرار دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
سفرهایى که آقاى رئیسى دارد نکات مثبتى دارد، با توجه به 
اینکه خیلى وقت بود رئیس جمهور محترم قبلى بین مردم 
نبود و علیرغم اینکه فقط روزهاى جمعه ایشان مى تواند 
استراحت کند وقت مى گذارند به استان ها مى روند، این 
یک نقطه امیدى در میان مردم ایجــاد کرده و همه این 
موارد امیدوارکننده اســت؛ همچنین برنامه ریزى که در 
وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه داریم در خصوص 

بحث اشتغال انجام مى دهیم، نویدهاى خوبى است.
ولى اســماعیلى افزود: اما در مورد بحث معیشت و مهار 
تورم و گرانى من فعًال نمى توانم به آقاى رئیســى نمره 

مثبتى بدهم.
اسماعیلى در رابطه با انتصابات فامیلى، خاطرنشان کرد: 
ما به شــدت مخالف انتصابات فامیلى هستیم، مخالفت 
خود را هم اعالم کردیم. مجلس هم در زمان قرائِت نامه 
معرفى وزیر پیشنهادى آموزش و پرورش، واکنش منفى 
داشت. تا آنجایى که مى توانیم از ابزارهاى خود استفاده 
مى کنیم تا این اتفاق روى ندهــد. وى افزود: با توجه به 
اینکه شایسته ساالرى جزو شعارهاى آقاى رئیسى بوده 
است، انتظار داریم که از افراد شایسته و نخبه استفاده کند 
و منتظر این هستیم که این شعار تحول و عدالتى که داده 

شد در عمل هم به آن پایبند باشند.

ایران چندمین کشور 
مهاجرپذیر دنیاست؟

رئیسى در مهار تورم و 
معیشت نمره مثبتى ندارد

دالل بازى برنجى!
قیمت برنــج با کیفیت شــمال    مهر |
ایران در دو ماه اخیر بیــن 40 تا 55 هزار تومان 
در نوسان بوده و اقدام اخیر دولت مبنى بر اعالم 
زمان واردات برنج، حدود 15 درصد قیمت آن را 
کاهش داده است. جانشین رئیس سازمان جهاد 
کشاورزى گلســتان مى گوید: کشاورزان برنج 
خود را فروخته و بیش از 85 درصد برنج دســت 
واسطه هاســت. سعید حســن پور با بیان اینکه 
گلستان رتبه سوم برنج در کشور را دارد، افزود: 
دالالن 50 درصد برنج را در انبار ها براى افزایش 

قیمت احتمالى ذخیره کرده اند.

«ایران»
«وطن امروز» مى شود

کمیل نقى پــور با حضور    ایران آنالین|
مسئوالن مؤسسه فرهنگى - مطبوعاتى ایران 
به عنوان سردبیر جدید روزنامه «ایران» معرفى 
شــد. وى دانش آموخته دکتراى علوم سیاسى 
دانشگاه تهران بوده و پیش از این دبیرى سیاسى 
روزنامه «وطن امروز» و دبیر گروه سیاسى پایگاه 
اطالع رسانى «رجانیوز» و دبیر سیاسى نشریه 
«رمز عبور» را بر عهده داشــته است. نقى پور 
فعالیت مطبوعات را در ســال 1386 از مؤسسه 
«ایران» شــروع کرده و به مدت ســه سال در 

روزنامه «ایران» فعالیت داشته است.

حذف قیمت گذارى دستورى 
از صنعت خودرو 

با پیگیرى هاى ســهامداران    تسنیم|
و ســازمان بورس نخســتین گام براى حذف 
قیمت گــذارى دســتورى در صنعــت خودرو 
و مداخالت مخل بازار برداشــته شــد و طبق 
مصوبه 28 مهر شــوراى هماهنگى سران قوا، 
قیمت گذارى دســتورى از صنعت خودرو حذف 
شد، این در حالى است که پیگیرى ها براى اصالح 
مداخالت دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد 
و این اقدامات متضمن استمرار سودسازى صنایع 

و رشد پایدار بازار در سالیان متمادى خواهد بود.

2 استان وخیم کرونایى
وضعیت بســترى روزانه    اقتصادنیوز |
در آمارهاى کرونایى کشور نشــان از وضعیت 
خطرناك این بیمارى در شش استان کشور داشته 
است. از این میان اســتان هاى یزد و سمنان از 
حیث وضعیت صعودى و سطح خطرناك آمارى، 
وخیم ترین شــرایط را در میان سایرین به ثبت 

رسانده اند. 

واکسن هاى چینى و هندى 
تأیید شد

بنا بــر تصمیــم جدیــد دولت    ایرنا |
انگلیس، از 22 نوامبر (1 آذر) مســافرانى که دو 
دز واکســن هاى ســینوفارم (پکن)، سینوواك 
و کوواکســین (بهارات) را تزریق کرده باشند، 
مى توانند وارد این جزیره اروپایى شوند. به گفته 
وزارت ترابرى انگلیس، تمامى افراد کمتر از 18 
سال نیز کامًال واکســینه در نظر گرفته شده و 
مى توانند بدون قرنطینه به این کشور وارد شوند.

اعالم بدهى هاى خارجى 
ایران

براســاس داده هاى منتشر شده از    ایلنا |
ســوى بانک مرکزى میزان بدهى هاى خارجى 
ایران در پایان شــهریور 1400 بــه 9 میلیارد و 
31 میلیون دالر رســید که نسبت به پایان سال 
99 معادل 1/2 درصد کاهش داشــته اســت. 
شش میلیارد و 574 میلیون دالر این بدهى ها، 
بدهى هاى میان مدت و بلندمدت و دو میلیارد و 
457 میلیون دالر از این میزان، بدهى هاى کوتاه 

مدت است.

20هزار معمم
امام جماعت مدارس هستند

  ایرنا | 20 هزار روحانى به عنوان امام جماعت 
در مدارس سراسر کشور امامت جماعت دانش آموزان 
را در نمازهاى ظهر برعهده داشتند و 45 هزار معلم 
نیز این نقش را  ایفا مى کنند. مدیرکل قرآن، عترت و 
نماز وزارت آموزش و پرورش برگزارى فرآیند جشن 
تکلیف را یکى از فعالیت هاى مهم در مدارس اعالم 
کرد و اظهار داشــت: دانش آموزان پایه سوم دختر و 
پایه هشتم پسر از ابتداى سال تحصیلى این فرایند 
آموزشى را آغاز مى کنند و در پایان سال تحصیلى به 

سن تکلیف رسیدن خود را جشن مى گیرند.

تمدید وضعیت اضطرارى 
«جو بایــدن»، رئیس جمهور    عصر ایران|
آمریــکا در بیانیه اى نوشــت: «روابط مــا با ایران 
همچنان عادى نشــده اســت؛ بنا به همین دلیل 
وضعیت اضطرارى کــه در 14 نوامبر 1979 اعالم 
شده بود و اقدامات اتخاذ شده در آن روز درخصوص 
این وضعیت اضطرارى باید پس از 14 نوامبر 2021 
نیز ادامه پیدا کنند. بنابراین، وضعیت اضطرارى در 
قبال ایران را براى یکسال دیگر تمدید خواهم کرد. 
وضعیت اضطرارى علیه ایران گام هایى را براى مقابله 
با تهدید ”غیرعادى و برجســته“ ایران علیه امنیت 

ملى، اقتصاد و سیاست خارجى برمى دارد.»

ما مذاکرات هسته اى نداریم
معاون سیاســى وزیر امــور خارجه    فارس|
درباره اظهــارات «ژان ایو لودریــان» وزیر خارجه 
فرانسه مبنى بر اینکه مذاکرات احیاى برجام باید از 
جایى که تا 20 ژوئن رســیده بود از سر گرفته شود، 
بیان کرد: ما مذاکرات هسته اى نداریم، چون موضوع 
هسته اى در سال 1394 در قالب توافقى که بین ایران 
و 1+5 شکل گرفت به طور کامل توافق حاصل شد. 
على باقرى افزود: موضــوع اصلى که االن پیش رو 
داریم پیامدهاى ناشى از خروج آمریکا از توافق برجام 
اســت که آن پیامدها فقط منحصر به تحریم هاى 
غیرقانونى اســت که علیه جمهورى اسالمى ایران 

وضع شده است.

برجام جایگزین ندارد
«میخائیل اولیانوف»، نماینده روســیه    ایلنا |
در ســازمان هاى بین المللى در توییتى نوشت:« 20 
روز دیگر مذاکرات وین در مورد احیاى برجام از سر 
گرفته مى شود. این یک رویداد قابل توجه پس از یک 
وقفه طوالنى (تقریباً 5 و نیم ماه) خواهد بود. باید یک 
اقدام موفق باشــد. هیچ جایگزین قابل قبولى براى 

برجام وجود ندارد.»

زندان ها کانون جرم شده
نماینده تربت جام در مجلس با اشاره    فارس|
به مخالفت خود با طرح اصالح موادى از کتاب قانون 
مجازات هاى اســالمى گفت: زندان در بسیارى از 
جرائم بازدارنده نیســت و زندان ها کانون جرم شده 
است. جلیل رحیمى جهان آبادى افزود: تعداد زندانیان 
چند برابر ظرفیت زندان هاســت؛ در هیچ کشورى 
اندازه ایران حجم باالیى از عناوین مجرمانه نداریم.

علت مخالفت مشخص شد
نماینده آوج و بوییــن زهرا در مجلس    ایلنا |
گفت: مســئله ما براى مخالفت با وزیر پیشنهادى 
آموزش و پرورش، موضوع روابط فامیلى نیســت، 
مخالفــت ما به دلیل ســوابق آموزش و پرورشــى 
ایشان اســت، از لحاظ ســوابق آموزش و پرورشى 
ما نیروهاى قوى ترى با ظرفیــت خیلى باال داریم. 
روح ا... عباسپور افزود: از دولت درخواست داریم به 
تناسب درخواســت ها و مطالبات جامعه فرهنگیان 
و حجم کار و گســتردگى که این حوزه دارد، فردى 
انتخاب شــود که بتواند به مطالبات پاسخگو باشد 
و به نظر مى رســد که اینها کار این وزیر پیشنهادى 

نیست.

خبرخوان

معاون اجتماعى پلیس فتا با اشاره به قرارگیرى اپلیکیشن 
جعلى ســه بانک در Google Play، در تشریح این خبر 
اظهار کرد: طراحى و پیاده سازى اپلیکیشن هاى جعلى با 
اهداف مغرضانه نظیر دســتیابى به اطالعات شخصى، 
خصوصى و بانک کاربــران یکى از ترفندهاى مجرمان 

سایبرى است.
سرهنگ رامین پاشایى افزود: در اهدافى جدید مجرمان 

ســایبرى با طراحى و ارســال اپلیکیشــن هاى جعلى 
بانک هاى «صادرات»، «کشــاورزى» و «ســپه» به 
Google Play و تشویق کاربران مبنى بر به روزرسانى 

یا نصب اپلیکیشن هاى جعلى و مخرب، زمینه دسترسى 
غیرمجــاز بــا مقاصد شــوم کالهبــردارى، اخاذى و 
آلوده سازى گوشــى تلفن همراه کاربران، هدایت آنها به 
صفحات جعلى مرسوم به فیشینگ و برداشت غیرمجاز از 

حساب بانکى آنها را فراهم مى سازند.
این مقام انتظامى متذکر شــد: هموطنــان در صورت 
نیاز به نصب اپلیکیشــن هاى بانکى حتمًا بر دریافت از 
مارکت هاى داخلى یا سایت هاى رسمى بانک هاى عامل 
اقدام و سایر اپلیکیشن هاى فعال مورد نیاز خود را نیز به 
همین طریق دریافت و از دریافت و نصب اپلیکیشن هاى 
آلوده که اکثراً لینک آنها توسط مجرمان سایبرى از طریق 

ارسال پیام یا پیامک ها به وسیله پیام رسان ها و شبکه هاى 
اجتماعى براى آنها ارســال مى شــود، اکیداً خوددارى 
کنند. وى از هموطنان خواســت که در صورت مواجهه 
با موارد مشــکوك یا نیاز به اخذ مشــاوره و راهنمایى 
تخصصى، از طریق سایت رســمى پلیس فتا به آدرس
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کنند.

طبق وعده هاى انتخاباتى آیت ا... ابراهیم رئیسى، باید 
از ابتداى آذر ماه یارانه برخى از خانوارها به یک میلیون 
تومان برسد. اما ماجراى یارانه یک میلیونى چیست و این 

یارانه به چه کسانى مى رسد؟
رئیسى وعده داده بود که از ابتداى آذرماه به پنج دهک 
اول درآمدى جامعه کارت اعتبارى معیشت خانوار بدهد. 
مبلغ یارانه رئیسى بین 200 تا 150 هزار تومان براى هر 

نفر بود.
بر این اساس مبلغ یارانه دهک هاى اول تا سوم ماهانه 
200 هزار تومان و یارانه دهک هاى چهارم و پنجم 150 
هزار تومان عنوان شــده بود. بر این اســاس یارانه یک 
خانوار چهار نفره بین یک میلیون تــا 750 هزار تومان 

مى شد.
اما نکته مهم درباره یارانه یک میلیونى رئیســى این بود 
که او گفته بود این مبلغ در قالب کارت اعتبارى است و 
به صورت قرض الحســنه و با کارمزد 2 درصد پرداخت 
مى شــود. یعنى یارانه یک میلیونى رئیسى مانند یارانه 
نقدى و معیشتى بالعوض نیست و مشموالن باید مبلغ 

دریافتى را با سود 2 درصد به دولت برگردانند.
تنها چند روز تا شروع آذر باقى مانده و هنوز دولت اعالم 
نکرده که آیا برنامه اى براى پرداخت یارانه یک میلیون 
تومانى دارد یا نه. اما بر اساس آنچه قبًال اعالم شده بود، 
یارانه یک میلیونى رئیسى به همان افرادى تعلق مى گیرد 

که مشمول یارانه معیشتى بودند.
از طرف دیگر پیش از این کمک هاى حمایتى مشمول 

افراد و گروه هاى زیر شده بود:
افراد تحت پوشــش کمیته امداد، افراد تحت پوشــش 
سازمان بهزیستى، افراد بدون هیچ گونه بیمه، روستاییان 

و عشــایر، افرادى که مجموع درآمد خانوارشان کمتر از 
حداقل حقوق وزارت کار باشد (یعنى کمتر از 2٫6 میلیون 
تومان باشد)، کارمند دولت نباشــند، افرادى که ملک و 
ماشین با قیمت باال نداشته باشند و یارانه بگیران نقدى 

و معیشتى.
شــاید بتوان گفت که احتماًال همین گروه ها یارانه یک 

میلیونى رئیسى را دریافت مى کنند.
اما سئوال مهم این است که آیا دولت رئیسى واقعًا یارانه 

یک میلیونى را مى پردازد یا نه؟ اگرچه به نظر مى رســد 
آنچه پرداخت مى شود یارانه نیست و کارت اعتبارى است 
که افراد به صورت وام ماهانه دریافت مى کنند و باید این 

مبلغ را بازگردانند.

یارانه یک میلیونى به چه کسانى 
تعلق مى گیرد؟

قرارگیرى اپلیکیشن جعلى 3 بانک در گوگل پلى

«انس حقانى»، عضو رهبرى شــبکه حقانــى در پیام 
توییترى که به سه زبان انگلیسى، فارسى و عربى منتشر 
کرده، نوشته است: «"اشغالگران" 20 سال در افغانستان 
تبلیغ کردند تا ما را انسان هاى افراطى و وحشى معرفى 

کنند.»
انس حقانى، پسر کوچک «جالل الدین حقانى»، بنیانگذار 
شبکه تروریستى حقانى است که بخش عمده  قدرت در 
دولت طالبان را تصاحب کرده است. او با انتشار عکسى از 
دوران کودکى برادرش «سراج الدین حقانى» که اسلحه  
در دست دارد، نوشته: «اگر ما از سالح نفرت داشتیم، خود 

و نسل خود را از سالح دور نگه مى داشتیم، حاال افتخار 
شکسِت اشغال و به دست آوردن آزادى را  داشتیم؟»

انس حقانى با انتقاد از نگاه مردم به طالبان و خانواده اش 
نوشته اســت: «کشــورهاى جهان ســرگرم ساختن 
سالح هاى خطرناك و انسان ُکشند و براى سلطه بیشتر 
مسابقه مى دهند، آن وقت اگر در دست ما سالح معمولى 
باشد، ما را وحشى و افراطى مى دانند.» حقانى افزوده: «ما 
هم اهل کتاب، قلم، فرهنگ و ادبیم.» او در وصف عکس 
برادر بزرگش، نوشته است: «براى پاسدارى از دین، وطن 

و ارزش ها، ما سالح را زیور مى دانیم.»

خبرگزارى «میزان»، رسانه قوه قضاییه از تکذیب «ادعا ها 
درباره پرونده معاون اجرایى سابق حوزه ریاست قوه قضاییه 

تأیید حکم اکبر طبرى در دیوان عالى کشور » خبر داد.
در این گزارش آمده است: «در پى انتشار اخبارى در رابطه 
با پرونده اکبر طبرى و بیژن قاسم زاده، خبرگزارى "میزان" 
مطلع شد، نقض رأى دردیوان عالى کشور صحت ندارد 
و حکم اکبر طبرى عینا در دیوان عالى کشور تأیید شده 

است.»
به موجب این گزارش «اکبر طبرى که سال گذشته، در 
ارتباط با لیدرى و سردستگى باند ارتشاء به 31 سال حبس 
محکوم شده، در زندان و در حال ســپرى کردن دوران 

محکومیت خود است».
همچنین، پیرامون انتشــار تصاویر بیژن قاســم زاده در 
فضاى مجازى نیز خبرگزارى «میزان» کســب اطالع 
کرد: «دیوان عالى کشور این پرونده را به شعبه صادرکننده 
براى رفع نقص در پرونده اعاده کرده و مراحل دادرســى 
پرونده وى در جریان است.» براساس این گزارش، متهم 

بر اســاس قانون تا اعالم نهایى نتیجه دادرسى، فعًال با 
قرار وثیقه آزاد است. بحث و شــایعه پس از آن درگرفت 
که احمدرضا عابدزاده، دروازه بان پیشین تیم ملى فوتبال 
ایران در صفحه اینستاگرام خود تصویرى منتشر کرد که 
در آن «بیژن قاسم زاده» -بازپرس سابق- در رستوران و 

کنار او دیده مى شود.

«ثریا مطهرنیا» 26 سال معلمى در منطقه محروم بیجار 
دارد و سرپرست 1100 کودك بى بضاعت است که 270 
نفر از این بچه ها بیمار هســتند. مطهرنیا اکنون یکى از 
10 معلم برتر جهان است و قصد دارد جایزه یک میلیون 

دالرى  خود را صرف هزینه درمان بچه ها کند.
او نامزد جایزه جهانى بهترین معلم اســت که با خدمت 
در شغل معلمى و در روستاهاى دور دست با وجود تمام 
مشکالت توانســته لبخند را بر روى لب دانش آموزان 

ابتدایى بنشاند.
این معلم بیجارى با اشــاره به اینکه در سالیان خدمت، 
بیش از هزاران کودك دانش آموز بیمار را در شهرستان 
شناسایى و با ارتباط گیرى خیرین و مؤسسه هاى خیریه 
راه سخت و هزینه بردار درمان را برایشان قدرى آسان 
کردم، ادامه داد: «با توجه به خشکسالى هاى اخیر، بیکارى 
چشمگیر در شهرســتان و درآمد ضعیف، خیرین ایرانى 
در سراسر ایران و خارج از کشور و ســازمان یونسکو و 

یونیسف کمک هاى زیادى کرده اند.»
مطهرنیا در مورد جایزه جهانــى بهترین معلم نیز گفت: 

«معلمان زیادى از 121 کشــور جهــان در این رقابت 
شرکت کرده اند که با کارشناسى هاى بین المللى، جزو 
10 معلم برتر نامزد در این رقابت هستم. راهیابى به لیست 
10 نفره معلمان جهان، با شرایط بسیار سختى همراه بود 
که اگر دعاى خیر دانش آموزانم در روســتا نبود، بدون 
شک چنین جایگاهى نصیبم نمى شد.» وى اضافه کرد: 
«تاکنون 1100 دانش آموز بى بضاعت را در روستاهاى 
بیجار شناسایى کرده ام و متأسفانه حدود 270 نفر از این 

دانش آموزان بیمار و نیازمند کمک فورى هستند.»
ثریا مطهرنیا تحصیلکرده علوم سیاسى و روابط بین الملل 
است و 26 سال خدمت در روستاهاى محروم کردستان 
را در کارنامه خود دارد و امسال معلم روستاى حسن تیمور 

شهرستان بیجار است.
پیش از مطهرنیا از شهرســتان بیجار استان کردستان، 
معلم ایرانى دیگرى بــه نام «فــردوس حاجیان» که 
بسیارى از کودکان دهه 80 او را به نام «عمو فردوس» 
مى شناســند، نامزد جایزه جهانى بهترین معلم در سال 

1395 بود.

طالبان: اسلحه را زیور مى دانیم!

جنجال عکس عابدزاده

روایت معلمى که 
سرپرست 1100 دانش آموز بى بضاعت شد
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بازگشت خاموشى ها به 
اصفهان از آذر ماه

رئیس اداره بهره بردارى امور برق اردستان گفت: به دلیل 
کمبود گاز از ابتداى آذرماه برنامه هاى خاموشى برق در 
کل استان اجرا خواهد شد. احمدرضا پوربافران در گفت 
وگو با ایسـنا، اظهار کرد: امیدوارم بودیـم با پایان یافتن 
فصل گرما، خاموشـى ها نیز به اتمام برسـد و 50 درصد 
از چراغ معابرى که در تابستان خاموش شده بود به روال 
قبل روشـن شـود، اما به تازگى و با ابالغ استان به دلیل 
کمبود گاز و تامین سوخت بنگاه هاى صنعتى و نیروگاه ها، 
از ابتداى آذرماه برنامه هاى خاموشى برق در کل استان 

اجرا خواهد شد.

قنات 3000 ساله خشک شد
امام جمعه مهاباد گفت: برداشـت غیرمجاز آب از قنات 
شهر مهاباد موجب خشک شدن قنات 3000 ساله این 
شهر شده است. حجت االسالم احسان ا... برزگر اظهار 
کرد: مردم شهر مهاباد اردستان برداشت آب از قنات این 
شـهر را که توسـط چاه هاى غیرمجـاز و کارخانه فوالد 
نطنز انجام مى شـود، غیرمجاز مى دانند، چراکه موجب 
خشـکى قنات 3000 ساله شهر مهاباد شـده است. وى 
افزود: کارشناسـان ادارات مختلف از قنات و اطراف آن 
بازدید کرده اند و موضوع تا رسـیدگى به مطالبات مردم 

مهاباد ادامه دارد.

منظر شهرى اصفهان 
پیرایش مى شود

رئیـس اداره طرح هـاى منطقه اى معاونت شهرسـازى 
و معمارى شـهردارى اصفهان با اشـاره به اجراى طرح 
پیرایش شـهرى در مناطـق 15 گانـه گفـت: پیرایش 
شـهر براى رفع الحاقـات و اضافات، مرمت بـراى رفع 
فرسودگى و ساماندهى تابلوهاى بى قاعده را در دستور 
کار دارد.فریبـا حسـین باالم افـزود: اقدامـات متعددى 
توسط شهردارى در این زمینه انجام شده است و در حال 
حاضر تهیه سند سیما و منظر شـهر اصفهان در دستور 

کار قرار دارد. 

شناسایى هویت 7 شهید 
هویت هفت شهید مفقوداالثر دوران دفاع مقدس از استان 
اصفهان شناسایى شدند.این هفت شـهید در سال هاى 
گذشته، به دلیل شناسایى نشدن، به عنوان شهید گمنام 
در شهر ها و دانشگاه ها دفن شده بودند و اخیرا با آزمایش 
DNA شناسایى شده اند.شـهیدان محمدرضا شفیعى، 

مهدى سلطانى قمبوانى، محسن اسماعیلى پژوه، خلیل 
فلک رفعت، محمد بدیعى، حسین حاجى زادگان بیدگلى 
و رسول قاسمى از شهداى اصفهانى هستند که از طریق 

آزمایش DNA شناسایى شدند.

حمایت از شرکت هاى فناور 
اکبر پیرسـانى، معاون فنـاورى و نوآورى دانشـگاه آزاد 
اسالمى اسـتان اصفهان گفت: حمایت از شرکت هاى 
فنـاور و دانش بنیـان فعال در دانشـگاه ها بـراى تامین 

سرمایه در گردش و بازار فروش ضرورى است.

شکل گیرى شهردارى 
بافت تاریخى 

على صالحى، سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: با توجه بـه نظـرات کارشناسـان و متخصصان، 
احتمال شکلگیرى شهردارى بافت تاریخى در اصفهان 

وجود دارد.

شستشوى شبکه فاضالب 
بیش از 20 هزار متر از شـبکه دفع فاضالب شهرستان 
برخوار در مهر ماه سال جارى شستشـو و رفع گرفتگى 
شد. به گزارش روابط عمومی آبفاى برخوار، این عملیات 
با توجه به نقش بسـیار مهم جمع آوري و دفع فاضالب 
در ایجاد سالمت جامعه، اهمیت حفظ و نگهداري شبکه 
فاضـالب و جلوگیـري از گرفتگـی و کاهـش حوادث 

فاضالب انجام شد. 

خبر

معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اصفهان اظهار کرد: ایمن سازى و ارتقاى ایمنى بیش از 80 
درصد جاده و راه هاى شریانى این استان انجام شده است.

فرزاد دادخواه گفت: عملیات ایمن سازى و ارتقاى ایمنى 
راه هاى شــریانى باقیمانده نیز که بخش عمده آنها در 
محورهاى شرق استان و نایین به سمت خور و بیابانک 

قرار دارد، هم اکنون در حال انجام است.
به گفته وى، شانه سازى و اصالح شیب شیروانى راه ها،  
به عنوان یکى از اقدامات مؤثر در ایمن ســازى و ارتقاى 
ایمنى راه ها در حوزه راهدارى استان، به صورت 100 در 
صد امانى در حال اجراست تا در صورت واژگونى خودروها 

و خروج آنهــا از محور به دلیل خواب آلودگى، آســیب و 
خسارت مالى و جانى کمترى به هموطنان وارد شود. 

دادخواه افزود: عملیات خط کشى راه ها، نصب گارد ریل، 
تعمیر گارد ریل هاى آســیب دیده، نصب تابلوى عالئم 
و آشکارسازى و ایمن ســازى مقاطع اولویت دار در حال 
اجراســت. معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى اصفهان خاطرنشان کرد: عملیات رفع نقاط 
پر تصادف در محورهاى غیر شــریانى استان اصفهان، 
توســط گروه امانى و به صورت شهرستان به شهرستان 
در حال اتمام است و به زودى هیچ نقطه پر تصادفى وجود 

نخواهد داشت.  

مدیر امور باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
در خصوص برداشــت زعفران در اســتان گفت: استان 
اصفهان حائز رتبه چهــارم کشــور در تولید محصول 

زعفران است .
احمدرضا رئیــس زاده اظهار کرد: عملیات برداشــت و 
فرآورى زعفران از اواخر مهرماه ســال جارى در مناطق 
سردسیر استان آغاز شــده و به مرور به شهرستان هاى 
معتدل و گرمسیر گسترش خواهد یافت. وى بیان کرد: 
سطح زیر کشــت زعفران بالغ بر 1600 هکتار و با تولید 
بیش از 9000 کیلوگرم بوده که نســبت به سال گذشته 
150 هکتار در ســطح و 200 کیلوگرم در وزن افزایش 

داشته است.
مدیر امور باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان 
افزود: متوسط عملکرد مزارع زعفران استان 6/5 کیلوگرم 
در هکتار بوده که در مقایســه با میانگین کشور که 3/5 

کیلوگرم است، بسیار قابل مالحظه مى باشد.
وى افزود: شهرستان هاى تیران و کرون با 245 هکتار، 
نطنز 240 هکتار، نجف آبــاد 160 هکتار، آران و بیدگل 
100 هکتار، شاهین شــهر و میمه 95 هکتار، اردستان 
95 هکتار و کاشان 94 هکتار به ترتیب بیشترین سطح 
زیرکشت را نسبت به سایر شهرستان ها به خود اختصاص 

داده اند.

افزایش چشمگیر تولید زعفران 
در استان 

 80 درصد راه هاى شریانى 
اصفهان ایمن سازى شد

چهاردهمین نمایشــگاه تخصصى صنعت نســاجى و 
منسوجات تا امروز در محل نمایشگاه هاى بین المللى 

اصفهان ادامه دارد.
در این نمایشگاه 77 شرکت از 12 استان کشور حضور 
دارند و طــى چهار روز برگــزارى تا بیســتم آبان ماه، 
توانمندى ها، محصوالت، کاالهــا و خدمات خود را در 
9000 مترمربع فضاى نمایشــگاهى در معرض بازدید 

عالقه مندان این حوزه قرار مى دهند.
شــرکت کنندگان چهاردهمین نمایشــگاه تخصصى 
صنعت نســاجى و منســوجات اصفهان از استان هاى 
اصفهان، تهران، مرکزى، آذربایجان غربى، آذربایجان 
شــرقى، یزد، خوزســتان، مازندران، البــرز، قزوین، 
چهارمحال و بختیارى و سمنان در این نمایشگاه حضور 
یافته اند. همچنین نمایندگان داخلى شرکت هاى فعال 
صنعت نساجى کشورهاى چین، ترکیه، آلمان و اسپانیا 

به ارائه دستاوردهاى خود پرداخته اند.
مراســم افتتاحیه این نمایشــگاه با حضور رئیس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایــران، معاون هماهنگى امور 
اقتصادى اســتاندار، رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان، مدیرکل گمرك استان، روساى انجمن ها 
و تشــکل هاى تخصصــى صنعت نســاجى و فعاالن 

اقتصادى این حوزه برگزار شد.
سید عبدالوهاب سهل آبادى، رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران در این مراسم گفت: تیم اجرایى نمایشگاه 
توانستند با تالش، پشتکار و همراهى مسئوالن استانى 
و شهرى بناى ماندگارى را براى شهر و استان اصفهان 

به یادگار بگذارند.
ایرج موفق، رئیس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان نیز از راه اندازى شــهرك تخصصى 
پوشاك به عنوان نخستین شهرك تخصصى این حوزه 

در اصفهان خبر داد و تاکید کرد: استان اصفهان قطب 
صنعت نساجى ایران است.

رئیس انجمن کارفرمایان صنعت نساجى استان اصفهان 
نیز در این مراسم تصریح کرد: در استان اصفهان بیش 
از دو هزار واحد صنعتى در حوزه صنعت نساجى فعالیت 
دارند که بیش از 50 هزار اشــتغال را براى مردم فراهم 

کرده اند.
شــاه کرمى افزود: در حال حاضر زمینــى براى احداث 
شــهرك صنعتى با محوریت تولید پوشــاك در اختیار 
داریم که مى تواند پس از راه اندازى، اشتغال قابل توجهى 

را براى استان اصفهان فراهم کند.
على یارمحمدیان، مدیرعامل شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان نیز گفت: صنعت نساجى به 
عنوان صنعت سازگار با محیط زیست شناخته مى شود و 

مى تواند زمینه اشتغال زایى بسیارى را ایجاد کند

عضو هیات علمى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با 
تاکید بر آموزش و اصالح سبک زندگى براى پیشگیرى 
از ابتال به دیابت گفت: آلودگى هواى این منطقه زمینه 

ابتال به این بیمارى را تشدید مى کند.
على کچویى افزود: حدود یک سوم افراد باالى 30 سال 

در استان اصفهان به دیابت مبتال هستند یا در معرض 
خطر ابتال به این بیمارى قرار دارند.

عضو هیات مدیــره خیریه دیابت اصفهــان نیز در این 
نشست با اشاره به اینکه آلودگى هوا تشدیدکننده ابتال به 
دیابت و سایر بیمارى هاست، گفت: اصفهان با سه معضل 

اصلى خشکى زاینده رود، آلودگى هوا و فرونشست زمین 
مواجه است و وجود آالینده ها در هوا باعث تنگى ُخلق 

مردم و تأثیرگذارى بر روى تغذیه آن ها شده است.
سید مرتضى میر لوحى، دیابت را سومین بیمارى مهم 

کشور پس از اضافه وزن و سکته دانست.

سخنگوى شوراى اسالمى شــهر اصفهان تأکید کرد: 
اشکاالتى همچون داللى در بخش هاى مختلف شهرى 
و در بخش هاى خارج از شهردارى وجود دارد که با همت 
و تالش کارکنان سالم شهردارى به حد مطلوب و جدى 

در این دوره از شوراى اسالمى شهر پیگیرى خواهد شد.
على صالحى در دومین نشست فصلى شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان در جمع خبرنگاران حضور یافت و دوره 
ششم را مانند فضاى دو میدانى دانست که باید به شکل 

جدى براى مردم تالش و خدمت کرد. 
وى ادامه داد: مقرر شده فرایندهاى قانونگذارى به شکل 
درستى اصالح شود و بر روى طرح هاى زایدى که منجر 
به فساد مى شود و راه فســاد را باز مى گذارد تجدید نظر 

کنیم.
ســخنگوى شوراى اســالمى شــهر اصفهان با اظهار 
امیدوارى از اینکه با تغییر ریل گذارى هاى شــهرى و 
ســاز و کارهایى که در بودجه 1401 تبلور یافته به شعار 
اصفهان شهر زندگى برســیم در ادامه در رابطه با حوزه 
اقتصاد شهرى اظهار کرد: این موضوع را به شدت دنبال 

مى کنیم و به نقش قابل توجه مردم و بخش خصوصى 
اذعان داریم.

وى اضافه کرد: بازنگرى در تراکم و اصالح سیستم هاى 
هوشمند شهرى براى رسیدن به شفافیت بیشتر موضوعى 
است که در دوره ششم شــوراى اسالمى شهر اصفهان 

مدنظر قرار گرفته است.
سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به اینکه 
کهنه مســائلى که براى اصفهان ایجاد شــده یک شبه 
نبوده اســت، گفت: به همین دلیل نمى توانیم یک شبه 
این مسائل را حل کنیم و بنابراین با توجه به ظرفیت هاى 
شرکت هاى دانش بنیان، بخش خصوصى و نخبگان و 
غیره قصد داریم، قدم هایى برداریم کــه نیاز به صبر و 

حوصله دارد.
صالحى در رابطه با پدیده فرونشســت زمین که به یک 
بحران در اصفهان تبدیل شده است نیز گفت: فرونشست 
موضوع قابل حلى است و با هم افزایى علمى و همگرایى 

قابل کنترل خواهد بود.
وى افزود: این موضوع باید در چارچوب هاى تخصصى 
خود مطرح شود و باشگاه شهراندیشان در تالش است که 

این ظرفیت را ایجاد کند. سخنگوى شوراى اسالمى شهر 
اصفهان ادامه داد: در این رابطه نشست هاى تخصصى 
و عمومى را برگزار خواهیم کرد و از نخبگان شهرى نیز 

استفاده مى کنیم.
صالحى همچنین از راه اندازى سامانه سوت زنى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان خبر داد و گفت: شفافیت در شورا 
و ایجاد زیرســاخت ها در حوزه هاى نظارتى، بازرسى و 
حراست از جمله مباحثى اســت که در این سامانه مطرح 
شده و ما مى خواهیم به دور از ســاختارهاى هیجانى و 
مداخالت غیرعقالنى در فراینــدى منطقى، با حمایت 
سوت زن ها در فضایى شــفاف، به مردم خدمت کنیم و 
شوراى اسالمى شهر در این دوره نمره قبولى خود را به 

مردم ارائه دهد و رو سفید شود.
وى با تأکید بر اینکه برخى از کانال هاى غیررسمى گاهى 
بدون منطق خاصى اقدام به شایعه پراکنى مى کنند تأکید 
کرد: ما همه به بلوغ رسیده ایم و مى توانیم با رعایت ادب 
انتقادات را مطرح کنیم و به همین علت به دنبال بگیر و 
ببند نیســتیم و مى خواهیم مباحث را در چارچوب هاى 

قانونى پى بگیریم.

امروز، آخرین روز از برگزارى چهاردهمین نمایشگاه صنعت نساجى

آلودگى هواى اصفهان زمینه ابتال به دیابت را تشدید مى کند

در راستاى شفافیت و ایجاد زیرساخت ها در حوزه هاى نظارتى انجام شده است؛

راه اندازى سامانه سوت زنى 
شوراى شهر

معاون بهره بردارى شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت: باید اســتانداردهاى داخلى در تولید 
محصوالت فوالدى هماننــد محصوالت غذایى 
اجبارى شود تا هیچ تولیدکننده اى نتواند محصول 
خود را خارج از استاندارد مشخص براى فروش در 

کشور عرضه کند.
مهرداد توالئیان با اشاره به اهمیت موضوع کیفیت 
و تطابق با اســتانداردهاى ملى و بیــن المللى به 
خصوص در تولید محصوالت فوالدى، اظهار کرد: 
ذوب آهن اصفهان در صنعــت فوالد به خصوص 
تولید محصوالت طویل، در حوزه کیفیت زبانزد است 

و همواره اولویت آن تولید محصول باکیفیت است.
وى با تاکید بر اینکه مــالك کیفیت در ذوب آهن 
انطباق با استانداردهاى داخلى و بین المللى است، 
افزود: ذوب آهــن در فرایند کیفیت تولید محصول 
در حدود 300 نفر پرســنل دارد تا اطمینان حاصل 
کند  محصولى که از کارخانه خارج مى شود، مطابق 

با استانداردها باشد.
توالئیــان با بیــان اینکه بیــن 40 تــا 50 درصد 

محصوالت ذوب آهن صادر مى شود، گفت: صادرات 
نشانده اهمیت آن صنعت به موضوع کیفیت و تطابق 

با استانداردهاى جهانى است.
معاون بهره بــردارى ذوب آهن اصفهــان درباره 
اســتانداردهاى ملى و جهانى در سبد محصوالت 
ذوب آهــن توضیــح داد: باید توجه داشــت که 
اســتانداردهاى ملى قســمتى از اســتانداردهاى 
جهانى است و در اســتانداردهاى ملى هیچ تخطى 
از استانداردهاى موجود وجود ندارد، البته استاندارد 
براساس مصارف و نیاز داخل، محصوالت را طبقه 

بندى کرده است.
وى گفت: همواره محصوالتى کــه در بازار داخل 
فروخته مى شود مطابق با استاندارد ملى است، اما 
زمانى که وارد بازار صادرات مى شویم به دلیل طیف 
وسیع مشتریان، کشورهاى اروپایى، آسیاى شرقى، 

جنوبى و ... استانداردهاى خاص خود را دارند.
وى یادآور شد: با توجه به اینکه بیشتر محصوالت 
ذوب آهن در ساختمان به کار مى رود، رعایت کیفیت 

و استانداردها بسیار اهمیت حایز اهمیت است.
معاون بهره بــردارى ذوب آهن اصفهــان تاکید 
کرد: با توجــه به اینکه الزام اجبــارى در بازار براى 
رعایت اســتانداردها وجود ندارد، متاسفانه برخى 
تولیدکنندگان محصوالت فوالدى محصول خود 
را با کیفیت پایین از نظــر وزن واحد طول و یا جرم 

حجمى به بازار عرضه مى کنند.
وى گفت: با توجه به اینکه در بازار تیرآهن و میلگرد 
شاخه فروشى مى شود، توزیع کنندگان کوچک آهن 
و مردم به دلیل بى اطالعى، از محصول بى کیفیت 
و ارزان اســتقبال مى کنند و در این شرایط شاهد 
رقابت منفى در حــوزه فروش محصوالت فوالدى 

بى کیفیت هستیم.

شــهردار گلپایگان گفت: بیش از 100 مســیل و 
نهر که امکان آب گرفتگى در آن ها وجود داشت، 

شناسایى و الیروبى شده است.
پیمان شــکرزاده اشــاره به آمادگــى واحدهاى 
خدمات شهرى شهردارى گلپایگان براى مقابله 
با بحران هاى احتمالى در فصل بارش، اظهار کرد: 
در صورت بارندگى، با اســتفاده از تمام امکانات و 

تجهیزات آمادگى الزم را داریم.

وى تصریح کرد: قبل از شــروع فصــل بارش، 
بیش از 100 مسیل و نهر که امکان آب گرفتگى 
در آن ها وجود داشــت،  شناسایى و الیروبى شده

 است.
شهردار گلپایگان افزود: به منظور مدیریت بحران، 
شهر گلپایگان به 10 ناحیه تقسیم شده است و هر 
یک از مدیران شهردارى، کنترل یکى از نواحى را 

در مواقع بارندگى بر عهده دارد. 

700 میلیارد ریال اعتبار بــراى اجراى طرح هاى 
آبخیــزدارى اســتان اصفهان اختصــاص یافته

 است.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان گفت: 
این میزان اعتبار بین شهرستان هاى استان توزیع 
و در اســرع وقت طرح هاى آبخیــزدارى اجرایى 

مى شود.

محمد على کاظمى با اشــاره به اجــراى بیش از 
169 طرح آبخیزدارى در ســال گذشته در استان 
گفت: امسال نیز در حدود 10 طرح در دستور کار 

قرار دارد.
وى گفــت: ســاختمان اداره منابــع طبیعــى و 
آبخیــزدارى بخش میمــه نیز  تا پایان ســال به 

بهره بردارى مى رسد.

 ذوب آهن درگیر در رقابت منفى با 
محصوالت فوالدى بى کیفیت

الیروبى 100 مسیل سیالب در گلپایگان

اختصاص 700 میلیارد اعتبار 
براى اجراى طرح هاى آبخیزدارى

قرار اســت مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در 
خصوص مطالبات کشــاورزان، امروز جلسه اى با 

رییس جمهور برگزار کنند.
عباس مقتدایى، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شــوراى اســالمى درباره پیگیرى موضوع حقابه 
کشاورزان، به برگزارى جلســات متعدد نمایندگان 
اصفهان در روز ها و هفته هاى اخیر اشاره کرد و گفت: 
پنجشنبه این هفته(امروز)، مجمع نمایندگان استان، 

جلسه اى با رییس جمهور خواهند داشت.
وى با اذعان به محقق نشــدِن وعده هاى پیشــیِن 
مســئوالن که به اختــالل در زندگى کشــاورزان 
انجامیده اســت، گفت: براى حل مشکل زاینده رود 

به عزم ملى نیاز است. 

امروز، جلسه «آبى» اصفهانى ها 
با رئیس جمهور

دریاقدرتى پور
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فصل دوم «بازى مرکب»
 ساخته مى شود

ساخت یک سریال
 پلیسى جدید

«جزیره» 
به فصل دوم رسید

«هوانگ دونگ-هیوك» نویســنده و کارگردان 
سریال «بازى مرکب»، از ساخت فصل دوم این 

سریال خبر داد.
««هوانگ دونگ-هیوك» سازنده سریال ُکره اى 
«بازى مرکب» در مصاحبه اى با آسوشــیتدپرس 
ضمن تائید ساخت فصل دوم این مجموعه گفت: 
«فشار، تقاضا و عشق و عالقه فراوانى براى فصل 
دوم ســریال وجود دارد و بنابرایــن چاره اى جز 

ساخت آن نداریم».
او همچین اعالم کرد فصل دوم ســریال «بازى 
مرکب» در مرحله برنامه ریزى است و با بازى ها و 
ماجراهاى دیگرى باز خواهیم گشت، اما جزئیات 

بیشترى درباره ادامه این سریال مطرح نکرد. 
ســریال «بازى مرکب» که در اواســط سپتامبر 
عرضه شــد، درباره گروهى از افــراد بدهکار و با 
مشکالت مالى و تجربیات متفاوت از زندگى است 
که در مجموعه اى از بازى هــاى کودکانه مرگبار 
براى یــک جایزه نزدیک بــه 40 میلیون دالرى 
رقابت مى کنند و این جایزه تنها یک برنده خواهد 

داشت و بازندگان کشته مى شوند.
«بازى مرکب»  به محبوب ترین ســریال تاریخ 
فعالیت ســامانه نمایش آنالین نتفلیکس تبدیل 
شده و در 90 کشور در صدر پربازدیدترین سریال ها 

قرار گرفته است.

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «حکم رشد» به 
کارگردانى حسن لفافیان و بر اساس فیلمنامه اى 
نوشته ســعید نعمت ا... و با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى در تهران آغاز شده و تاکنون 35 درصد از 

سریال تصویربردارى شده است. 
همزمان با تصویربــردارى، تدوین آن نیز در حال 
انجام است و بر اساس برنامه ریزى  هاى صورت 
گرفتــه، تصویربردارى این ســریال تا بهمن ماه 

امسال ادامه خواهد داشت.
مجموعه تلویزیونى حکم رشد یک ملودرام پلیسى 
و خانوادگى است که با همکارى نیروى انتظامى 

و براى پخش از شبکه سه سیما تولید مى شود.
در این سریال ثریا قاســمى (توران)، مه لقا باقرى 
(محبوبه)، پیام احمدى نیا (غالم)، شهین تسلیمى 

(عالیه)، علیرضا مهران (نوید) و ...بازى مى کنند.  آقاى صفارى! شــما فارغ التحصیل رشــته جهانگردى 
هستید، اما در مســیر بازیگرى قرار گرفتید. چگونه این 

عالقه مندى شکل گرفت؟
بخاطر خدمت سربازى وقت نکردم براى دانشگاه آماده شوم. براى همین دانشگاه 
آزاد رشــته جهانگردى را انتخاب کردم. آن موقع با مشورت هایى که انجام دادم 
تصمیم گرفتم بخاطر عالقه ام کالس هاى بازیگرى را همراه دانشــگاه ادامه 
بدهم. یادم اســت همان روز ها همزمان با ترم یک دانشگاه کالس بازیگرى در 
کرج مى رفتم. در ادامه کالس هاى بازیگرى را ادامه دادم و در فیلم «قیلوله» بازى 
کردم و شروع کار من از آنجا کلید خورد. عالقه زیاد به این حرفه داشتم و مطمئن 

بودم که این رشته را ادامه خواهم داد.
مى توان گفت «شیار 143» شروع متفاوتى براى شما بود؟

یکى از سخت ترین، متفاوت ترین و جذاب ترین کار هایى که در سینما کردم فیلم 
«شیار143» است که شــروع حرفه اى من در بازیگرى به حساب مى آید. خیلى 
براى من سخت بود و استرس زیادى داشتم. براى اولین بار در سینما بازى با گروه 
حرفه اى را تجربه مى کردم. کاراکترى که من بازى کردم لهجه کرمانى داشت. 
من تا آن موقع کرمان نرفته بودم و باید کرمانى صحبت مى کردم و خیلى هم با 

شخصیت خودم متفاوت بود. 
بازى در نقش «امیر» سریال «دلدادگان» باعث شهرت 
شما شد؟ براى رســیدن به این نقش شانس داشتید یا 

جواب تالش هاى خود را گرفتید؟
افرادى که در ســینما کار مى کردند من را به واسطه بازى در فیلم «شیار143»، 
«دعوت نامه» و «پارادایس» مى شناختند. من لحظات آخر به سریال «دلدادگان» 
اضافه شدم. تنها چیزى که مى توانم درباره «امیر» سریال «دلدادگان» بگویم این 
است که نقش «امیر» باعث شد، مردم هم من را بشناسند و بعد از این سریال یک 
تعدادى رزومه من را دیدند و متوجه شدند که من همان بازیگرى هستم که نقش 
«یونس» را در «شیار143» بازى کردم. «دلدادگان» جزو بهترین سریال هایى 
بود که براى من مى توانست اتفاق هاى خوبى را رقم بزند. بازخورد و تعداد بینندگان 
سریال هنوز هم جزو بهترین ها در تلویزیون به شــمار مى آید. در این سریال به 
شهرت بازیگرى رسیدم و جواب تالش هاى خودم را گرفتم، اما مى دانستم بعد 
از دلدادگان تازه شروع کارم است و باید مسیر را همزمان با شهرتى که در میان 

مردم پیدا کردم، ادامه دهم.

مخاطبان شــما را شــبیه میالد حاتمى، پویان مختارى 
دیده اند ویدیو هاى شــاخ هاى مجــازى را چقدر دنبال 

کردید تا به نقش نزدیک شوید؟
من خیلى ویدیو ها را نگاه مى کنم. همیشــه مى گویم باهوش ترین افراد کسانى 
هستند که خیلى سلیقه اى با اتفاقات جامعه برخورد نکنند. شما باید همه آدم ها را 
مشاهده کنید؛ جستجو کنید؛ همه تئاترها و فیلم ها را مشاهده کنید و موسیقى ها 
را گوش کنید. نباید نســل جدید را نادیده گرفت، چون خودت هم نادیده گرفته 
مى شوى. همیشه به همکاران و دوستانم که رشته هنر خواندند مى گویم که نباید 
خودتان را از جامعه جدا کنید، چون اگر جدا کنید دیگر هنرمند نیستید. براى همین 
من همیشه خودم بعضى اوقات الیو هاى این افراد را مى دیدم و با خودم مى گفتم 
چطور مى شود هیچ هنرى ندارند، اما چهار میلیون دنبال کننده دارند. چه کارى 
مى کنند و چه حرف هایى مى زنند که به این طرفدار رســیده است و ما باید رفتار 
آنها را آنالیز کنیم. اگر تا االن «کیان» به دل مخاطب نشسته است شاید نزدیکى 

رفتارش به همان افراد است.
نکته جالب این است که ســریال «دلدادگان» هم این 
شب ها پخش مى شد و مخاطبان همزمان بازى شما را 
در نقش «امیر» یک پسر عاشــق مى دیدند و در سریال 
«سرجوخه» با نقش «کیان» و ویژگى هاى متفاوت آن رو 
به رو مى شدند. واکنش هاى مخاطبان چطور بوده است؟ 
خودتان هر دو ســریال را این شب ها تماشا مى کنید. به 
نظر خودتان چقدر نسبت به «دلدادگان» در بازى خود به 

پختگى رسیدید؟
براى خود من هم اتفاق جذابى است. اگر درگیر کار نباشم. سریال «سرجوخه» 
را مى بینم و بعد از آن «دلدادگان». بعضى اوقات به این فکر مى کنم که شــاید 
نتوانم «امیِر» دلدادگان را بازى کنم. اینقدر «کیان» در زندگى من تأثیر گذاشته 
و نزدیک به این کاراکتر هستم، زمان مى برد از نقش «کیان» فاصله بگیرم. حال 
عجیبى را سپرى مى کنم. حتى زمانى که عکس هایى از هر دو نقش را در فضاى 
مجازى منتشر مى کنم، براى مخاطب هم جالب است. یک تعدادى دوست دارند 
همان «امیِر» دلدادگان باشم. البته همزمانى پخش این دو سریال چالشى براى 
بازیگرى خودم اســت. به نظرم «کیان» حتى یک درصد از رفتار هاى «امیِر» 

دلدادگان را ندارد.

شبکه ملى اخیراً پخش درام جاسوسى اجتماعى «سرجوخه» به کارگردانى احمد معظمى و تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى را آغاز کرده است. «سرجوخه» 
به نویسندگى حسین امیرجهانى با روایت دو قصه موازى، به زندگى دو شــخصیت «کیان» و «غالمرضا» که از دو طبقه اجتماعى مختلف با انگیزه ها و 
کشمکش هاى متفاوت هستند، مى پردازد. هر دو نفر آنها در راه رسیدن به عشق، موانع و اتفاقات زیادى سر راهشان قرار مى گیرد که روند رسیدن به 
هدفشان را کندتر و جذابیت قصه را بیشتر مى کند. سریال «سرجوخه» همچنین به شاخ هاى اینستاگرامى مى پردازد. به بهانه پخش سریال «سرجوخه» 

با سامان صفارى بازیگر این سریال گفتگویى انجام شده که در ادامه مى خوانید.

گفتگو با «کیانِ» سریال «سرجوخه»

«کیان» یک درصد از رفتار هاى «کیان» یک درصد از رفتار هاى 
«امیِر» دلدادگان را هم ندارد«امیِر» دلدادگان را هم ندارد

پس از برگزارى کم هیاهوى اســکار 2021 که با جذب 
کمترین مخاطب تلویزیونى تاریخ این رویداد همراه شد، 
مسئوالن آکادمى قصد دارند امسال هم از طریق معرفى 
10 فیلم به عنوان نامزد در شــاخه بهترین فیلم بلند، بار 

دیگر جذابیت از دست رفته جوایز اسکار را زنده کنند. 
تعداد نامزدهاى شــاخه بهترین فیلــم در روزهاى آغاز 
برپایى جوایز اسکار هر سال تغییر مى کرد اما از سال 1944 
تا 2008 استانداردى در این باره تعریف شد و تنها پنج فیلم 
نامزد دریافت مهم ترین شاخه جوایز اسکار مى شدند؛ اما 
با انتقاد به نامزد نشدن فیلم هاى مورد توجه منتقدان چون 
«شوالیه تاریکى» و انیمیشن علمى-تخیلى «وال-ئى» 
در ســال 2008، آکادمى براى جذب مخاطب ییشــتر و 
جذاب کردن این رویداد تصمیم به افزایش تعداد نامزدها 

به 10 فیلم از دوره بعد آن گرفت. 
با این وجود بخش قابل توجهى از مســئوالن در آکادمى 
نسبت به این تغییر ناخشنود بودند و اعتقاد داشتند افزایش 
تعداد نامزدهاى بهترین فیلم به 10 فیلم، ارزش نامزدى 
در این شاخه را کاسته و در نتیجه در فرمولى جدید اعالم 
کردند بین 5 تا 10 فیلم در هــر دوره مى توانند نامزد این 
شاخه باشــند و با غیرقابل پیش بینى کردن تعداد نامزدها 

خواستند به جذابیت این شاخه کمک کنند. 
اما تجربه نشــان داد در 10 سالى که این قانون اجرا شد و 
در هر سال 8 یا 9 فیلم نامزد این شاخه مى شدند، به جاى 
افزایش جذابیت، گمانه زنى ها دربــاره فیلم هاى جامانده 
که مى توانســتند به عنوان فیلم نهم و دهم نامزد اسکار 

شوند باال گرفت. 
آکادمى بار دیگــر در جوالى 2020 اعــالم کرد از دوره 
2021 در مجموع 10 فیلم به صورت قطعى نامزد شاخه 

بهترین فیلم مى شوند، گرچه این استراتژى در سال گذشته 
جواب نداد و مراسم اسکار با کمترین اقبال دوره هاى خود 

مواجه شد.
با بازگشایى سینماها، نود و چهارمین دوره جوایز سینمایى 
اسکار امیدوار اســت بار دیگر اهمیت فرهنگى و جذابیت 
از دست رفته خود را بازیابد. امسال نیز قرار است 10 فیلم 
در شاخه بهترین فیلم نامزد کســب جایزه معرفى شوند 
و با افزایش تدریجى اعضاى آکادمى از شــش هزار نفر 
به 89 هزار نفــر و همچنین تنوع فرهنگى بیشــتر میان 
راى دهندگان، این امیــدوارى وجود دارد کــه نگاه این 
جوایز تنها به آثار معمول هالیوودى محدود نشود و شانس 
فیلم هاى غیرانگلیسى زبان همچون «قهرمان» ساخته 
اصغر فرهادى، «مادران موازى» از «پــدرو آلمادوار» و 
فیلم برنــده نخل طالى «تیتان» براى کســب نامزدى 

شاخه بهترین فیلم افزایش یابد.
جدا از تاریخ ســازى فیلم «اَنگل» در جوایز اسکار 2020، 
شاخه بهترین فیلم  طى دوره هاى گذشته کمتر توجهى به 
فیلم هاى غیرانگلیسى زبان داشته اما حضور این فیلم هاى 
بین المللى در این شــاخه کــه در جشــنواره هاى معتبر 
درخشیدند، مى تواند به بازگشــت جذابیت از دست رفته 

اسکار بیش از پیش کمک کند.
فیلم «قهرمان» که در شــاخه بهترین فیلم بین الملى از 
شانس هاى اصلى کســب نامزدى و جایزه است از سوى 
نشریات سینمایى در شاخه هاى بهترین فیلم و فیلمنامه 
اصلى نیز شانس باالیى براى حضور در میان نامزدها دارد. 
 نامزدهاى نهایى اســکار 2022 روز 8 فوریه 2022 (19 
بهمن ماه) معرفى مى شوند و مراسم اسکار نیز 27 مارس 

2022 (7 فروردین) برگزار خواهد شد.

تغییر قانون  اسکار به نفع «قهرمان» 

رضا بابک که هنوز بازى او در «آرایشگاه زیبا» را فراموش نکرده ایم و «خونه مادربزرگه» هنوز یادآور حضور درخشان او در 
این اثر به عنوان صداپیشه است درباره جوایز جشنواره ها گفت: به نظر من این جوایز خیلى سرنوشت ساز نیستند. به ویژه این 
اواخر که بسیارى از این جایزه ها به صورت منطقى و حرفه اى هم اهدا نشده اند. معتقدم اگر بتوان هیات داورى متفاوت ترى 

چید به طور یقین انتخاب هاى صحیح ترى هم صورت مى گیرد.
بازیگر «بنفشه آفریقایى»  ادامه داد: بخش بازیگرى را باید داورانى ارزیابى کنند که این حرفه را بشناسند. یکى از فیلمبرداران 
به من مى گفت دوربین هاى جدید دریده اند یعنى یک پلک ریز که در سینما مى زنید آنقدر برجسته مى شود که باید حواس تان 
باشد بسیار ظریف و زیرپوســتى هر حرکتى را انجام دهید. گاهى بازى هاى خیلى واقعى روى صحنه با صدایى که باید به 
ردیف آخر تماشاخانه تئاتر برسانیم جلوى دوربین شکل دیگرى پیدا مى کنند. البته این مسائل را همه بازیگران کار کشته 

مى دانند.
بازیگر «به رنگ ارغوان» افزود: همین طور که به نسل جوان نزدیک تر 
مى شویم بازیگران نســبت به بازى در مدیوم سینما تسلط بیشترى 
مى یابند. دلیلش هم این اســت که یا مستقیم وارد سینما 
شــده اند و یا اساتیدشــان به غیر از پرورش استعدادشان 
آنها را بــا مدیوم ســینما آشــنا کرده اند. خودشــان هم 
انسان هاى خالقى هستند و «آن» در بازى شان را توانسته اند 
بروز دهند. زیرا فقط زیبایى یک خانم یا آقاى بازیگر مهم نیســت 
بلکه باید یک «آنى» وجود داشته باشد که تماشاگر آن را بپذیرد و با 

او همذات پندارى کند.
بابک تاکید کرد: بسیارى از بازیگران هم نسل من تجربیات زیادى دارند 
اما گاهى شخصیت هایى را از ما مى خواهند که بارها ایفا کرده ایم. یادم 
مى آید یکى از دوستان هم نسل من مى گفت من بازى نمى کنم، 
چون هر وقت دکتر مى خواهند مى آیند دنبال من. یا آن سال ها 
یادم اســت این بال ســر من هم مى آمد تا پــدر، معلم یا 
شخصیت مثبت مى خواستند سراغ م ن  آمدند، در حالیکه 
من تله تئاترهایى بازى کردم که نقش منفى داشتم.

وى گفت: ســعید آقاخانى را معموال در نقش هاى 
طنــز مى شــناختیم امــا زمانى کــه در فیلم 
«خداحافظى طوالنى» سیمرغ برد، شخصیت 
دیگرى کــه در ایشــان بود نمایان شــد. 
بنابراین هنرپیشــه با وجود قابلیت هاى 
مختلف باید زمینه بروز ایــن توانایى ها 
را پیدا کند و این نیاز به نــگاه ژرف اندیش و متفاوِت

 کارگردان دارد.

رضا بابک: 
مدام از ما براى نقش هاى تکرارى دعوت مى کنند

ردیف آخر تماشاخانه تئاتر برسانیم جلوى دوربین شکل دیگرى پیدا مى کنند. البته این
مى دانند.

بازیگر «به رنگ ارغوان» افزود: همین
مى شویم بازیگران نســبت به باز
مى یابند. دلیلش هم این
شــده اند و یا اساتیدشــ
آنها را بــا مدیوم ســینم
انسان هاى خالقى هستند و
بروز دهند. زیرا فقط زیبایى یک
بلکه باید یک «آنى» وجود داشته

او همذات پندارى کند.
بابک تاکید کرد: بسیارى از بازیگران
اما گاهى شخصیت هایىرا از ما مى
مى آید یکى از دوستان هم نسل
چون هر وقت دکتر مى خواه
یادم اســت این بال سـ
شخصیت مثبت مى خ
من تله تئاترهایى
وى گفت: ســع
طنــز مى شـ
«خداحافظى
دیگرى ک
بنابراین
مختلف
را پیدا کند و این نیا

 کارگردان دارد.

هوتن شکیبا و الناز شاکردوست به زودى در سریال جدید آیدا پناهنده بار دیگر در کنار 
هم به ایفاى نقش خواهند پرداخت.

این دو بازیگر که پیش از این در «شبى که ماه کامل شد» و «ابلق» به کارگردانى نرگس 
آبیار و «تى تى» به کارگردانى آیدا پناهنده زوج بوده اند، بار دیگر در این سریال که قرار 

است در شبکه نمایش خانگى عرضه شود روبه روى هم قرار خواهند گرفت.
پرنده آبى این روزها بــه تهیه کنندگى محمدرضا تخت کشــیان در مرحله پیش تولید 

قرار دارد و آیدا پناهنده که «تى تى» را در صف اکران دارد در آن به ســراغ ماجراهاى 
تئاتر نوشین در دهه سى شمسى رفته اســت و قرار است قصه اش را از میان ماجراهاى 
عبدالحسین نوشین و بانو لرتا و ارتباط میان این زوج هنرى با حزب توده براى مخاطب 

تعریف کند.
عبدالحسین نوشین و لرتا هاپراپتیان در تهران گروه تئاتر نوشین را داشتند اما به خاطر 

فعالیت هاى سیاسى نوشین در حزب توده، مجبور به مهاجرت به شوروى شدند.

ســریال جزیره ساخته ســیروس مقدم در شبکه 
نمایش خانگى که مخاطبان بسیارى را جذب کرده 

است به فصل دوم رسید.
سریال جزیره به کارگردانى سیروس مقدم و تهیه 
کنندگى منوچهر محمدى و امیر حســین حیدرى 
یکى از مجموعه هاى جدید در نمایش خانگى است 

که پخش آن از دوم آبان ماه سال جارى آغاز شد.
این سریال عاشــقانه با حضور ســتارگان عرصه 
بازیگرى و حضــور خواننده مطــرح گروه ماکان 
بند، توانست در همان قســمت هاى ابتدایى خود 

مخاطبان بسیارى را جذب کرد.
فصل اول سریال جزیره در 13 قسمت تولید شده 
و بیشــتر لوکیشــن هاى آن در جزیره کیش قرار 
دارد و ســازندگان آن با اســتقبال از قسمت هاى 
اولیه سریال جزیره تصمیم به ساخت و ادامه این 
مجموعه گرفته و فصــل دوم آن به زودى مقابل 

دوربین خواهد رفت.
در ســریال جزیره بازیگرانى همچون محمدرضا 
فروتن، اکبر زنجان پــور، هنگامه قاضیانى، میترا 
حجار، حسام منظور، غزل شاکرى، حمیدرضا پگاه، 
سامیه لک، بهنام تشکر، کاظم سیاحى، مینا وحید، 
امیر کاظمى، السا فیروز آذر، زهیر یارى، شهروز دل 
افکار، پاوان افسر، بیتا فرهى، عزت اهللا رمضانى فر، 
امید روحانى، پوراندخت مهیمن، شیرین بینا، رضا 
رویگرى ، شــادى مختارى و امیر مقاره در نقش 

ارشد شاهنگ به هنرمندى پرداخته اند.

 و بار دیگر الناز شاکردوست و هوتن شکیبا...
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 مجتبى حسینى فردا جمعه مقابل تیمى قرار مى گیرد که 
خاطرات زیادى با آن دارد.

در تنها دیدار معوقه لیگ برتر روز جمعه تیم هاى پیکان 
و ذوب آهن رودرروى یکدیگر قرار مى گیرند. این مسابقه 
براى مجتبى حسینى سرمربى خودروسازان یک تقابل 

ویژه محسوب مى شود.
حســینى کــه در چندیــن دوره هدایــت ذوب آهن 
را برعهــده داشــته و روزهــاى خوبى را بــا این تیم 
گذرانــده حاال با شــرایط متفــاوت مقابــل آن قرار 
مى گیرد. حســینى چند ســال به عنوان دستیار یحیى 
گل محمــدى در ذوب آهن کار کرد و بعــد از آن در 3 
دوره ســرمربى سبزپوشان اصفهانى شــد. ذوب آهن 
در یک دوره با حضور حســینى ســهمیه آســیایى را 
نیز کســب کرد و در ســومین حضور این مربى موفق 
شــد ســهمیه لیگ برترى خــود را در لیگ بیســتم

 حفظ کند.
در پایان فصل گذشته اما مســئوالن ذوب آهن نسبت 
به این مربى نامالیمتى هایى داشتندو تصمیم به قطع 
همکارى با او گرفتند. مجتبى حســینى بعد از جدایى 
از ذوب آهن به پیکان رفت و هدایت خودروســازان را 

برعهده گرفت.
تیم تحت هدایت او در 3 بازى اول خود بدون شکست 

مانده و موفق شده 7 امتیاز به دست آورد که شروعى 
بســیار خوب در لیگ محسوب مى شــود. حاال در 
چهارمین گام حسینى باید شــاگردانش را مقابل 

ذوب آهنى به میدان بفرســتد که خاطرات زیادى با 
آن دارد.

از این رو با توجه به اتفاقات پایان فصل گذشــته قطعا 
مجتبى حســینى انگیزه هــاى خاصى بــراى تقابل 
با گاندوها دارد و تیمــش را براى موفقیــت به زمین 
مى فرســتد. این مربى باتجربه این روزها در تمرینات 
پیکان نیز با انگیــزه حضور پیدا مى کند و مشــخص 
اســت که براى موفقیت مقابل تیم سابق برنامه ریزى 

خاصى دارد.
نکته جالــب دیگه اینکه پیکان در صــورت برد مقابل 
ذوب آهن به صدرجدول رده بندى لیــگ برتر صعود 
مى کند و همین مســاله انگیزه خاصــى براى اعضاى 
تیم ایجاد خواهد کرد. هرچند که ذوب آهن نیز نشــان 
داده تیم سرســختى اســت و حریف قدرتمندى براى 

خودروسازان محسوب مى شود.

مجتبى حسینى- ذوب آهن؛
 این بار فرق دارد

مربى تیم فوتبال سپاهان در مورد تعطیلى لیگ برتر پس از گذشت 4 هفته از 
رقابت هاى لیگ برتر اظهار داشــت: در همه جاى دنیا به همین شکل است و 
وقتى بازى هاى ملى اســت تیم ها، ملى پوشــان را به فدراسیون مى دهند. در 
ایران، اما شرایط کمى حاد تر اســت. قاره آسیا پهناور است در حالى که در اروپا 
کشور ها به هم نزدیک و سفر ها کوتاه است. به این ترتیب آن ها نیاز به ریکاورى 
خاصى ندارند، اما بازیکنان ما باید از اروپا به ایران بیایند و نیاز به ریکاورى دارند. 

مشــکالتى ایجاد مى کند. با این شرایط براى همه تیم ها 
است و باید خود را با این حال تیم ملى در اولویت 

این شرایط هماهنگ کنیم.
علیرضا مرزبان با اشاره به این که 

«باید شرایط فوتبال ایران را بپذیریم» 
تصریح کرد: ما دیگر به این شرایط عادت 

کردیم و به جاى اعتراض هاى تکرارى تیم خود 
را بر اساس شرایط، سازماندهى مى کنیم. ما شرایط 

فوتبال ایران را پذیرفتیم و در آن شاغل هستیم در نتیجه 
نسبت به تغییراتى که ممکن است صورت گیرد واقع بین بوده 

و بر اساس این شــرایط برنامه ریزى مى کنیم. در این مدت به 
فکر آن هستیم تا نقاط ضعف تیم را شناسایى و آن را برطرف کنیم. به خوبى از 

شرایط تیم خود با خبر هستیم و آن را اصالح مى کنیم.
مربى تیم سپاهان با اشاره به دو بازى اخیر تیمش خاطرنشان کرد: ما هنوز هم 
مدعى هستیم؛ تیم هاى دیگر براى امتیاز گرفتن از ما برنامه دارند. با این حال 
ما هنوز تیم هاى باالى جدول را رقباى اصلى خود مى دانیم. هر چند هنوز براى 
قضاوت زود است و ممکن است برخى تیم هاى دیگر رشد کنند. فکر مى کنم 
فوالد مى تواند یکى از تیم هایى باشد که تغییر کند و خود را باال بکشد و شاید 
تیم هایى در آینده به مدعى تبدیل شوند که اصال فکرش را نمى کنید. هر تیمى 
مى تواند به لحاظ ساختارى و از نظر روانى، با رعایت اصل همبستگى به مدعیان 

اضافه شوند.
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ن شکست 
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حاال درر
 مقابل 

زیادى با 

شــته قطعا 
ـراى تقابل 
ت به زمین 
در تمرینات 
مشــخص 
رنامه ریزى 

ت برد مقابل
 برتر صعود 
ى اعضاى 
نیز نشــان 
مندى براى

آهن؛

نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آســیا با حضور در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان از 
بخش ها و امکانات مختلف آن براى میزبانى احتمالى کشورمان در جام ملت هاى 

2027 آسیا دیدن کردند.
لوزانوف پاول مدیر کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در این بازدید ضمن 
مرور خاطرات حضور ذوب آهن در بازى هاى قاره اى اعالم کرد؛ در گذشته از امکانات 
فوالد شهر براى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بازدید کرده و مى داند این ورزشگاه 

از استانداردهاى الزم برخوردار است.
محمدمهدى رمضانى مدیر روابط عمومى باشگاه ذوب آهن در مورد این بازدید و نظر 
نهایى نمایندگان AFC  گفت: در این بازدید دو موضوع بسیار مورد توجه و استقبال 

نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آســیا قرار گرفت. یک موضوع پایش تصویرى با 
97 دوربین است که در هیچ ورزشگاهى وجود ندارد. موضوع دوم نیز فیلر دوم برق 
در ورزشگاه است. برق ورزشــگاه عالوه بر اینکه از فوالد شهر تامین مى شود، به 
مدار ایمانشهر نیز متصل است و هرگاه برق فوالدشــهر قطع شود، جریان برق از 
شهرى دیگر تامین مى شود و بنابراین قطعى برق نخواهد داشت. این امکان حتى 

در ورزشگاه آزادى نیز وجود ندارد.
وى در مورد اینکه آیا ورزشــگاه فوالد شــهر به طور کامل تایید شد یا نمایندگان 
AFC  نواقصى را اعالم کردند، گفت: آن ها از تمام امکانات و بخش هاى ورزشگاه 
مانند زمین چمن، جایگاه ها، صندلى ها و... بازدید و همه موارد را یادداشت کردند اما 

فعال چیزى اعالم نمى شــود. یک بازدید کلى انجام شد و پس از آن نیز از ورزشگاه 
ملت که محل تمرینات ذوب آهن است بازدید شد. 

استقبال مدیر AFC از 2 مورد ویژه در ورزشگاه فوالدشهر

مرزبان: باید به تعطیالت لیگ عادت کنیم
4مورد تعطیلى لیگ برتر پس از گذشت 4 هفته از 
شــت: در همه جاى دنیا به همین شکل است و 
یم ها، ملى پوشــان را به فدراسیون مى دهند. در 
ســت. قاره آسیا پهناور است در حالى که در اروپا 
ها کوتاه است. به اینترتیب آن ها نیاز به ریکاورى

اید از اروپا به ایران بیایند و نیاز به ریکاورى دارند. 
مشــکالتى ایجاد مى کند. با 

است و باید خود را با 

ن که 
 بپذیریم» 

شرایط عادت 
 تکرارى تیم خود 

ى مى کنیم. ما شرایط 
ن شاغل هستیم در نتیجه 

ست صورت گیرد واقع بین بوده
ه ریزى مى کنیم. در این مدت به 

 تیم را شناسایى و آن را برطرف کنیم. به خوبى از 
 و آنرا اصالحمى کنیم.

دو بازى اخیر تیمش خاطرنشان کرد: ما هنوز هم 
 براى امتیاز گرفتن از ما برنامه دارند. با این حال 
 را رقباى اصلى خود مى دانیم. هر چند هنوز براى 
ست برخى تیم هاى دیگر رشد کنند. فکر مىکنم

یى باشد که تغییر کند و خود را باال بکشد و شاید 
دیل شوند که اصال فکرش را نمى کنید. هر تیمى 
ز نظر روانى، با رعایت اصل همبستگى به مدعیان 

زبان: باید به تعطیالت لیگ عادت کنیم

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان اعتقاد دارد، برترى مقابل سپاهان در هفته 
چهارم لیگ برتر به این تیم شخصیت داده است.

محمد قریشــى درباره وضعیت ذوب آهن بعد از گذشت چهار هفته از مسابقات 
لیگ برتر اظهار داشــت:  شرایط تیم ما خوب اســت و بعد از شکستى که برابر 
استقالل داشتیم، تمام هدف ما این بود که در بازى با سپاهان به پیروزى برسیم. 
در این مسابقه نمایش خوبى داشتیم و البته در بازى با استقالل هم نباید شکست 
مى خوردیم. خدا را شکر مى کنیم که در بازى با سپاهان یک برد مهم را به دست 
آوردیم و شکست دادن این تیم که یکى از مدعیان جدى کسب عنوان قهرمانى 

است به ذوب آهن شخصیت داد.
وى در پاسخ به این پرسش که آیا ذوب آهن مى تواند مدعى کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا باشــد، گفت: پیش بینى کردن در فوتبال بیشتر براى هواداران 
است و من نمى توانم پیش بینى خاصى از آینده داشته باشم. ما بازى به بازى جلو 
مى رویم و هدف مان این است که خیلى بهتر از سال گذشته نتیجه بگیریم. نگاه 
ما به باالى جدول است و کسب سهمیه آسیا هم مى تواند یکى از اهداف تیم ما 

باشد، ولى مسئله مهم این است که بازى به بازى جلو برویم.
قریشى در مورد شرایط خودش در ذوب آهن تصریح کرد: خوشبختانه شرایط 
خوبى دارم و این براى اولین بار است که با آقاى تارتار کار مى کنم. ایشان از لحاظ 
فنى و شخصیتى یکى از مربیان خوب فوتبال ایران است و امیدوارم فصل خوبى 

را در ذوب آهن سپرى کنم. 
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به دیدار روز جمعه تیمش با پیکان خاطرنشان 
کرد: هر مسابقه در لیگ سختى هاى خودش را دارد و تمام هدف ما این است که 

بتوانیم نتیجه خوبى در این بازى بگیریم.

نایــب رئیس هیــات مدیره باشــگاه فوالد خوزســتان در خصــوص پایان 
همکارى عبدا... ویســى با فوالد و حضور جــواد نکونام در ایــن تیم اظهار 
داشــت: بعد از قهرمانى تیــم در جــام حذفــى مذاکراتى با آقــاى نکونام 
داشــتیم، اما ورود قابل توجهى به قضیه نداشــت و در بســتن قرارداد تاخیر 
به وجود آمــد. پنجره نقل و انتقاالتى ما بســته شــده بود و نمى توانســتیم 
بازیکن جدید جذب کنیــم. نکونام نگران این مســأله بــود و در نهایت هم 
چند بازیکــن از تیم ما جدا شــدند. همه این مســائل باعث شــد تــا با وى

 به توافق نرسیم.
اســماعیل گودرزى افزود: ما روى چند گزینه فکر کردیم اما با ویسى به دلیل 
اینکه بومى بود، توافق کردیم. او ســابقه بازى در فوالد را داشت و با استقالل 
خوزســتان هم قهرمان لیگ برتر شــده بود. ما هم ســعى کردیم با توجه به 
شاخصه هاى هیات مدیره، تمام امکانات را در اختیار این مربى قرار بدهیم. دو 
اردو در تهران برگزار شد و مقرر شد از پتانسیل مجموعه در کنار بازیکنان امید و 

جوانان استفاده شود و بعد از باز شدن پنجره بازیکن هم جذب کنیم.
وى در پاسخ به این سؤال که آیا حضور ویســى و انتخاب دوباره نکونام اشتباه 
مدیریتى باشــگاه محسوب نمى شــود، گفت: ما در آن زمان تمام تالشمان را 
کردیم که نکونام بماند. اولویت اول و آخر ما هم این مربى بود، اما شــرایط به 

شکلى پیش رفت که زمان در حال 
از دســت رفتن بود. وقتى با 
آقاى نکونام جلسه گذاشتیم، 
وکیل خــود را به نشســت 
فرســتاد و در نهایــت تصمیم 

گرفتیم مربى اى را انتخاب کنیم که 
به شــرایط ما بخورد. به هر حال 

فوالد قهرمان جــام حذفى 
بود و ما هم شاخصه هایى 
داشتیم که باید سرمربى 
را ســریع تر انتخــاب 

مى کردیم.
نایب رئیســه هیات 
مدیره باشگاه فوالد 
تأکید کرد: ویسى 
در فــوالد حضور 
پیدا کرد اما کار او 
نگرفت. بارسلونا 
هم کومــان را 
جذب کرد و از او 
انتظار داشتند 
وقتــى  امــا 
مســى از این 
تیم جدا شــد، 

تمــام شــاکله 
بارسا تغییر کرد و 

به نتیجه رسیدند که 
ژاوى را بیاورنــد. در 
منچستر یونایتد هم 
شرایط همین گونه 

است. 

مدافع ذوب آهن:
نگاه ما به باالى جدول است

ویسى در فوالد جواب نداد
 مثل کومان در بارسا!

دراگان اسکوچیچ سرمربى 
تیم ملى فوتبال کشورمان 
به این نکته اذعان کرد که 
تیمش کار آســانى مقابل 

لبنان نخواهد داشت.
در  اســکوچیچ  دراگان 
نشســت خبرى پیش از 
دیدار با لبنان اظهار کرد: 

از اهمیت این بازى باخبر هستیم و این بازى براى هر دو طرف 
از اهمیت باالیى برخوردار اســت. براى بازى با لبنان آماده ایم 
و متمرکز هســتیم تا بتوانیم بهترین نتیجه را از بازى بگیریم. 
مى دانیم بازى آســانى نداریم و براى تیِم لبنان احترام خاصى 

قائلیم.
وى افزود: مى دانیم لبنانى ها ســازماندهى خوبــى دارند و در 
بازى هایى که در این گروه از خود نشــان دادند، براى حریفان 
بازى هاى سختى رقم زدند. از کیفیت خودمان هم آگاه هستیم 
و مطمئن هستیم مى توانیم با حداکثر تالش نتیجه خوبى از این 

زمین بگیریم.
سرمربى تیم ملى فوتبال کشــورمان درباره عدم دعوت مهدى 
طارمى به اردوى این تیم یادآور شد: تیم ملى ایران به همه تعلق 
دارد و متعلق به یک مربى یا بازیکن خاص نیست. مهدى بازیکن 
فوق العاده اى است و ما به او نیاز داریم، اما ارزش هایى هم وجود 

دارد که باید به آنها احترام مى گذاشتیم.
 A اســکوچیچ درباره اینکه تیم ملى ایران در صدر جدول گروه
قرار دارد و چقدر شــانس و احتمال مى دهد تیمش با موفقیت 
این مسیر را براى حضور در جام جهانى ادامه بدهد، گفت: اکنون 
نمى خواهم درباره انتقادات صحبت کنم، اما نشان دادیم کیفیت 
الزم را داریم. تمرکزمان روى هر بازى است که در پیش داریم و 
مى دانیم با کیفیت مان مى توانیم این مسیر را با موفقیت به پایان 

برسانیم.

سرمربى تیم ملى:
به طارمى نیاز داریم

 اما   ...

سایت فیفا در گزارشى از بازى هاى مقدماتى جام جهانى به غیبت طارمى در تیم ملى ایران اشاره کرده و نوشت: 
ایران باید مواظب لبنان باشد.

هفته پنجم مرحله نهایى مقدماتى جام جهانى 2022 در قاره آسیا از امروز شروع مى شود و تیم ملى ایران در بیروت 
مقابل لبنان قرار مى گیرد. شاگردان اسکوچیچ 5 روز پس از این دیدار در ششمین دیدار خود مقابل سوریه به میدان 
خواهند رفت. سایت فدراسیون جهانى فوتبال در آستانه این مسابقات در گزارشى به وضعیت تیم هاى حاضر در دور 

نهایى مقدماتى جام جهانى در آسیا پرداخته است:
تیم ملى ایران در گروه نخست مسابقات بدون مهدى طارمى، ستاره خود راهى لبنان شده تا با تیم سوم جدول رده 
بندى دیدار کند؛ تیمى که مى خواهد موفقیت خود را تداوم ببخشــد. ایران باید مواظب تیم میزبان باشد که فرم
 آماده اى دارد؛ لبنان در مقدماتى جام جهانى 2014 ایران را با تک گل انتر شکست داده بود. ایران با دو امتیاز بیشتر 
از کره جنوبى، در صدر جدول رده بندى گروه اول قرار دارد و بعد از بازى با لبنان روز سه شنبه هفته بعد در اردن مقابل 

سوریه بازى خواهد کرد. کره جنوبى هم در این دور با امارات و عراق دیدار مى کند. 
گفتنى است که یکى از حساس ترین بازى هاى این دور مسابقات در آسیا را تیم هاى عربستان و استرالیا در گروه 
دوم انجام خواهند داد؛ دیدارى که سایت فیفا آن را سرنوشت ساز نامیده است؛ البته در این گروه شاهد تقابلى بسیار 

هیجان انگیز میان عمان و ژاپن که هر دو 6 امتیاز دارند نیز خواهیم بود.

فیفا: ایران باید مواظب لبنان باشد

ود و بعد از باز شدن پنجره بازیکن هم جذب کنیم.
ن سؤال که آیا حضور ویســى و انتخاب دوباره نکونام اشتباه
ه محسوب نمى شــود، گفت: ما در آن زمان تمام تالشمان را
 بماند. اولویت اول و آخر ما هم این مربىبود، اما شــرایط به

ش رفت که زمان در حال 
ت رفتن بود. وقتى با 
نام جلسه گذاشتیم،

ـود را به نشســت 
ر نهایــت تصمیم 
 را انتخاب کنیم که

حال ورد. به هر
ــام حذفى 

صه هایى 
رمربى 
ــاب 

ات 
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کارلوس کى روش سرمربى اسبق تیم ملى فوتبال ایران این روزها در تیم 
ملى مصر خبرساز شده و با خط زدن چند بازیکن کلیدى مصرى ها اقتدارش 

را نشان داده است.
در همین زمینه فکرى صالح مربى دروازه بان هاى سابق تیم ملى مصر در 
مصاحبه تلویزیونى به تمجید از مربى باتجربه پرتغالى پرداخت و گفت: کى 
روش من را به یاد محمود الجوهرى مربى سابق تیم ملى مصر و مشهور به 

«ژنرال» مى اندازد.
وى افزود: کى روش هیچ تعارفى در انتخاب بازیکنان تیم ملى ندارد. اصال 
اهمیتى ندارد بازیکنان با اسم و رسم باشد یا نه او فقط به توانایى فنى کنونى 
بازیکنان اهمیت مى دهد. این مربى مصر ادامه داد: تیم ملى مصر با هدایت 
کى روش مى تواند به جام جهانى 2022 راه پیدا کند. این تیم پتانسیل باالیى 

دارد و ستاره هایى مثل محمد صالح را در اختیار دارد.

کى روش در مصر «ژنرال» شد

سایت «بلیچر ریپورت» در آستانه آغاز دور پنجم مسابقات انتخابى 
جام جهانى در مرحله پایانى در آســیا به معرفــى گلزنان برتر این 

رقابت ها پرداخت.
على مبخوت ســتاره تیم ملى امارات تا اینجاى رقابت ها با به ثمر 
رساندن 13 گل بهترین گلزن مسابقات مقدماتى جام جهانى 2022 

در قاره آسیا شد.
سردار آزمون ستاره تیم ملى کشورمان نیز با به ثمر رساندن 7 گل در 
رده ششم جدول بهترین گلزنان قرار دارد. کریم انصارى فرد هم با 

7 گل در رده نهم است. 

آزمون، ششمین گلزن برتر
 مقدماتى جام جهانى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

راى شماره 1775 مورخ 1400/04/5 آقاى فتح اله فاضل نجف آبادى فرزند یداله نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 15/60 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 92 اصلى 
واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشــار نوبت اول 1400/08/05-تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1400/08/20-م الف  
1211375 حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى/8/101
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004991- تاریخ: 1400/07/28 جلسه 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 تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000744 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم رقیه سعیدى 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 308 دفتر 445 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 رقیه سعیدى به شناسنامه 
شماره 63 کدملى 1140988468 صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به 6 دانگ یکباب زمین به 
مساحت 67,60 مترمربع پالك شماره 359 فرعى از 87 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 تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1211191 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى-  سید محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت 

اسناد و امالك خمینى شهر/8/106
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139860302006008807- تاریخ: 1398/07/11 جلسه 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 تشــکیل و پرونده 
کالسه 1398114402006001433 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مقتدا روح االمین مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 679 و 678 فرعى از 158 

اصلى واقع در بخش 14 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 مســتندات ضمیمه شامل مع الواسطه از شهردارى ثبت در 
صفحه 391 دفتر 150 و صفحه 374 دفتر 148 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 مقتدا روح االمین به شناسنامه شماره 22348 کدملى 
1140223046 صادره فرزند محمد حسین نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 294 
مترمربع پالك شماره 679 و 678 فرعى از 158 اصلى واقع در صدر اباد بخش 14 حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر تأئید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال در دو قسمت اول به طول 3/94 متر و دوم به طول 3/10 متر که هر دو به طور شکسته 

دیواریست به 158 اصلى 
شرقاً در دو قسمت که دوم پخى شکل است اول به طول 18/46 متر درب و دیواریست به گذر 

دوم به طول 7/87 متر دیواریست به گذر 
جنوبا به طول 15/66 متر درب و دیواریست به گذر 

غرباً به طول 19/84 متر دیوار به دیوار پالك 158 اصلى باقیمانده 
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 تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1210733 - محمد کیانى قائــم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - سجاد پاکدل نیا عضو قضائى- على شریفى مدیریت جهاد کشاورزى- نبى اهللا 

یزدانى رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/ 8/108
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004884- تاریخ: 1400/07/26 جلسه 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 
1399114402006001885 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم ریحانه ملکوتى ورنوسفادرانى 
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 37026 مورخ 99/08/17 دفتر 
322 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 
ریحانه ملکوتى ورنوسفادرانى به شناسنامه شــماره 1616 کدملى 1141218811 صادره 
فرزند سیف اله نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 85/80 مترمربع پالك شماره 2341 
فرعى از 87 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: 1400/08/05- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/08/20- م الف: 1210813 - 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 /8/110
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004954- تاریخ: 1400/07/27 جلسه 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 
1400114402006001229 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سیدعلى ضابط زاده 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 38 مورخ 31/03/27 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 سیدعلى ضابط زاده 
به شناسنامه شماره 29 کدملى 1285500148 صادره فرزند حسن نسبت به 6 دانگ یکباب 
باغ به مساحت 1506,9 مترمربع پالك شماره 10 فرعى از 95 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 تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1211180 - 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/8/112
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شــماره 2027027474 تاریخ 1400/8/1 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از 
طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007147 مورخ 1400/06/22 موسى رجبى نیسیانى 
فرزند رجب بشــماره شناســنامه 191 صادره از اردستان بشــماره ملى 1189968703 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مســاحت 118/61 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى حسین کشاورز. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/20- م الف: 1212488- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى 

صادقى وصفى/8/126
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2027027675- 1400/8/3 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف 
این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007794 مورخ 1400/07/12 عباس زمانیان خوراسگانى 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1271601664 صادره از اصفهان بشماره ملى 1271601664 
در ششدانگ یکباب قطعه زمین با بناى  احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7033 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 189/83 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
تاریخ انتشــار نوبت اول 1400/08/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 
1212596- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى صادقى وصفى/8/134
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2027027426- تاریخ:1400/8/1 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از 
طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007057 مورخ 1400/06/20 سکینه ابراهیمى حسین 
آبادى فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 98 صادره از اصفهان بشماره ملى 1284213285 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9551 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 332/45 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212606 رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى صادقى وصفى/8/136
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2027027692- تاریخ 1400/8/3 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 ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 

قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007978 مورخ 1400/07/20 مصطفى جدیدى هفدانى 
فرزند حسنعلى بشماره شناسنامه 1753 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286904307 در 
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 222/10 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. انتشار 
نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212512- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى صادقى وصفى/8/138
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 7663- 1400/06/23 هیات سوم آقاى عبدالرضا شیرانى بیدابادى 
به شناسنامه شماره 1703 کدملى 1286014506 صادره فرزند رمضان نسبت به سه دانگ 
مشاع از/ ششدانگ یکباب خانه به مساحت 333 مترمربع پالك شماره 276 فرعى از 11 
اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان قولنامه و حصر وراثت از 
بتول شیرانى فرزند عباس و رمضان شیرانى بیدابادى فرزند غالمعلى و مع الواسطه از فاطمه 
سلطان شیرانى بیدابادى فرزند عبدالوهاب طبق از اظهارنامه ثبتى و سند طالق 4479 مورخ 
76/6/25 دفترخانه 55 اصفهان از محبوبه على اقایى فرزند حســن سند 136395 مورخ 

76/3/12 دفترخانه هفت اصفهان تأیید 
ردیف 2ـ راى شماره 7664- 1400/06/23 هیات ســوم آقاى رضا شیرانى به شناسنامه 
شماره 900 کدملى 1285793382 صادره فرزند رمضان نســبت به سه دانگ مشاع از/ 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 333 مترمربع پالك شماره 276 فرعى از 11 اصلى واقع 
در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان قولنامه و حصر وراثت از بتول شیرانى 
فرزند عباس و رمضان شــیرانى بیدابادى فرزند غالمعلى و مع الواسطه از فاطمه سلطان 
شــیرانى بیدابادى فرزند عبدالوهاب طبق از اظهارنامه ثبتى و ســند طالق 4479 مورخ 
76/6/25 دفترخانه 55 اصفهان از محبوبه على اقایى فرزند حســن سند 136395 مورخ 

76/3/12 دفترخانه هفت اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 

1212751- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/160
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 ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007476 مورخ 1400/07/03 بهرام باطنى پرور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1323 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287650880 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11800 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 272/80 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212496- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/153
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008564 مورخ 1400/06/25 هیات یک آقاى حسین کیانى 
به شناسنامه شماره 2248 کدملى 1816677371 صادره آبادان فرزند صفر على بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270 مترمربع از پالك شماره 79 فرعى از 99 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت رسمى ابوالقاسم 
حاجى دلیگانى موضوع سند انتقال 57464 مورخ 50/8/8 دفترخانه 1 اصفهان که بصورت 

عادى مع الواسطه به متقاضى واگذار شده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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 تســلیم 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: 1400/08/05 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/08/20 - م الف: 1212470 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى/8/155
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008373 مورخ 1400/06/21 هیات یک آقاى رضا بهمنى 
حیدرآبادى به شناسنامه شــماره 14 کدملى 5649710066 صادره اصفهان فرزند زین 
العابدین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229,70 مترمربع از پالك شماره 127 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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 تســلیم 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: 1400/08/05 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/08/20 - م الف: 1212769 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى/8/158 
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 ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى اصالحى شماره 140060302027007812 مورخ 1400/07/17 زهرا ابوالحسنى 
فرزند على بشماره شناســنامه 653 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1283913526 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 371/16 مترمربع صحیح مى باشد. خریدارى مع الواسطه بصورت 
عادى از مالک رسمى باقر طراح پزوه فرزند هاشم. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212712- رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/162
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026007430 مورخ 1400/06/09 هیات یک خانم حکمیه 
خاتون رئیســى نافچى به شناسنامه شــماره 81 کدملى 4622005549 صادره شهرکرد 
فرزند مهدیقلى بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 228,43 مترمربع از پالك 
شماره 17 فرعى از 15177 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  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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 تســلیم 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: 1400/08/05 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/08/20 - م الف: 1212729 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى/8/164
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 ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027008111 مورخ 1400/07/25 شهال توسلى فارفانى 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 20 صادره از اصفهان بشــماره ملى 5659807119 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 2 فرعى از اصلى 
12141 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/33 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- 
م الف: 1212140- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى/8/166
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 7612- 1400/06/21 هیات چهارم آقاى على حاج رستم هندى به 
شناسنامه شماره 48448 کدملى 1282406213 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به 
دو سهم مشاع از هفت سهم/ ششدانگ ساختمان به مساحت 42,96 مترمربع پالك شماره 
67 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمد 

بیات فرزند مرحوم حسین سند 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 6 اصفهان 
ردیف 2ـ راى شماره 7614- 1400/06/21 هیات چهارم خانم صدیقه حاج رستم هندى 
به شناسنامه شماره 32808 کدملى 1282256998 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت 
به یک سهم مشاع از هفت سهم/ ششدانگ ساختمان به مساحت 42,96 مترمربع پالك 
شــماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از محمد بیات فرزند مرحوم حسین سند 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 6 اصفهان 
ردیف 3ـ راى شماره 7613- 1400/06/21 هیات چهارم آقاى محمد حاج رستم هندى به 
شناسنامه شماره 1325 کدملى 1285840550 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به دو 
سهم مشاع از هفت سهم/ ششدانگ ساختمان به مساحت 42,96 مترمربع پالك شماره 67 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمد بیات 

فرزند مرحوم حسین سند 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 6 اصفهان 
ردیف 4ـ راى شــماره 7615- 1400/06/21 هیات چهارم خانم آقاى احسان حاج رستم 
هندى به شناسنامه شــماره 8847 کدملى 1292617107 صادره اصفهان فرزند محمود 
نسبت به دو سهم مشاع از هفت سهم/ ششدانگ ســاختمان به مساحت 42,96 مترمربع 
پالك شــماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مع 
الواسطه از محمد بیات فرزند مرحوم حسین ســند 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 

6 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 

1212180- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/168
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 9064- 1400/07/26 هیات دوم خانم بهناز حافظى به شناسنامه 
شماره 2155 کدملى 1285961609 صادره اصفهان فرزند عباسعلى در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 250,25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 269 
فرعى از 7 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

دفتر امالك الکترونیک 139820302025001296
ردیف 2ـ راى شماره 9065- 1400/07/26 هیات دوم آقاى مجید معصوم زاده جوزدانى 
به شناسنامه شماره 55563 کدملى 1280983086 صادره اصفهان فرزند محمدعلى در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 250,25 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 269 فرعى از 7 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت دفتر امالك الکترونیک 139820302025001296
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 

1212208- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/170



سالمتسالمت 07074176 سال هجدهمپنج شنبه  20  آبان  ماه   1400

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

1ـ راى شــماره 140060302026008421 مورخ 1400/06/22 هیات یک آقاى محمد 
اسدى جاجائى به شناسنامه شماره 183 کدملى 1286621143 صادره اصفهان فرزند محمد 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 91,84 مترمربع 
از پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى به موجب قولنامه عادى مع الواســطه از مالکیت حسن و فاطمه زراعتى 

شمس ابادى
2ـ راى شــماره 140060302026008429 مورخ 1400/06/22 هیات یک خانم فخرى 
باقرى دلیگانى به شناسنامه شماره 64088 کدملى 1281739677 صادره اصفهان فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 91,84 مترمربع از پالك 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى به 

موجب قولنامه عادى مع الواسطه از مالکیت حسن و فاطمه زراعتى شمس ابادى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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 انتشار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 - م الف: 1212170 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى/8/172
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027008008 مورخ 1400/07/22 فاطمه ســلطان خالقى 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملى 1199562599 در سه 
دانگ یکباب قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 68 فرعى از 
اصلى 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 184/52 مترمربع. خریدارى طى 

سند رسمى. 

2ـ راى شــماره 140060302027008009 مورخ 1400/07/22 رحمت اله صفائى وصفى 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملى 1199529095 در سه 
دانگ یکباب قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 68 فرعى از اصلى 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/52 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 
1212661 - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/ 8/176

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006007857 تاریخ ارسال نامه: 1400/08/11 - آقاى/خانم زهرا 
پیمانى فروشــانى فرزند رضا به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسماً گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت یک دانگ مشاع از شش دانگ پالك شماره 
107/1135 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 334 دفتر 301 امالك 
ذیل ثبت 67874 به نام نامبرده فرزند - ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند قطعى 
شماره 1381/12/03 دفترخانه اسناد رسمى شماره - به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى 
هم انجام نشده - به موجب سند - دفتر - نزد - رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى 
از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد 

گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1220017- سید امیرحسین 

حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى /8/415
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026007698 مورخ 1400/06/14 هیات دو آقاى حسین مرتضوى 
به شناسنامه شماره 2080 کدملى 1287961614 صادره اصفهان فرزند سیروس نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24 مترمربع از پالك شماره 1492 فرعى از 15177 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پرویــن جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/08/20 - م الف: 1212159 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال

 اصفهان - موسوى/8/174

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى آرمان جاوید سپاهان 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 
39653 و شناسه ملى 10260573123 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/08/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید قندى به 
کد ملى 1290503907 و مریم عبدالهى 
به کد ملى 1282895478و عزت ملک 
محمد بــه کد ملــى 1280904135 به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند .محسن 
رهنما به شماره ملى 1292013702 به 
ســمت بازرس اصلى و مرتضى صدرى 
کرمى بــه کد ملــى 1290751633 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
ســال انتخــاب گردیدند.روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1220474)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى و مهندســى رایــا الکترونیک غدیر 
سهامى خاص به شماره ثبت 68146 و شناسه ملى 
14010116770 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/28 محل شرکت 
در واحد ثبتى اصفهان بنشــانى : اســتان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله مسجد مصلى ، کوچه پاشــا[3] ، خیابان شیخ 
مفید ، پالك 0 ، ساختمان ســورنا ، طبقه اول ، واحد 
5 - کدپستى8164763854 تغییر یافت و ماده مربوط 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1220493)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى رایا الکترونیک غدیر 
سهامى خاص به شماره ثبت 68146 و شناسه 
ملى 14010116770 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/29 
نام شــرکت به " مهندســى بازرگانــى رایا 
الکترونیک غدیر " تغییر یافت و ماده مربوط در 
اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1220490)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى آرمان جاوید سپاهان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 39653 و شناســه ملى 10260573123 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/08/06 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : مجیــد قندى بــه کد ملى 
1290503907 به سمت رئیس هیات مدیره و عزت ملک 
محمد به کد ملى 1280904135 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و مریم عبدالهى به کــد ملى 1282895478 
به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره هر کدام به تنهایى 
همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1220475)

آگهى تغییرات
شــرکت کهکشــان همراه خاورمیانه با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 64048 و شناســه ملى 
14008963893 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/06/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : بهروز پاك روان به کدملى 1270059289 
بســمت مدیرعامل و ســارا حســن پور به کدملى 
1271928991 به عنوان رئیس هیات مدیره براى 
مدت نامحدود انتخاب شدندکلیه اوراق واسناد مالى 
وتعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1220473)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فن آورى پیشرفته نرم افزار الماس راه ابریشم درتاریخ 1400/08/17 به شماره ثبت 69215 به شناسه ملى 14010490366 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید فروش و واردات و صادرات 
تجهیزات رایانه اى و ملزومات و قطعات رایانه اى و دستگاه هاى جانبى و کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى -انجام امور انفورماتیک شامل تولید و ارائه و مشاوره 
و توسعه و پشتیبانى نرم افزار ها و وب سایت هاى اینترنتى و اپلیکیشن هاى موبایل شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى – خصوصى – نیمه خصوصى در 
مورد فعالیت شرکت و عقد قرارداد -اخذ وام و ضمانتنامه از کلیه بانک هاى دولتى – خصوصى – نیمه خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -اخذ و 
اعطاى نمایندگى در سطح کشور و بین الملل مطابق قوانین جارى کشور-امور پیمانکارى و مشاوره مربوط به تولید و توزیع و انتقال اعم از نیروگاه ها و شبکه 
هاى برق و تاسیسات برق و سیستم هاى توزیع الکترونیک عام و خاص و سیستم هاى کنترل برق و ابزار دقیق -انجام کلیه خدمات در خصوص مدیریت 
منابع انسانى و مشاوره کاریابى شغلى -ارایه خدمات کاریابى و تامین نیروى انســانى موقت کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى و کسب کارهاى مجازى و 
اینترنتى ارائه خدمات مشاوره و نیازسنجى و عارضه یابى و امکان سنجى و تدوین طرح هاى کسب و کار-تحلیل گرى و ارزیابى فنى و اقتصادى طرح هاى 
تولیدى ، صنعتى ، خدماتى ، توزیعى-بازار یابى اینترنتى غیر هرمى و غیر شبکه اى-ارائه مشاوره و ارائه خدمات کارآفرینى-مشاوره و ارائه خدمات در 
حوزه تجارى سازى درصورت لزوم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ نگار - آئینه خانه ، خیابان میر فندرسکى ، بن بست آفتاب [8] ، پالك - 421 
، مجتمع تجارى ادارى ایران ، طبقه سوم کدپستى 8163614854 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 25,000,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 250000 سهم 100000 ریالى تعداد 250000 سهم آن با نام عادى مبلغ 8750000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 91884 
مورخ 1400/07/28 نزد بانک ملت شــعبه چهار راه نظر اصفهان با کد 91884 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى سید محمد دخیل علیان به شماره ملى 1286787319 نماینده حقوقى مهندسى ارتباطى پیام پرداز به شناسه ملى 10260329240 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على کرباسى زاده به شماره ملى 1281050261 نماینده حقوقى الماس هشت بهشت جى به 
شناسه ملى 10260662806 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد یوسفى هفشجانى به شماره ملى 3392441661 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء دو نفر از اعضاى هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سید وحید نحوى به شماره ملى 1284717372 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى محمد جواد 
وحید دستجردى به شماره ملى 1289129002 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1220494)

مزایاى قدم زدن در باران چه کسانى نباید قهوه بنوشند

قدم زدن در باران باعث بهبود سالمت پوست و مو، تقویت عضالت، 
تقویت سیستم ایمنى و بهبود سالمت ذهن و بدن مى شود.

الزم اســت افراد بدانند که باران باعث بروز سرماخوردگى نمى شود، 
بلکه دماى پایین هوا سیستم ایمنى بدن انسان را ضعیف مى کند و در 
این صورت خطر ابتالء به بیمارى ها افزایش پیدا مى کند. اگر افراد هنگام 
قدم زدن زیر باران لباس گرم بپوشند؛ احتمال بروز سرماخوردگى به 
میزان قابل توجهى کاهش مى یابد. در ادامه به بعضى از مزایاى قدم زدن 

در باران مى پردازیم:

سالمت پوست و مو
آب باران قلیایى است و حاوى مواد معدنى مضر نیست؛ بنابراین براى پوست 
و مو افراد بسیار مفید است. رطوبت نیز براى پوست افراد مفید است. زمانى که 
باران مى بارد، رطوبت هوا افزایش پیدا مى کند و به بهبود پوست و موى افراد 

کمک مى کند.

تقویت عضالت
زمانى که افراد در روزهاى بارانى کنار ســاحل و روى شن و ماسه راه مى روند؛ 
عضالت بیشترى از بدن درگیر خواهند شد؛ بنابراین قدم زدن روى سطح گل 

آلود یا لغزنده باعث تقویت شدن عضالت به ویژه عضالت پا مى شود.

سوزاندن کالرى بیشتر
به طور کلى پیاده روى کردن باعث سوزاندن کالرى مى شود، اما قدم زدن در 
باران سرعت ســوزاندن کالرى را افزایش مى دهد. در صورتى که افراد روى 

سطوح لغزنده قدم بزنند بافت چربى بیشترى را از دست مى دهند.

تقویت سیستم ایمنى
قرار گرفتن در معرض دماهاى مختلف و حضور در محیط هاى بیرون از منزل 
به تقویت سیستم ایمنى بدن کمک شایانى مى کند. تعداد مبتالیان به بیمارى 
کووید -19 در فصل زمســتان افزایش پیدا مى کند، زیرا به اندازه کافى لباس 
گرم نمى پوشند. معموًال هوا در روزهاى بارانى تمیز و عارى از آالینده ها است؛ 
بنابراین خطر بروز مشکالت سالمتى مربوط به آلودگى هوا کاهش پیدا مى کند. 

بهبود سالمت ذهن و بدن
برقرارى ارتباط با طبیعت مزایاى زیادى براى ذهن و بدن افراد دارد؛ براى نمونه، 
قدم زدن در باران به کاهش استرس و افزایش تولید اندورفین کمک شایانى 
مى کند. صداى باران تأثیر بسیار عمیقى بر ذهن افراد مى گذارد و باعث کاهش 

استرس مى شود.

اگر شــما عالقه زیادى به نوشــیدن قهوه دارید، 
ممکن است مجبور شوید نوشیدن قهوه را در زمان 
بیمارى متوقف کنید. البته این مورد تا حد زیادى 
به نوع بیمارى و تاثیر نوشــیدن قهوه بر بدن شما 

بستگى دارد.
اگر فقط سرماخوردگى خفیف دارید، کارشناسان 
پیشــنهاد مى کنند قهوه مى توانــد تنها محرك 
مالیمى براى غلبه بر خســتگى باشــد و به شما 
کمک  کند روز خود را در محل کار یا مدرسه بدون 

هیچگونه عوارض جانبى سپرى کنید.
با وجود تحریک و لذتى کــه قهوه ایجاد مى کند، 
اگر در شرایط شــدیدترى مانند استفراغ، اسهال، 
آنفلوآنزا یا مسمومیت غذایى قرار دارید، نوشیدن 
آن در این موارد توصیه نمى شود زیرا قهوه ادرارآور 
اســت و نوشــیدن مایعاتى که به بدن آب رسانى 
مى کنــد ماننــد آب، آبمیوه هاى رقیق شــده و 

نوشیدنى هاى ورزشى براى بدن مفیدتر است.
اگر از زخم معده رنج مى برید نیــز احتماال باید از 
نوشیدن قهوه اجتناب کنید زیرا اسیدهاى موجود 
در آن مى تواند باعث تحریک بیشتر بیمارى شود.

همچنین کافئیــن موجود در قهــوه مى تواند به  
طور بالقــوه بــا داروهاى محرك خــاص مانند 
 (Sudafed)داروى ضداحتقان ســودوافدرین

و آنتى بیوتیک ها تداخل داشــته باشد. بنابراین با 
پزشک خود مشــورت کنید تا مطمئن شوید که 
نوشیدن قهوه حین مصرف این داروها براى شما 

بى خطر است.
افراد مبتال به سندرم روده تحریک پذیر، مبتالیان 
به گلوکــوم، افراد با مثانه بیــش فعال، مبتالیان 
به بیمارى هاى قلبى ماننــد آریتمى، زنان باردار، 
مادران شــیرده، افراد مبتال به اختالالت خواب، 
مبتالیان به بیمارى صرع، افراد زیر 12 ســال و 
افراد مبتال به ریفالکس معده  یا مرى هرگز نباید 

قهوه بنوشند.
مصرف کافئیــن در افراد مبتال به ســندرم روده 
تحریک پذیر یا IBS موجــب افزایش احتمال 
اسهال مى شود. همچنین مصرف قهوه فشار داخل 
چشم در مبتالیان به گلوکوم را افزایش مى دهد. 
در مجموع مصرف کافئیــن مى تواند هم دفعات 
ادرار و هم فوریت آن را افزایش دهد. بنابراین براى 

افراد با مثانه بیش فعال مناسب نیست.
کافئین قهوه مى تواند باعث افزایش موقت فشار 
خون و ضربان قلب شود. بنابراین براى بیمار قلبى 
مهم است که با ارائه دهنده مراقبت هاى بهداشتى 
خود در مورد اینکه چه میزان قهوه براى مصرف 

بى خطر است، مشاوره کند.

از آنجایى کــه کافئین یک محــرك و ادرارآور 
اســت، نگرانى اصلى این اســت که مادر شیرده 
در معرض خطر کم آبى قرار گیرد. زنان باردار نیز 
براى جلوگیرى از ســقط جنین باید مصرف قهوه 

را محدود کنند.
مصرف زیاد قهوه با افزایش دفعات تشنج مرتبط 
است اما مطالعات بیشترى در این زمینه مورد نیاز 
اســت؛ به همین دلیل در صورت ابتال به صرع در 
مورد مصرف کافئین با متخصص مغز و اعصاب 

خود صحبت کنید.
مصرف بیش از حد کافئیــن در کودکان مى تواند 
منجر به افزایش ضربان قلب، افزایش احســاس 
اضطراب، مشــکل در تمرکز و همچنین ناراحتى 
معده شود. یکى دیگر از جنبه هاى مورد توجه به 
ویژه در کودکان نوپا این است که قهوه مى تواند 
نشــانه هاى گرســنگى را پنهان کنــد. بنابراین 
کودکان نوپا ممکن است نتوانند مواد مغذى الزم 

براى رشد و نمو را دریافت کنند.
به خاطر داشته باشید که قهوه به خودى خود کامال 
اسیدى اســت و مى تواند به میناى دندان آسیب 

برساند و خطر ایجاد حفره را افزایش دهد.
در نهایت کافئین قهوه مى تواند اسفنکتر تحتانى 
مرى که دریچه بین مرى و معده است را شل کند.

دانشمندان مى گویند به دلیل تغییرات رخ داده در فصل پاییز، بدن انسان مستعد 
بروز برخى مشکالت است. در این مطلب به رایج ترین تغییراتى که پاییز مى تواند 

بر انسان بگذارد، مى پردازیم:

1- افسردگى پاییزى: اختالل عاطفى فصلــى (SAD) که به افسردگى فصلى نیز 
مشهور است یکى از رایج ترین بیمارى هاى روانى اســت که در فصل پاییز افراد را درگیر 

مى کند.
این موضوع مى تواند دالیل متعددى داشته باشــد. دانشمندان مى گویند همزمان با تغییر 
فصل، شاهد تغییرات در ترشــح چندین هورمون و انتقال دهنده عصبى هستیم. یکى از 
این هورمون ها کورتیزول است که ترشــح آن ارتباط مستقیمى با چرخه خواب و تغییرات 

طول روز دارد.

2- بهبود یادگیرى: بسیارى از مردم مى دانند که چگونه تب بهارى مى تواند باعث بروز 
مشکالت در محیط کار شود. با این حال، فصل پاییز مى تواند به بهبود یادگیرى و پیشرفت 
شغلى شما کمک کند. تحقیقات دانشمندان دانشگاه هاروارد آمریکا نشان مى دهد فصل 
پاییز میزان بهره ورى دانش آموزان در مدرسه را افزایش مى دهد و میزان حواس پرتى در 

محیط کار کاهش مى یابد.

3- مستعد افزایش وزن: با کوتاه تر شــدن طول روز سطح سروتونین خون کاهش 
مى یابد و از این رو فرد براى افزایش سروتونین به مصرف بیشتر کربوهیدرات اقدام مى کند. 
از آنجا که این افزایش اشتها براى مصرف مواد غذایى به ویژه کربوهیدرات با سرماى هوا 
و کاهش طول روز که منجر به کم شدن فعالیت هاى خارج از خانه مى شود، فرد را مستعد 

ابتال به چاقى و اضافه وزن مى کند.

4- کاهش فعالیت  هاى اجتماعى: همانطور که در مورد پیشین ذکر شد، سرماى هوا 
و کاهش طول روز که در فصل پاییز رخ مى دهد باعث کاهش فعالیت هاى اجتماعى افراد 
مى شــود و مردم ترجیح مى دهند به جاى یک پیکنیک، در خانه بمانند. یک بررسى روى 
بیش از 22 هزار تلفن همراه نشان داده است مردم زمانى که هوا سرد مى شود تماس هاى 

تلفنى بیشتر و طوالنى ترى برقرار مى کنند.
از دیگر تاثیرات فصل پاییز بر انسان مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- افزایش احتمال سرفه و عطسه
2- کاهش خطر پذیرى

3- بروز مشکالت تنفسى به دلیل وارونگى دما 

تأثیرات عجیب فصل پاییز بر بدن انسان
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آنان که مال فراوان گــرد آورده بر آن افزودند و آنان که قصرها ســاخته 
و محکم کارى کردند، طالکارى کرده و زینت دادند، فراوان اندوختند و 
نگهدارى کردند و به گمان خود براى فرزندان خود باقى گذاشتند، همگى 
آنان به پاى حسابرســى الهى و جایگاه پاداش و کیفر رانده مى شــوند، آنگاه 
که فرمان داورى و قضاوت نهایى صادر شــود «پس تبهکاران زیان خواهند 
دید». به این واقعیت ها عقل گواهى مى دهد هر گاه که از اسارت هواى نفس 
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معاون خدمات بیمه اى مدیریت بانک کشاورزى 
استان اصفهان در نشست خبرى صندوق بیمه 
کشاورزى اســتان اصفهان با اصحاب رسانه با 
اشاره به اینکه کشاورزى یکى از پرمخاطره ترین 
فعالیت هاى اقتصادى است، گفت: ایران یکى 
از بالخیزترین کشــورهاى دنیاست و 34 بلیه 
طبیعى از 40 نوع بلیه اى طبیعى جهانى در ایران 
اتفاق مى افتد و از طرفى توان مالى روستاییان 
و کشاورزان ما محدود است، ضمن اینکه بحث 
کشاورزى مســتقیمًا با غذا و سالمت مردم در 
ارتباط است؛ بنابراین هر دولتى حمایت از بخش 

کشاورزى را در دستور کار خود قرار مى دهد.
دکتر مجید وارســته پور با بیان اینکه در حال 
حاضر کارآمدترین اهــرم حمایتى دولت و تنها 
ابزار حمایت از بخش کشــاورزى کشور، بیمه 
کشاورزى اســت، اظهار کرد: بیمه کشاورزى 
نرخ مخاطرات را کم و ادامــه فعالیت را براى 
کشاورزان زیان دیده فراهم مى کند و کشاورز 
را به زمان قبل از خسارت بر مى گرداند. وى با 
بیان اینکه بیمه محصوالت کشاورزى همزمان 
با سال زراعى شروع مى شود و تعرفه ها نیز از 
طریق صندوق بیمه کشاورزى اعالم مى شود، 
افزود: ما در صندوق بیمه کشاورزى براى بیمه 
پذیرى محصوالت، مهلت زمانى معین داریم؛ بر 
این اساس هر محصول در همان مهلت زمانى 
که کشت مى شود مى تواند بیمه شود. البته بسته 
به نیاز و همچنین تشخیص مقامات استانى و 
کشورى ممکن اســت مهلت ها تمدید شود تا 

کشاورزان به مشکل برنخورند.
معاون خدمــات بیمــه اى مدیریــت بانک 
کشاورزى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 

در کشــور حدود 160 محصول تحت پوشش 
صندوق بیمه کشاورزى قرار مى گیرند که بعضى 
از این محصوالت در اســتان اصفهان کشت 
نمى شوند، عنوان کرد: در استان اصفهان 126 
محصول تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزى 
قرار مى گیرند و خدمــات بیمه اى متعددى در 
11 زیر بخش در استان اصفهان به کشاورزان 
ارائه مى شود که شــامل محصوالت زراعى، 
محصوالت باغــى گلخانه اى، تنــه درختان، 
منابع طبیعى، دام، طیور، آبزیان، ماشین آالت، 

تأسیسات، ابنیه و آتش سوزى است.
وارسته پور با اشاره به اینکه 9 شرکت خدمات 
بیمه اى بخش خصوصى در اســتان اصفهان 
فعالیت مى کنند که از صندوق بیمه کشاورزى و 
بیمه مرکزى مجوز دارند، گفت: 27 دفتر خدمات 
بیمه کشــاورزى دائمى نیز در سطح استان و 
شهرستان هاى مختلف مستقر هستند و خدمات 
ارائه مى کنند و تعداد کارگزار فعال در اســتان 
اصفهان نیز در حال حاضر 143 نفر است و 90 
کارگزار بیمه گر داریم که عملیات صدور بیمه 
نامه و تبلیغ و ترویج بیمه اى را انجام مى دهند. 
وى در ادامه با اشــاره به آمار عملکرد صندوق 
بیمه کشاورزى در استان اصفهان در سال زراعى 
1400-1399، گفت: در سال زراعى گذشته ما 
موظف بودیم 726 میلیارد ریال فروش بیمه نامه 
به زیربخش هاى مختلف انجام دهیم که 550 
میلیارد ریال آن محقق شد و از نظر جذب میزان 
حق بیمه در جایگاه پنجم کشورى قرار داریم و 
با تحقق 75/8 درصد از برنامه خود نســبت به 
استان هاى دیگر کشــور جایگاه نهم را به خود 

اختصاص داده ایم.
معاون خدمــات بیمــه اى مدیریــت بانک 

کشاورزى استان اصفهان با اشاره به رتبه هاى 
برتر صندوق بیمه کشــاورزى این اســتان در 
سطح کشور گفت: ما در سال زراعى گذشته در 
سه بخش بیمه گلخانه، بیمه دام صنعتى و بیمه 
بوقلمون رتبه اول کشور و در بیمه دام آمیخته و 
بیمه جو آبى رتبه دوم کشور و رتبه سوم در بیمه 

سیب درختى را از آن خود کردیم.

تعداد بیمه شــده ها بــه جامعه
 بیمه پذیر نزدیک شود

رئیس اداره کل آموزش و ترویج صندوق بیمه 
کشاورزى نیز در این نشست خبرى با بیان اینکه 
تولید در بخش کشاورزى اســتراتژیک است 

بنابر این به عنوان یک ضرورت براى دولت ها 
مطرح است، اظهار کرد: در سراسر دنیا دولت ها 
با هدف ارتقاى سطح تولید در بخش کشاورزى 
در مدیریت این بخش دخالت مى کنند و بخش 
کشاورزى در کشور ما هم متولیان متعددى دارد 

که هرکدام وظیفه و مأموریت خاصى دارند. 
دکتر محمد رحمانــى کرچگانى با اشــاره به 
اینکه صندوق بیمه کشاورزى یکى از متولیان 
بخش کشــاورزى در ایران است، گفت: وقتى 
به بخش کشاورزى خسارتى وارد مى شود همه 
مأموریت ها روى این صندوق متمرکز شــده 
و از آن مطالبه گرى مى شــود. وى با اشاره به 
دو مکانیزم حمایتى مدیریت بحران و مدیریت 

ریســک که براى حمایت از بخش کشاورزى 
تعریف شــده، افزود: مدیریت بحران، مدیریت 
خطر بعد از وقوع خسارت اســت و فشار مالى 
سنگین تر و بیشــترى به دولت وارد مى کند؛ 
چراکه هیچ کنترلى روى زیان نبوده و همچنین 
فرهنگ اعانه گیرى بین تولیدکنندگان را رواج 
مى دهد و باعث توزیع منابــع دولت بین تعداد 
زیادى از افراد، چه خسارت دیده و چه خسارت 
ندیده مى شــود؛ اما مدیریت ریسک، مدیریت 
خطر قبل از وقوع خسارت اســت و کشاورز با 
صندوق بیمه قرارداد مــى بندد و بیمه نامه مى 
خرد و ریســک خود را به صندوق کشــاورزى 
منتقل مى کند؛ به این ترتیب، کشاورز به احتمال 

وقوع خطر بیشــتر آگاه مى شود و در ریسکش 
سهیم مى شــود و همچنین منابع مالى دولت 
نیز بین تولیدکنندگان زیان دیده واقعى توزیع 

مى شود.
رحمانى کرچگانى با بیان اینکه ما در کل کشور 
چهار میلیون بهره بردار داریم، عنوان کرد: یک 
میلیون و 200 هزار نفر از این بهره برداران با ما 
قرار داده بسته اند و ما سال زراعى گذشته چیزى 
حدود 800 میلیارد تومان حــق بیمه دریافت 
کردیم اما نزدیــک به 3000 میلیــارد تومان 
غرامت پرداخت کردیم. وى افــزود: ما وقتى 
مى توانیم میزان حق بیمه ها را هم کمتر کنیم 
و غرامت بیشتر به کشاورز زیان دیده پرداخت 
کنیم که تعداد افراد بیمه شده بیشتر و به تعداد 
افراد جامعه بیمه پذیر یعنــى چهار میلیون نفر 

نزدیک شود.

رصد اتفاقات بیمه کشــاورزى در 
لحظه

رئیس اداره کل فناورى اطالعات صندوق بیمه 
کشــاورزى هم در این نشست خبرى با اشاره 
به اینکه بیمه الکترونیــک در معنى خاص به 
تأمین پوشش بیمه اى اطالق مى شود که از 
طریق بیمه نامه اى به طور مستقیم و همزمان 
پیشــنهاد و مذاکره شــده و قرارداد آن منعقد 
مى شــود، گفت: کاهش هزینه تولید اســناد 
و مدارك، حذف ســریع اطالعات تکرارى و 
اشــتباه، افزایش اطالعات قابل استناد و قابل 
اطمینان و افزایش امکان دسترســى و ارائه 
خدمات به مشــتریان و کشــاورزان کشور از 

مزایاى این نوع بیمه است.
اســماعیل ضیاء اظهار کرد: در سیل سال 98 

صندوق بیمه کشــاورزى براى اولین بار و به 
عنوان تنها دســتگاه اجرایى، ارزیابى خسارت 
در اســتان هــاى ســیل زده را با اســتفاده از 
فناورى هاى سنجش از دور و همچنین تصاویر 
ماهــواره اى انجام داد و در کوتــاه ترین زمان 
ممکن غرامت هاى مربوطه را به بیمه گذاران 
پرداخت کرد. وى افزود: ما در سامانه صندوق 
بیمه کشاورزى به لحظه تمامى اتفاقاتى که در 
بیمه کشاورزى روى مى دهد را در سطح کشور 
رصد مى کنیم و خوشبختانه در سال گذشته در 
پرداخت غرامت ها معوقه نداشتیم و غرامت ها 

به روز پرداخت شده است.

حذف 9 درصد مالیــات بر ارزش 
افزوده از بیمه کشاورزان

سارو احمدى، مســئول حقوقى صندوق بیمه 
کشــاورزى هم در ادامه این نشست خبرى با 
اشاره به قوانین مرتبط با صندوق بیمه کشاورزى 
در ایران، گفت: صندوق بیمه کشاورزى در کنار 
وظیفه بیمه گــرى خود کارهــاى دیگرى در 
یکى دو سال گذشته انجام داده از جمله انعقاد 
تفاهمنامه با ســازمان ها و نهادهاى دیگر؛ با 
دغدغه اینکه میزان حق بیمه اى که قرار است 
بیمه گذار پرداخت کنــد را از دوش آنها بردارد 
و متوجه ســازمان هاى دیگر کند و یا اینکه در 
خرداد 1400 با تصویب قانون جدید مالیات بر 
ارزش افزوده پیش بینى شــد که خدمات بیمه 
کشــاورزى از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
معاف شود و بر اساس آن از دى ماه سال جارى 
در بیمه نامه هایى که براى کشــاورزان صادر 
مى شود، 9 درصد ارزش افزوده از کشاورزان و 

بیمه گذاران دریافت نمى شود.

معاون خدمات بیمه اى مدیریت بانک کشاورزى استان:

126 محصول در استان اصفهان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزى است
مرضیه غفاریان

 
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان با اشــاره به فعالیت هــاى دور جدید مدیریت 
شهرى اصفهان، بر فضاى پر شــور و نشاط و تجلى آن 

در شهر تاکید کرد.
مجتبى شــاهمرادى، در یــک مصاحبــه مطبوعاتى 
که جمعى از خبرنگاران حضور داشــتند به مناســبت 
گرامیداشت سالروز 25 آبان و تشییع 370 شهید در این 
روز افزود: با توجه به رویکرد محله محورى تالش شده به 
مناسبت روز 25 آبان ماه برنامه هایى در محالت با عنوان 

«370 رود بى پایان» برگزار شود. 
وى افزود: این برنامه و رویداد اشاره اى دارد به روزى که 
در اصفهان 370 شهید تشییع شد و سعى شده که در این 

برنامه از خانواده هاى شهداى 25 آبان تقدیر شود.

یاد شهدا، نقطه درخشان تاریخ 
معاون شــهردار اصفهان اضافه کرد: تکریم خانواده ها 
و شــهدا جداى از تأکیدات دینى از ایــن جهت که این 
افراد پناهگاه خانواده هاى این محالت هستند؛ یاد آنها 
مى تواند نقطه امیدى در محالت باشد و ساکنان محله 
بخاطر اینکه شهدا را مرجع خود مى دانند مى تواند نقطه 

درخشانى در تاریخ باشد.
شــاهمرادى ادامه داد: به همین دلیل با همکارى بنیاد 
شــهید این خانواده ها شناسایى شــدند؛ ولى متأسفانه 
برخى از مادران شــهیدان 25 آبان دیگــر در قید حیات 
نیستند، گرچه شهداى شــاخص دیگر محالت را نیز با 
توجه به امکانات و توانایى هایى کــه داریم مورد تقدیر 

قرار خواهیم داد.
شــاهمرادى علت برگزارى این برنامــه ها در محالت 
را الگوگیرى نســل جوان و نوجوان و آشنا شدن آنها با 
فرهنگ ایثار و شهادت دانســت و اظهار کرد: در همین 
زمینه با همکارى ســازمان زیباسازى و خدمات شهرى 
شــهردارى اصفهان تندیــس و کتابچــه اى با عنوان 
«شهید کوچه ما روشنایى شهر ما» به خانواده ها تقدیم 

خواهد شد.
معاون شــهردار اصفهان با اعالم اینکه ســعى شــده 
محصوالت هنرى و نمایشــى مناســبى در مرکز ثقل 
اصفهان و میدان امام(ره) برگزار شود، گفت: امیدواریم 
که رخت حماسه را بر تن میدان امام(ره) اصفهان کنیم 

و این رویداد را به مدت چهار شــب به صورت ترکیبى با 
همت گروه هاى مختلف هنرى با فضاســازى مناسب 

برگزار کنیم. 
وى با تأکید بر اینکه با همکارى سازمان میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى تالش کرده ایم که آسیب به 
ابنیه تاریخى نرسد، بیان کرد: تمامى حجره هاى میدان 
امام(ره) با توجه به اینکه یادآور حجله هاى شهداست، به 

تمثال شهداى اصفهان تزیین و نورافشانى خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان اعالم کرد: با توجه به رویکرد شــهردارى که 
ایجاد نشاط در شهر است قرار است برنامه هاى اینچنینى 
در مناطق، محالت و سطح شهر برگزار شود و همراه با 
برنامه هاى شاد به شــعائر و رویدادهاى دینى و مذهبى 

هم توجه کنیم.
شاهمرادى ادامه داد: همزمان با این اتفاق پل 25 آبان و 
معابر شهر آذین بندى مى شود و قرار است محالت شهر 

به شکل زیبایى نورافشانى شود.
وى ادامه داد: این برنامه ها نه تنها نام شــهدا و روش و 
منش آنها را در ذهن نوجوانان و جوانان شــهر ماندگار 
مى کند، بلکه نسل جوان با آنها بیشتر آشنا خواهند شد و 

از این طریق مى توانیم ِدین خودمان را به آنها ادا کنیم.

برنامه هاى خانواده محور
شــاهمرادى گفت: گرچه مخاطب اصلــى ما جوانان و 
نوجوانان شهر هستند، اما این برنامه هابه شکل خانواده 
محور بوده و هر روز از ســاعت 18 به مدت یک ساعت 
برگزار مى شود و مى توانیم تأکید کنیم که اتفاقاتى که در 
آن مى افتد رویدادهاى جذابى خواهد بود و مى تواند به 
یک رویداد ملى تبدیل و در کنار آن آثار تولیدى ماندگارى 

هم ارائه شود.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان گفت: در این راستا چند محور را تعریف کرده ایم 
که از جمله آنها چاپ تمبــر یادبود و ثبت آن و همچنین 
برگزارى ســاالنه این برنامه هاست تا بتوانیم قدم هاى 
جدى ترى در این زمینه برداریم و هر ســال به شــکل 

بارزترى این برنامه ها را برگزار کنیم.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى اصفهان در 
ادامه اظهار داشت: همزمان با این رویداد از دو اثر هنرى 
با موضوع حماسه و ایثار اصفهان رونمایى خواهد شد تا به 

گنجینه هنر و فرهنگ اصفهان اضافه شود. 
وى از دیگر برنامه هاى این سازمان را پیوستگى فرهنگى 
در محالت حاشــیه اى اصفهان برشمرد و تصریح کرد: 
طبق همین اصل، در گام اول 370 چراغ به مناســبت 
تشییع این شهیدان در 25 آبان روشن خواهیم کرد و در 
سال هاى بعد تالش مى کنیم که با گستردگى بیشترى 

این اتفاق بیافتد.
شــاهمرادى تصریح کرد: تالش مــا پرداختن به همه 
شهداى اصفهان است و امیدواریم بتوانیم در سال هاى 
آینده گام هاى بزرگى در این راستا برداریم و با دعوت از 

هنرمندان، هم تصاویر و هم آثار فاخرى را تهیه کنیم.

توزیع عادالنه برنامه ها در محالت
در این نشست امیر حسین ستوده فر، رئیس هماهنگى امور 
اجتماعى و فرهنگى نیز با اشاره به اینکه این رویکرد، اتفاق 
منحصر به فردى اســت که در روز 25 آبان ماه 1361 به 
واسطه تشییع 370 شهید، افتاده است، اظهار کرد: مدیریت 
شهرى جدید و شهردار اصفهان امروز با تغییر رویکردى که 
داشته اند، سعى کرده اند کلیه فعالیت هایشان محله محور 
باشد و امیدواریم این اتفاق از این رویداد شروع شود و در 
تمامى مناسبت هاى فرهنگى توزیع عادالنه برنامه ها را 

در مناطق داشته باشیم. 

تشییع شهدا از میدان(ره) تا گلستان شهدا 
در این مراســم همچنین رئیس اسبق ســتاد شهدا در 
اصفهان، با اعالم اینکه  در آن زمان شناسایى پیکر شهدا 
و تشییع آنها بسیار سخت و مشقت آور بود، اظهار کرد: ما 
در حدود 20 روز پیکر شهدا را آماده کردیم، اما آنچه بسیار 
دردناك بود اطالع دادن به خانواده هاى شهدایى بود که 

قرار بود تشییع شوند. 
اکبر علیان ادامه داد: در آن دوران بر ســر هر کوچه اى 
نام شهدا مى درخشید و تفت و تاج گل مشاهده مى شد 
و شور و نشاط و عشقى از شهدا در دل مردم بود که مانند 
یک رود خروشان با آنها همراه شــده بودند و از میدان 
امام(ره) تا گلستان شــهدا آنها را همراهى کردند و این 
باعث افتخار است که شهر شهیدپرور اصفهان همواره 

پیشرو بوده است.
گفتنى است در پایان این نشست از پوستر «370 رود بى 

پایان» رونمایى شد.

برنامه هاى شهردارى اصفهان به مناسبت گرامیداشت روز 25 آبان تشریح شد

« 370 رود بى پایان»، یادآور 
حماسه اصفهان در ایام دفاع مقدس

دریا قدرتى پور


